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Imilionų dolerių). 'Pinigai iš
mokami praėjus vieneriems
metams po taikos padarymo
ir tokioj vietoj, kokią nuro
P A R Y Ž I U I , rūgs. 20. — ligi Franci jos pasienio.
Taip bent atrodo; įmaišytas dys gen. Stoesselis.
Francuzai pradėjo ekonomiFrancuzų kariuomenė dar
ATIDARYTAS SOSTINĖJE
Ta ponia tad norėjo tąydo nę evakuotę Ruhro krašte. I laikosi savo pozicijų. J i bus
vienas generolas.
WASHINGTONE.
kumentą parduoti anglui ka Apleidžiami miestai ir mies atšaukta, kuomet geležinke
PARYŽIUS, rūgs. 20. — pitalistui
Tečiau s ameriko teliai. Tūkstančiai francuzų, liai
bus grąžinami vokie
Sekmadienį kalbės
Išprad'žių vienų
diplomatų nas milionierius patarė pir- nebetekę pelningų užsiėmimų, čiams.
Prezidentas CooKdge.
tarpe pašnabždomis buvo kal jmiaus atsiklausti
Japonijos gryžta Francijon. fTai stenoMieste Boni francuzai pra
bama, šiandie jau viešai visų ambasados Londone.
grafai, telefonų
operatoriai, dėjo statyti milžiniškas karei
W A S H I W O X , nigs. 19.
pasakojama, kad Rusija karo
Japonų ambasadoj
doku klerkai, knygvedžiai ir kiti. vines vokiečių lėšomis.
Da
— Vakar ("ienai atidarytas
laiku su Japonija buvo išduo mento autentiškumas (tikru Visi demobilizuojama. Išduo
bar tas darbas pertrauktas.
nacionalis Šventojo
Vardo
ta, kad ją išdavė žinomas tuo mas) pripažintas. Bet pažy dami jiems reikalingi pasai ir
PARYŽIUS, rūgs. 20. — rybas Ispanijos valdžios varPoincaristįų visas darbas
Draugijos suvažiavimas.
metinis Port Arthuro gynė mėta, kad tai atliko tuometi
veltui vežami geležinkeliais I griaunamas ir eina niekais.
Suvažiavimą atidarė Šven Francuzai gavo žinių, kad Is- du.
jas gen. Stoessel, kurs jau se nis Japonijos finansų minisTad ispanai rytinės Morotojo /Tėvo legatas* .To Emi panija artimiausiomis dienonai miręs, kad už tai jam Ja teris. Kadangi gen. Stoesse- Į
atgal du kartu į dieną arklio
nencija Bostono Kardinolas mis darys taiką su maurais kos dalies jau nebeteko ir
vežami vagonėliai.
sukilėliais Morokoj.
Taikos trumpoj ateity nebeteks va- ponijos valdžia pažadėjo 50 lis jau miręs, tai Japonija iš
O'Connell.
to nieko rieti aro.
Nes doMiNaumiesčio apylinkėje gy
Nes maurai milicmi dolerįfų.
Kardinolas O'Connell, kaip pagrindu bus tas, kad ispa-; karinės dalies.
NAUJAS LAIKRAŠTIS. vena šviesus ir susipratę ūki
Daugelis mūsų atsimena tą mentą, tuomet ta p-ia išvvko
pranešta, AYashingtone išbus nai atšauks visą savo kariuo diktuos sąlygas ispanams.
rusų su japonais karą Man- mą galį gauti gen. Stoesselio
ninkai.
Pačiame Naumiesty
dar ir kitę, savaite. J o Emi- menę iš Morokos gilumos.
.Taika su maurais bus be
Kaune
išleistas
naujo
sachurijoj. Port Arthuro tvir paveldėjai ar kas kitas.
yra keletas bankų, paštas, po
Apie ispanų su maurais tai
neneija
ateinančią
savaitę
galo didis Ispanijai pažemipij
a
s
"
num.
1.
vietaoinshrdlu
tovė buvo 'skaitoma niekam
licijos stotis ir gimnazija.
pirmininkaus Katalikų Uni ką žinia patvirtinta" oficialiu
Xuo
to
daugiausia
tuPranešta
Amerikon.
Vaitraščio "Butų Samdytoneprieinama.
Tas reiškia, kad nias.
.
, .... ,
versiteto trustisij susirinkime pranešimu,
Kadangi dokumentas b u v o ' * 1 8 " n m T L h
Leidžia Kauno
I
res
nukentėti
ispanų
armijos
kouinet
ispanai
Bet
staiga
vieną
dieną
ją
PARODOS VAISIAI.
ir dalyvaus katalikų hierar
miesto butl
pasitrauks,
. .
* samdytojų są.juntuomet ten francuzams pablo vadai.
japonai paėmė. Nuo to lai nufotografuotas, tai a m e r i k o - ' a
chijos suvažiavime.
l
4
Ispanai yra nuomonės, kad
niškas
milionierius
vieną
f
o
^
'
*™*
puslapiai - 2
Nuo rugpiucio 22—29 die
gės.
Tuomet
Morokos
gyven
ko Japonija
pagarsėjo, gi
Šventojo
Vardo Draugijos
l
i
e
t
u
v
i
u
k
a
l
b
a
ir
2
ž dų
maurams šiame kare gelbėjo
tografiją pasiuntė t u o m e t i - ,
" — >'
nos Kaune parodą aplankė
tojai
visas
savo
spėkas
at
Rusija
pradėjo
pulti.
suvažiaviman jau suvyko tuk
traneuzai.
Susitaikius ispa
niam valstybės' sekretoriui
64,000 žmonių. Praeitais me
rems
i
franeuzus.
Visas
pasaulis
po
to
ilgai
stančiai delegate ir kasdien
nai iraneuzams atsimokės tuo
PO KARO LIEPSNŲ.
tais per visą parodos laiką
stebėjosi tuo įvykiu.
Japo- Lansingui.
Anot
žinių,
derybos
su
laukiama vis daugiaus atvyk
pačiu pinigu ,— jie
gelbės
Kuomet anglas kapitalis
lankėsi vos 58,000 žmonių.
jnai paskaityti vieni narsiau
maurais
jau
vedamos.
Pirm
stančių.
n ta arams kovoti franeuzus. "
Naumiestis,
šakių
apsk.,
tas atsisakė pirkti tą dokuŠių metų paroda buvo daug
sių karių.
išį
sekmadienį
Šventojo kokio laiko Morokon nuvvko
metą ,tuomet ta ponia išvyko nedidis miestukas, stovi gra didesnė už pernykščią.
Del tų nepavykimų Ispa
Po
padarytos
taikos
Rusi
garlaiviu
statytojas
iš
BilVardo Dr-jos delegatų susi
Perkama daugiausia žemės
nijoj turės įvykt L valdžioje jos su Japonija, Port Arthu Paryžiun ir tenai mėgino par žioje vietoje prie Šešupės, ir
bao,
Varriet,
kurs
ir
1921
rinkime kalbės Prezidentas
ir Prūsų sie ' u j ^ 0 m a ginų.
duoti. Tečiaus ir ten paabe Širvintos krant
metais
su
maurais
turėjo
de-|
svarbios
atmainos.
ro
gynėjas
gen.
Stoessel
gryCoolidge.
nos.
Frusų pusėje — tu.»j
kad iš vienos
Y r a žinių,
žo Petrogradan. J i s vifeų bu jota apie jo legalumą.
Specialiai pasiruošimai at
Yra žinių, kad jinai su tuo už sienos, Širvintos mieste švedų firmos,
dalyvavusios
vo
laikomas
karžygiu.
Saky
likta čionai pagerbti ,Kardino
ypatingu dokumentu išvyko }) lis.
parodoje, nupirkta 12 maši
ta,
kad
japonų
narsumo
ne
lą O'Connell, kurs suvažiavi
Karo laikais ties Naumies nų linams minti.
Suv. Valstybes.
Tos šalies
buvo
galima
atlaikyti.
me atstovauja Šventąjį Tėvą.
čiu ir Širvinta ėjo didžiausi
Be to, nemažai apyvartos
Už kiek metų gen. Stoes- kapitalistai sakoifr jie gaTj H
mūšiai. IŠirvinta liko beveik padariusios kooperacinės ben
Tai pirmas Amerikoje atsi
selis mirė.* Pamiršti buvę Japonijos iškolektuoti tą su
visa sugriauta.
Naumiestis drovės, kooperatyvų ir ūki
tikimas, kad Amerikos hierar
mą.
r.uotikiai.
Dabar- ninkų sąjungos.
chijos narys paskirtas Šven ŠIMTAI VADŲ NUGALABINTA; TIFLIIkišiol viskas buvo laikoma irgi daug nukentėjo.
Iškelta paslaptis.
tojo Tėvo legatu.
Ligšiol
slaptybėje, išėmus kalbas di gi Širvinta jau tiek atsista^
SAS ATIMTAS
Bet kuomet čius, kad dar gražiau atrodo,
tos rųšies įvykiuose visuomet
,Bet štai, kuomet santarvės plomatų tarpe.
CHICAGO. — Anot oro
negu
pirm
karo.
I
r
karo
žy
buvo skirianu italai. Tečiaus
įTREBIZONDAS, Gruzijos j prieš revoliucionierius.
valstybės 1918 m. padarė ar- tau reikalan įsimaišė ameri
biuro, šiandie nepastovus omių
ten
visai
nesimato.
Širkonas,
viskas
išvilkta
aikštėn.
šiuokart padaryta
išimtis. pasienis, rūgs. 20. — Po desBolševikai
Batuman vis misticiją su Vokietija, Lon
ras; maža atmaina tempera
vintiečiams
atsistatyti
gelbė
Jei tas butų teisybė,
tai
Dėlto, kad Šventasis
Tėvas peratinė s ir kruvinos kovos dar gabena kariuomenę, aero- donan nuvyko vienas ameri
tūroje.
jo
Prūsų
valdžia.
Japonijos
staigus
iškilimas
labai interesuojasi Amerikos bolševikų raudonoji armija j planus, anuotas ir šarvuotus koniškas milionierius, žino

ŠVENTOJO VARDO DRJOS SUVAŽIAVIMAS

AR RUSIJA IŠDUOTA
JAI KARIAUJANT SU
JAPONIJA?

Ispanija Taikosi Su
Maurais

Francuzai Evakuoja Ruhro Kraštą
—
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i •

• •
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Bus Blogiau Morokoj ir
Francuzams

LIETUVOJE

yj

h.

GRUZIJOS REVOLIUCIONIERIAI PA
SPRŪDO !KALNUS

katalikų skaičiaus augimu, jų
atliekamais dideliais darbais,
gi ypač .Šventojo Vardo Drjos plitimu.
Reikia pažy
mėti, kad tos rųšies bažnyti
nės draugijos, taip skaitlin
gos nariais, nėra visame pa
sauly.
* '•
Kardinolas O'Connell turi
su savimi Šventojo Tėvo forrnalį laišką — Įgaliojimą but
legatu šiame dideliame suva
žiavime.

BULGARIJOJE APGULOS
PADĖTIS.
KONSTANTINOPOLIS, r.
20. — Bulgarijoje, anot gau
tai žinių,, paskelbta
apgulos
padėtis.
Bijomasi komunis
tu sukilimo.

atsiėmė nuo revoliucionierių
Gruzijos sostinę Tiflisą.
Črezvičaikos parėdymu tuo
jaus Tiflise
areštuota virš
(500 įžymiųjų gyventojų ir vi
si nugalabinta.
(Tūkstančiai
laikoma kalėjimuose.
Konstantinopolio - TiflisoMaskvos telegrafo linija, ku
ri keletą dienų neveikė, išnau
jo atidaryta.
Nežiūrint to, kad Gruzijos
revoliucionieriai visur atmuš
ti, iš pietinės Rusijos Kauka
zan atvyko bolševikų raitarij o s vadas gen. Budenny. J i s
paskirtas direktuoti ofensyvą
.r

IŠ TAUTU SĄJUNGOS
SUSIRINKIMO

automobilius. Iš Rusijos gi
lumos (Kaukazan prisįųsta ke
liolika šarvuotų traukinių.
Gruzijos
revoliucionieriai
atsimetė j kalnus, kur bolše
vikams kova su jais nebus ga
lima.
Dalis pasprūdo Azerbaijanan, kur
musulmanai
dar nenumalšinti.
Pranešta, kad paskui revo
liucionierius į kalnus pabėgo
tūkstančiai Gruzijos valstie
čių, kurie nenori ir bijo būti
l>olševikų
valdžioje.
Nes
bolševikų agentai ne vien nuo

jų atima ūkio produktus, bet
dar galybę jų žudo.
lui norima sudaryti pastovią
komisiją.
Mesopotamijos
nepriklau
somybės klausimas atidėtas
toliaus.
Pranešta, kad
pirmomis
spalių dienomis T. Sąjungos
susirinkimas busiąs uždary
tas.

GENEVA, rūgs. 20. — Pa
saulio taikai su verstina arbitracija gaminamas protokoSOFIA, rūgs. 20. — Kuo-'las, kuris susirinkime bus apmet bulgarų Makedonijoj nu-; svarstytas ir kiekvienai valsžudyta sukilėlių vadas Alek-, tybėci bus įduotas pripažinti.
SNIEGAS COLORADOJE.
sandrov, sukilėliai suskilo į
tTai bus atliktas
vienas
dvi dali ir t a r p savęs skerd- svarbiausiųjų
Tautų Sąjun
DENVER, Colo., rūgs. 20.
žiasi.
gos darbų. Jei tuo būdu pa — Iš Breckenridge, Colo., devyks panaikinti karus, T. Są pešoje sakoma, kad tenai ne
junga pelnys garbę ir ji tuo mažai prisnigo.
PLĖŠIKAMS TEKO
met bus stipri
tarptautinė
35,000 DOLERIU.

MAKED0NU0J EINA
KOVA.

WELLOTON, Mo., rug. 20. organizacija.
Penki plėšikai apiplėšė čia
/T. Sąjunga be daugelio kiAVellston Trust banką.
P a - j tų reikalų tariasi dar globoti
per valstybes
f robė 35,000 dolerių ir pabė- j keliaujančius
vaikus ir moteris. 'Tam tiksgo.

#

Kas-kita Naumiestv.
Čia
griuvėsiai visur dar riogso.
Nukentėję
nors ir įkainavo
GOMPERS SERGA
Vieną dieną Londone tą asavo nuostolius,
bet už tai
NEW YORKE.
merikonišką mdlionierių
ap
nieko negavo. i
lankė jaunas anglas kapitalis
N E W YORĮK, rūgs. 20. — | Iš Naumiesčio eina net iki
tas.
Šis amerikonui pasakc
vieną paslaptį.
Sako, jam Amerikos Darbo Federacijos ( Mariampolės okupacijos laipasiūlyta puikus interesas I prezidentas S. Gompers čia!kais vokiečių nutiestas ir šia
Negalėjo dalyvauti ndie vienam žydui pigiai par-,
b; t jam pravartu butų pasi serga.
klausti amerikono nvonouės. senatoriaus La Follette čia duotas siaurasis geležinkeliu
kas. Juo eina į Vilkaviškį ir
Nes r U:i( sas apema m*.eo surengtose prakalbose.
mas kulkasvaidžių
jas.

gaminto pasirodytų

nus d<-ler:ii.
Amerikonas sutiko išklau
syti.
Paskirtą valandą ameriko
nas pakviestas pas
anglą
kapitalistą.
Paskirtu laiku
to kapitalisto ofisan
atėjo
nepažįstama ponia su ketu
riais rusais sargais. Ta po
nia išvyniojo auksinę dėžutę
iš tos išėmė ant pergamino
japoniškais charakteriais pa
rašytą dokumentą, ant kurio
buvo Japonijos imperialė ant
spaudą.
•

l a i kontraktas.

fabrikuotas.

LONDONAS, rūgs. 20. —
Pranešta, kad Anglija nebus
priešinga, jei Pranei ja

skolų

atmokėjime Amerikai
geresnes sąlygas.

gaus

į N E W YORK, rūgs. 20. —
Sen. La Follette prakalbose
Madison Sąuare Garden už
inėjimą surinkta 12,000 dole
rių.
Tai fondas kampanijai.
WASHINGTON, rūgs. 20.
— Liepos ir rugpiucio mėne
siais valdžia 13,400,000 dole
rių sumažino išlaidas.

Kitame ofiso kambary dir
bo kapitalisto tarnautojai ir
(Kad sumažinti Chicagos vijiems paduota tą dokumentą dumiesčio gatvėse
perdidelį
išversti anglų kalbom
susikimšimą, miesto majoras
Štai kas pasirodė: Japonų pasiųlo uždrausti "Sen važinėti
imperialė valdžia su generolu i omnibusams.
Stoesseliti daro sutartį. Gen.
Suimtas Charles MorzynsB U K A R E Š T A S , rūgs. 20. Stoesselis japonams paduoda
tvirtovę, gi ki, kurs su kitu kaip jis nusi
i— Iš pietinės
Besarabijos Port Arthuro
praneša, kad ten ginkluotos Japonijos valdžia generolui gėrusiu, automobiliu pervaRusijos bolševikų gaujos už- Į Stoesseliui už tai išmoka lOjžiavo savo brolį. Tas jo bro
milionsų anflįskų svarų (50'lis žuvo*
puldinėja gyventojus*

PINIGŲ KURSAS.
Rngsėjo 19, 1924
Lietuvos 100 litų
Anglijos 1 sterl. sv.

4.45

Belgijos 100 fr.

4.98

Francijos 100 fr
Šveicarijos 100 fr.
Italijos 100 lirų
Čekoslovakijos 100 kronų ..
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SIŲSKITE SAVO
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GIMINĖMS

LIET U V Ą

PINIGU
PER

ii

$10.00

DRAUGĄ

S
ff

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
geriausia patarnauja. " D R A U G Ą S "
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
" D R A U G A S " siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
" D R A U G A S " P U B L . CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiim

5.29
18.88
4.38
3.00
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"D R A U G Ą

monę. Tie Lietuti V/rlausy-,
s

S"

ne

- ^ J šti juridiniai klausimai
1
yra toki: 1) Jeigu dvieįų val
Published Dallj ELicept Sund»7W ,
stybių ginče tf, ». 1*«tyb» paOne * c**
^•.ou
; daro nutarimą, Sūrio nei vie
|a
8tx Moaths
AT NIWS . 6TAND0 3 c A COFY na ginčo šalis neprašė pada
ryti,- bet viena iš jų d*f prieš
DRAUGAS PUBIilSHUrO CO., b e .
taį protestuoja, tai ar T. S.
t l S 4 So. Oakley Ave.,
Chica^o, 111.
Taryba, išeidama iš savo sta
Red. Tel. Rooscvett t » l t
tuto, turi teisės tai daryti!
AdiutnJstr.: Roosevelt 7791
if 2) Jeigu tokiu atveju T. S.
miiMNmuiiiiiHiuiHii«^)i.i»numifiia Taryba padare* flfctafimą, if
UŽSIENIŲ REIKALŲ MI viena iš ginčo šalių priima ta
NISTERIS P. ČARNECKIS nutarimą ir jį mėgina vykdy
APIE LIETUVOS TARP ti, tai antroji šalis, proteeferVu
TAUTINIUS REIKALUS. &i prieš tokio nutarimo dary
mą, ar tufi teisės tokiam Vy
P. Ministeris taip išsireiš kdymui priešintis?
kė " E L T O S ' , atstovui apie
Santykiai &U Lenkija.
Lietuvos tarptautinius reika
Lietuvos santykiai su Len
lus:
«: ifc
kija galima bus sureguliuoti
Bendra padėtis.
Lietuvos tarptautiniai rei tik išsprendus Vilniaus rei
kalai reikia laikyti, bendrais kalą. Tuo tarpu negalima tik
bruožais, galutinai paaiškėju sliau išdėstyti to išsprendimo
siais ir sustiprėjusiais. Lietu- smulkmena, bet tenka pabrėvos užsienio politikos svar- ^h ^ a d paėmus Lietuvai ak
biausias uždavinys šiuo metų tingesnę šiuo reikalu politiką,
yra tos gerėjančių Lietuvos gailma optimistiškai žiūrėti j
tarptautinių reikalų stiprini Vilniaus reikalo išsprendimų
mas, plačiau įeinant į pasau Lietuvos naudai. Kol nėra relio valstybių tarpt) ekonominio guliarinių diplomatinių san
ir kultūrinio bendradarbiavi tykiu su Lenkija, to], žinoma,
negalima kalbėti apie bet ko
mo pagrindais.
kį geležinkeliui susisiekimų
Santykiai su Fabaites
tarp tų dviejų šalių. Ir todėl,
Valstybėmis.
Siekdama to tikslo, Lietuva nors spaudoj tenka tasti ži
palaiko su kaimynėmis vals nių apie Latvijos reiškiamų
tybėmis normalius ir gerus norų pakelti klausimų apie
santykius. Čia tenka ypač pa susisiekimo atnaujinime Lie
brėžti sietuvos santykius su pojos Romnų geležinkeliu, vis
Pabaltijo valstybėmis - bro dėlto nereikėtų tuo labai susi
liška Latvija ir Estija, su rūpinti, nes toks Latvijos žy
kuriomis draugingumo ryšiai gis, jei jis iš tikrųjų butų patiek sustiprėjo, kad visiškai darytas; galėtų žymįai pakerisubrendo reikalas prieiti prie k t i t a i P « * r i e m s ^ t y k i a m s
šių trijų valstybių glaudesnio su brolių tauta, ir iššauktų
bendrad'arbia^imo. Šia pras Lietuvos visuomenėj labai geme yra daromi atatinkami žy~ ffl suprantamų neigiamų upų
giai, iš kurių svarbesniuoju Tad jau atsižvelgiant į tai,
tenka skaityti pavasarį įvy reikia manyti, kad Latvijos
kusių Kauno
konferencijų. vyriausybė nedarys panašios
V*

vušles

V

•

•

erai

V •

T

Šios trys Pabaltijos Valstybes
^IU, S
žinodama
turi nemaža bendrų reikalų Lietuvos pažiūras tuo reikalu,
tarptautinėj arenoj, taip kad tao fablau> k a d k o 1 M 1 0 ^
natūrali bendradarbiavimo ir mefjnio eksporto iš Rusijos ne
koordinacijos mintis vis daž galima laukti, tol vargu ar bu
niau ir dažniau įgauna pruk- tų kokios nors materialės nautinio pobūdžio, kas dar dau-1 ( I o s Latvijai tą geležinkelį agiau jas artina. Ir per šių T. t l d a i ™ s .
Sąjungos pilnaties sesiją, rei Santykiai su Vokietija ir
kia tikėtis, bus einama bend
Rusija.
rais reikalais iš vien. Su Di- Su Vokietija ir su Sovietų
cižiąj'a Britanija

jau y r a

už- Rusija s a n t y k i a i geri ir k a i m y

mėgsti reguliariniai diplomątiniai santykiai, kas, reikia
tikėtis, netrukus bus padary
ta ir su Prancūzija ir su Ita
lija. Anglija labai domisi mū
sų ekonominiu vystymusi ir
stiprėjimu, ir artimoj ateity
reikia laukti ekonominių san
tykių didesnio išsipiėtojimo.
Prancūzija, . stojus prie vals-*
tybės vairo naujai vyriausy
bei, pradėjo kitaip žiūrėti į
Lietuvos santykius su Lenki
ja ir ima suprasti, -kad lietu-"
vai Vilniaus reikalu yra. pa
daryta didelė skriauda, kurią
reikia būtinai atitaisyti, ypač
norint sustiprinti taiką Bytų
Europoj. f
Vilniaus Reikalas.
Vilniaus
reikalas, kaipo
toks. tiesioginiai nėr pastaty
tas šių metų OP. Sąjungos pil
naties posėdžių dienotvarkėn.
Lietuva savo laiku yra užprotestavui psrieš Ambasadorių
Konferencijos nutarimą, pris
kiriantį Vilnių Lenkijai, nus
tatant jos sienas, ir negavusi
į tą protestą atsakymo, pasi
lieka sau teisę iškelti Vilniaus
klausimą vėliau. Šioj T. S. pil
naty Lietuvos vyriausybė yra
iškėlusi du klausiiuu del T.
Sęjtfngos pakto interpretaci
jos, norėdama išgirsti šiuo rei
kalu Tarptautinio Teismo nuo

niški. Su Vokietija jau pasi
rašyta kelios ekonominės sutartys. Yra reikalo padaryti
panašios rūšies sutarčių, kaip
antai konsuliarinė, ir su Sovietų IŽusija, todėl turi būti
paskubintas taikos sutarties
vykdymas tarp tų dviejų vaifctybių, kas_ padėtų išvystyti
platesnį ekonominį santykiavi' i

mį

KATALIKŲ PASAULY,

•1BNAS ffltV yBMtLkB*
*mmm ,

Altų yfft vienas tikslas - gauKATJ
ti kuodiufiausia balsų, neat
Visf t r % pertitmlų pirtijU t sižvelgiant į tai, kuris jų bus Bolševikai Grąžina Katalikų
SENDftUMOS.
k a n d y k i } prezidentes -tari l « t o W ^ .
Bažnyčiai Jos Nuosavybę.
Katalikų Bažnyčia sava visuotinumą įgauna de! jos dftiig skirtumo savo politi Ši kampanija nėra nauja.
skelbiantį Visuotinųjų tiesy. Geografiniu supfatifhu ritusų niuose įsitikinimuose. Kiti ki Kas ketvirti metai ji kelia
Bažnyčia. if-*gi yra vienintelė visuotina religinė organiza tus kdvčja, kritikttoja, bara. ma, kuomet piliečių balsai kas Btohindem, Armėnija. Visi
cija, nes tik ji viena turi savo organizuotu grupių (para f Q&&m fį^ekm dalyke jų vi kartas pfadljo eiti mažyn. Armenjios kat. bažnyčių tur
pijų, vyskupija) viaos* pa$at*Mo Salys*, W$d$* VaftftyM* sų nuomones yra vienodos. To balsų mažėjimo rinki tai, paimti bolševikų 1920-21
metais k. a. auksiniai ir si
m M pfdvtočijdfcė. Katalike bažnyčias rasime l**\ttem\juo=Būtent, imtis visų galimų prie
muose priežastį šalies politi dabriniai kielikai, ciborijos,
se pasaulio kampuose: saulės nudegintoje Saharoje, ne
moAlų, kad šįmet prie balsa- kai visaip aiškina. Daugiausia paveikslai, stovylos, kryžiai,
pereinamuose Amazonės silvasuoscf, šaltoje Alaskoje,
vfarKT rinkiifltiosėi patraukti kaltinamas žmonių atšalimas. kandelabrai (liktoriai), jau
drtgirtdCe Ugninėje Žemije, tankiausia apgyventoje Ki^
kuodidžiausių skaičių piliečių. Kai-kuriė reformatoriai net sugrųžinti yra Armėnijos ka
riijoj ir 'pusfultėje Australijoj. Katalikų mokslą išpažįsta
griežtai vlaų rasių ir visu tautų žmonės, skaitliuje 324 Laikraštis "Collief's Week- siųlo Vaistų nuo to atšalimo. talikams ir Armėnijos bažny
milijonų, kurių didžiuma gyvena Europoje. Socialio vei l y " paskelbė kampanijų, idrt- *5?ai įstatymo projektas. Įsta čioms sulyg Maskvos įsakymu.
kimo ir religinio budrumo atžvilgiu ne visos katalikų tau nt šįmet visus šalies piliečius tymu norima verstinai versti Tos gerybes buvo suverstos
katedro_
tos lygiai sveria. Pietų gyventojai, karšto klffliatO lepina patraukti balsaviman atėjus visus piliečius balsuoti atėjus ^ ^ p a n M a r i j o s
rinkimams. Kadangi čia įsta
mi, yra gerokai ištyžę ir negali veiklumu lyginties Su šiau- prezidento rinkimams.
je keturiose labai didelėse
tymų
jau
ir
taip
nesnskaitoKad
ta
ka!rtp8*iijft
btitų
parls gyventojais. Pietuose, po tropikais, moralis atsparu
skryniose,
galybe,
tai
vargiai
Kongre
,
^
^
pirmas ^ . ^
mas rr-gi žymiai silpnesnis, negu vidutinio klimato zono sekmingesnė. tas laikru3ti& pa ma
se. Šis klimatinis veiksnys liečia ir katalikų moralį, bei kvietė visus tris kandidatu^ . pripažins tuos ' vaistus . ' . ^ . v y k i g ) k a d b o l š e v i k a i
socialį atspajumą. Ag ir šiaurės gyventojas patekęs j tuo klausimu tarti savo nuo Kad piliečiai prie batesvim* g r ą ž i n t ų Katalikų Bažnyčiai
P atšalu ir kaskartas rodo vis n ž g r o b t u 8 n u o j o s turtus.
Braziliją af kčfigo greit netenka fyzinės ir intelektualia monę.
energijos. Tarp ko-kito, aš turiu omeny ir š*itą klimatinį Visi trys kandidatai atsa- daugiaus abejingumo, tai rei Maskvos valdžia irgi leido
motyvą, kai patnįšfau, kad 25 milionų Šiaurinis Ameri kė į pakvietimų.
kia kaltinti pačius politikus A r m e n i j o s katalikams įkurkos katalikų organizacijos, mkoykios, labdaringosios įs Prezidetitas Coolidge tuo ir pačią priešrenkamavjų sis- į d y a g į n ę j a i ? l i m u į S e m i n a .
taigos ir i p. beveik lygiai sveria, kiek 90 miliom* Pietų klatisifnu rašo:
temą.
rijaAmerikos katalikų tokios pat įstaigos.
Čia išsidrbę profesionalai
**Be mažiausios abejonės kic
7C0 metų sukaktuvės.
SIAURĖS AMERIKOJ.
kiVėftas patriotas if getų fnln politikai, kurie vadinami poŠventasis Tėvas Pijus XI pa
žmogaus veiklumui gana patogios klimatinės sąly ių 0ieite ar pilietį, kurie litikeriais. Jie nei dirba, nei siuntė kard. Bourne^ Westgos visose Jungtinėse Valstybėse If pietinėje Kanadoj. Y- bus šįmet į bent kokias vat- neturi atsakomlngų vietų, bet minsterio arkiyvskupui, laiš
pač geras klimatas Paeifiko pakraščiuose ir trikampyje dvietes kandidsatlįįfr fcrivalo • gražiai gyvena, Tie politikie- ką, paminėdamas 700 metų
tarp Bostono, Baltimorės it North Dakotoš valstybės. pRvartoti visas pastangas, i- Į riai skiria kandidatus ir veda
sukaktuves kaip tėvai FranKaip tik šitame trikampy if susikoncentravo veikliausio dant ateinančiuose rlnkimuo- politines kampanijas. Plačio
eiškonai yra 4žengę į Anglija,
ji Amerikos civilizacija, kurioje katalikai užima labai svar se apturėti kuodaugiausiai ji visuomene neprileidžiama
vadovaujant palaimintam Anbią ir stambią rolę. Veiklumo atžvilgiu Amerikos, ypač balsii".
prie to darbo. Jos visa užduo gelio de Pise* Šventasis Tėvas
kanados, katalikus pridera statyti šalę veikliausių Euro Demokratinis
kandidatas tis tik balsuoti. Ir kuomet savo laiške nurodo šv. Pran
pos katalikų: anglų, olandų, belgų, šiaurinių franeužų, Davis rašo;
laimėję Visuomenės balsų di
vokiečių, šveicarų, šiaurinių italų, austrų, čekų ir skandi "Kiekvieno piliečio prie<Jer džiumą kandidatai patenku į ciškaus dvasios sūnų veiklia,
(Įarbuotę Anglijoj, jų padary
navų.
Valdvietės,
už
tai
jie
yra
dė
tt\e pilnai pasina^lo*i MTVO
šiaurinės Amerikos katalikai savo aukomis pastatė balsavimo teisėmis. Įj| kas tuo kingi ne balsuotojams, bet po tų dvasinį gerą toj šalyje ir
if Išlaiko virš 20 universitetų su 40,000 studente šituo žvilgsniu veda kampaniją, tas litikieriams. Tad tie žmončs teikia visiems Anglijos fran
žvilgsniu jie yra pirmi pasauly, jie seka 13-tojo amžiaus atlieka naudi!ig4 <krb|. Nes ilei neklauso visuomenės no- ci Škonams Apaštalinį palaimi
Europo*1 pavyzdį, kuomet ten beveik kiekvienoje dides visi piliečiai tuti įįį g^B» fft- rų ir troškimų, bet dirba po- nimą.
nėje vyskupijoje buvo po didelį universitetą.
Mtikierių nurodymais. Supran Susirūpinę tikybos dėstymu
reigas".
šalę universitetų jie dar turi apie 200 kolegijų Ir 1,Suv. Am. Valstybėse.
tama, nuo to nukenčia visuo
Kandidatas
La
?oliette
tai000 vidurinių mokyklų (High Šcrrools). Ju pradinėse mo
Kas kartą labiau plintant
mene.
pat
pilnai
sutinka,
idant
šį
kyklose mokinasi apie 2,300,000 vaikų. Vis tai yra koloŠtai kame piliečių nuo bal Suv. Amer. Valstybėse jauni
met
kuodidžiatisias
skaičius
salis rnoderinės civilizacijos veikalas, kuris (turint omeny,
savimo atšalimo priežastis. Ir nio tarpe nusikaltinams (krijog valdžia katalikų mokyklų nešelpia) sau Jygajiš niekur piliečių dalyvautų rinkimnokuomet Šiandie ateina rinki* minalizmui), pradėjo jų tiky
se.
neturi.
biniu auklėjinro rūpintis ir
(Tęsinys
3
pusi.)
Vadinasi,
visų
trijų
kandiYra ir spragų... Angliškai kalbantieji Ši& krašto kafdtie, kurie prieš tai apie tikė
•fc n .i a i. * * .
—
.
•
rf>
—
.
—
likai teturi vos 1 dienrašfj... Tai lig-ir juokinga...
jimo pamokas mokyklose ne
Filosofine Šio krašto katalikų literatūra, lyginant J4 iengti Amerikos sienas ir savo darbas Italijoj plėsti.
norėjo girdėti. Įsitikina, kad
su tokia pat ffančUžų, vokiečių ir italų literatūra, yra per*
ŠV. JfiZAUS VARDO DR-JA.
katal. Bažnyčios privačios mo
menka, silpnutė. Bet tai jau abelrta visos Amerikos silp^
Tarp kitų stambių organizacijų, bene žymiausia tai kyklos tuo žvilgsniu geriau
y
fiybė.
Šv. Jėzaus Vardo Dr-ja (Holy Name Society), kuri rug siai laikosi.
sėjo 18—21 d. susirinko į pirmąjį savo kongresą Wash- Washingtone buvo organi
ORGANIZACIJOS.
Organizacijomis Šio krašto katalikai rtebeatsHieka ffigtonan. Pranešama, buk tan korigfesan suvažiavę net zacijos "Hatiorfal Educ. Asnuo veiklesniųjų Vakarų Europos katalikų. Ypač jos sus 100,000 jos narių, ši draugija, Romos Papų laiminama, sociation" kelių tūkstančių
tiprėjo pastaraisiais laikais. Ligšiol pasauliui labiausia ypač sparčiai pradėjo augti nuo 1896 m. ir apie 1910 m.
imponuodavo Fraflcijos katalikų didvyriški darbai, ypaŽ pasiekė 500,000 narių. Dabar ji bene skaitlingiausia drau mokytojų suvažiavimas. Or
kad vieni frfincUzai duodavo arti pusčs Visų katalikų mi gija Amerikoj, jos tikslas aukštai kultūrinis: šalę Dievo ganizacija liėra katalikiška.
sionierių \f daugiausia sudidavo t. vad. "Šv. Petro aka* rrielfėS H pagarbos, ji kultivuoja švarią, gražią kalbą, sti Buvažiaviino troškimus išreiš
tiku". Prie dabartinio susiorganizavfmo ir ypač turtų, A- pru karaktefj, Skelbdama kovą visokiems keiksmams, kė or-jos sekretorius, sakyda
merikos katalikai šiandien jau galėtų užimti katalikų pa Bldšfefttijoftts, tuščioms pfisiėgoffis, profanacijoms ir t. t. mas- "Mes norime, kad mo
Sttą kuffUfini jos Žygį matyt įvertina ir šalies vyriausybė, kykla, šeima ir Bažnyčia >ben-
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sauly vadovaujamą role. Tik reiktų šio krašto katalikų
drauf
^ Jaunimo auklėjime'1
liaudį ir inteligentiją įpratinti plačiau protauti ir pilniau kurios galva Prezidentas Coolidge sakys prakalbą josi
K l t l Saukė
> kai P M i s s K n o x
aprtpti viso pasaulio katalikybes problemas. Moraliam ir skaitlingam kongresui.
intelektualiam vadovavimui mat neužtenka būti šviesiais
£i£ neturėjau tikslo paminėti vis-ų katalikiškų centra- iš New Yorko, "Kokia tamsi
ir turtingais žmonėmis, reikia dar mokėti gaminti ir suma hfiių organizacijų, kurių Amerikoje daugybė auga ir stip- ateitis laukia Amerikos, jeigu
niai pasauliui perduoti naujas idėjas organizacijos ir gal* fėja. Svarbu bttvo tik prisiminti apie tą ypatingai svarbią tikybos dėstymas bus visada
vojkrtO Srity.
poziciją, kurią Amerikos katalikai rengiasi užimti katali- laip 'apleistas". Suvažiavimas *{
Kai del organizacijų, tai Amerikos katalikai jų jau kiškame pasauly. Didelį jų kultūriniai uždaviniai, didele ir pripažino katalikams nuopel
nų užlaikant privačias mo
turi net labai imponuojančių. Kam-gi nežinomi 800,000 atsakomybe.
K. P. kyklas.
veiklių "Kolumbo Vyčių"? Ir jiė rodos pirmieji fšdfjso perh
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PARODOS.
(Pabaiga)
Kiek geriau
•
nusisekė* ieirtės ūkio paroda Šaulitfose,
bendradarbiaujant Šaulių Žemes Ūkio" l>rjai, ir 3 dienų paroda Kaune. Jautėsi, kad
pas mus nėra įstaigos, kurios rankose bu
tų sukoncentruotas visas žemės' ūkio kul
tūrinis darbas, fodel 1921 m. rudeny fkurta Ženies tfkio Draugija su plačia vei
kimo programa., Ši draugija tuojau ta
rėsi surengti vjses Lietuvos, o tiė atski
rų rajonų žemės ūkio paroda lt dudii pro
gos gyventojams susipažinti su fiaujftusiais ir tobuliausiais užsienio iSdiftn'n'iais,
f>radeti žadinti iš ilgų metų snaudulio
mūsų 200,000 ūkių valdytojus. Tokia pir
moji Lietuvos žemės tfckįo ir prarooHė's .pa
roda surengta Kaune 1622 m. nud #ttgs&
jo m. 10 d. Ugi 20 d.; aatroji pamla 4ftŽ3
m. ntu> rūgs. men. 26 A ligi- * t t £ ^ 2 d.
ir trečioji žiemet nu6 rugpįučįo 22 d.
ligi rugsėjo 1 d.

---»>^~V

Šių parodų iniciatoriais ofgftfitealoriais yra Ag*, j . Tūbelis, Agf, V.- KraUčSinds; stropifti dartfuoja&'i Vis4 Iftik^ Agf.
P. Kregld§, V. Vileišis if f n i Yižbarfes
kaipo organizatoriai.
Patcrdų taisykles spausdinanios lietu
vių, anglų, toki^ių if |yf*^cw*ų kalfeo-iiiis. Visų parodų nustatyt* sie 15 sky
rių:
i. Žemės Ūkio Masinos ir padargai.
2. Gyvuliai, arkliai, galvijai ; kiaulės,
ftvys.
3. Pieno ukis<
4. Laukų, £ievjj, sodų, dafžų ūkis.
0. FatikScių, biiių, žuvų t*k&
8. Miškų, durpyne ūkis.
*
7. Statyba if stafctffl§jį *nedlia#i.
8» K#faiiiik& & stiklo difitAiaL
9. Technologija If maSliftų fet&tyimm
16. Odė* mhiMal
11. Audiniai, manufaktūra, galantetija.
12, Chemijos diffeirliai.
13. Uatt4|es dailei 4i^imai.

14 Spaudos ir statistikos davųaif^.

15. frekių
;fcių Įyavyždžiai.
Reikia pasakyti, kad Pirmoje Liet.
Žemės Ūkio ir Pr, parodoje gyvulių if
paukščių skyrius Duvo silpnas; kaip tik
tą 1922 m. rudenį Kauno apylinkėje buvo
prasiplatinusi raguočių liga "jaščur".
Bet pažymėtina, kad iš arklių matėsi že
maičių veislės arkliai, buvo išstatyta an
glų veislės kiaulės. 'Kiti skyriai atrodė
gerai.
Parodoje atsilankė apie 46,000 žmo
nių.
Tai parodai suteikta vyriausybinė
paskola, kuri jau sugražinta.
žymiai yfft pasidfcfbavęs tos pafodos
stifėitgime ttrotnit butusis Žemės Ukid if
V. tf. Mmktefis p. J. Aleksa; taip pat
stropiai palaikė parodos idėją F*inafisų
ir Pr. Min. p. V. Petrulis. Be to Vyriausyb§ mėis 1§ ra^tų telkia parodai įvairių
palengvinimų, sumažindama kaip ekspo
natams pervesti, taip ir ekskursijoms į
parodą, atleidžiant ,užsiefiio gelžkelių ta«
rifų,.eKsj9wtu« ntio Inuįto ir;teikįft^ft pa
lengvinimų vizų išdavime. Taip pat Paro

dos idėjų remia dabartinis Žemės U. Mris, p. M. Krupavičius rūpindamasis su
teikti piniginių dovanų premijuotiems
gyvuliams.
Antroji 1923 m. Paroda jau geriau
pasisekė. Dalyvavo net 96 užsienio fir
mos. Pažymėjimų išduota 384, būtent, 85
aukso medaliai, 133 sidabro medaliai, 112
pagyrimo lapų I laipsnio, 42 pagyrimo la
pai II laipsnio, 12 pagyrimo lapų III lai
psnis. Be to, piniginių dovanų išduota
už 56 eksponatus 2,500 litų. Parodoje at-.
silankė 58,000 žmonės, ekskursantų 8,806.
Tais pat metais surengta Šiaulių žem#s ūkio ir pramonės paroda, gana ge
rai nusisekusi, ir Kėdainių žemės ūkio
parodą, kuriai lietus pakenkė.
Šių 1924 metų Trečioji Lietuvos Že
mės Uklo Paroda Kaune, daug didesnė
ir įdomesnė, nekaip buvusios parodom nes
del eksponatų, beveik visos vietos jau K
anksto buvo išnuomotos. Apie trečiųjų
parodf įalačiau duosime žinių vėliau.
J.Chr. '
(* * Liet. Dirva").,
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D R A V G A. B
gas stopping at second. F .
Laurynaitis rlled to Valiulis.
One "hit, no runs.

S P O R T A S
Veda P E T R A U S K A S

Cicero.

'

Krene

fanned a n d so did

Valiuils. Mažintas rolled to
Kupernavičius was an easy Laurynaitis. No hits, no runs.
out for Šmitas and A. LauryNinth Inning
Vyčių 13 kuopos beisbolo naitis. No runs, no hits.
Providence.
tymas turės paskutini "konThird Inning.
Šurna trippled over center
flikt*" su Vyčių 4 kp. beis^ „ ^
bohnmkms, sekmadieny, m g ^ fielders head. Šmitas rolled to
šmitas hit „ Kiškunas
Krenc. W . ^auryanitis fansėjo 21 d. McKinley parke, W M g a f e o n
wild
thww<
rungtynės prasidės 12:10 po Vainauskas was hit by a pit- ned. A. Laurynaitis singled
s c o r r i n g š u n m {m
fte
fo|ffPietų.
,,. įj Ą
clied ball. A. Laurynaitis sin run. Martinonis rolled to
Visi, kurie tik įdomaujate
gled past short scorring ŠmiOne run, 2 hits.
sportu teiksis atsilankyt mine tas, Vainauskas stopping at Krenc.
ct^^
ton vieton. Bus smarkios run
third. Martinonis hit a sacriBtikauskas fanned. Kišku
gtynės. Town of Lakiečiai beifice fly to Mažintas/and Vai- nas was called out on strikes.
sbolininkai turės susiremti su
nauskas
scored.
Zaringas J u r g e l w a s „
out
for
smarkiu oponentu.
fanned and so did Kondokas. Beversis and A. Laurynaitis.
Korespondentas.
2 runs, 1 hit, 1 error.
No runs, no hits.
Cicero.
TRUPINIUKAI.
Box Score:
Petrušaitis singled through
AB R H
A. Laurynaitis. Krenc
sa Cicero
Laurynaitis suvaidino vieną
4 0 1
crificed him to second-. F . Lau Valiulis 2b
iš puikiausių .žaidimų cicerie3 0 0
rynaitis to A. Laurynaitis. Va M'ažintis If
čiams duodamas tik 3 " h i t s "
4 0 1
liulis looked at three strikes. Bukauskas l b
ir išstreikuodamas 15.
4 0 0
Mažintas popped to Beversis. Kiškunas 3b
Jurgel rf
3 0 0
J Žaidime tarpe Waukegano 1 hit, no runs.
Petrauskas ss
2 0 0
Vyčhi ir Kenosha,
Juozas
Fourth Inning
Kupernavičius cf
2 0 0
Kuzmickas kuone svaidino Providence.
Matonis cf
1 0
0
" n o h i t " žaidimą.
Beversis
singled
past Petrušaitis c
3 0 f
short. F . Laurynaitis popped j Krencas p
2 0 0
Cicero šiame sezone baigė
to Kiškunas. Beversis was
penktoje vietoje del pirmo sy
*
eaught ste'aling second Pet
•>
kio Lygoje, tai neblogai.
28
0
rušaitis ot Valiulis. S u m a
o
AB R H
Sekmadienyje Cicero turės singled over second and sto Providence
5 0 3
du žaidimu. Pirmas prasidės le second* Smitas fanned 2 A. Laurynaitis l b
Martinonis cf
4 0 0
12:30; antras 3 vai. po pietų Iii t s, no runs.
Zaringas lf
3 1 1
ant kampo Cicero Ave. ir 12 Cicero.
GARSUS RISTIKAS.

Rytinių valstijų
geriausis
Lietuvis ~ ristikas Juozas
Kamarauskas, (Joe Kamar),
kurį anglu laikraščiai vadina

Suma and Laurynaitis handled
Bukauskas. Kiškuna: 1
fanned. Jurgel valked. Pet
rauskas \Vas hit by a pitehed
ball. Copper fanned. No hits,
no runs.
Fifth Inning
Providence.

K i n g of L i t h . YVresĮtlers, at-

V a i n a u s k a s fanned. A. L a u

Street.
GARSUS RISTIKAS.

)

Kondokas c
Beversis ss
F. Laurynaitis p
Šurna 2b
Šmitas 3b
Vainauskas rf
W. Laurynaitis rf

3
4
4
4
4
1
2

0
0
0
1
1
1
0
4

1
4

0
2
0
0
o
JO

Ęrrors: Kiškunas, Kondo
rynaitis rolled to Krenc. Mar
tinonis fanned. No hits, no kas. Stolen bases; Valiulis,
Žalingas 2, Kondokas, Šur
runs.
na. Struck out by F. Laury
Cicero.
Petrušaitis rolled to F. Lau naitis 15; by Krenc. 10. Left
rynaitis. Krenc fanned. Valiu on bases Cicero 5. Prov. 7.
lis lined to Beversis. No runs,
VYČIŲ " A L L S T A R "
no hits.
TYMAS.
Sixth Inning
Providence.
SMARKUS SUSIRĖMIMAS.
Matonis now playing center
Sloger cf. Brighton Park
field for Cicero. Zaringas
Stanevicii lf. North Side.
Sekmadienyje rūgs. 14 įvy singled to right and stole se
Urbik 3b. Brighton Park
ko vienas iš smarkiausių runų cond. Kondokas also singled
A. Laurynaitis l b . Provid.
tynių kurią laimėjo Dievo ApKaminskas rf. North Side
veizdos komanda prieš Ciieros scorring Zaringas, but Kon
dokas was eaught trying to
A. Stankus 2b. Pullman
jaunuolių 4 prieš 0.
make second. on the throw ho
P. Beržinskas ss. N. Side
Žaidimas keleriame persi- me Bukauskas to Valiulis to Miller c. T. of L.
Krenc to Valiulis. Beversis
Paulikas p. T. of L.
mainyme.
singled to right. W. Laurynai
F. Laurynaitis p. Provid.
First Inning.
tis batted for Vainauskas, but
Dougirda p. North Side
Providence
Zabella T. of L. sub. Ouotf.
A. Lauryn'aitis grounded to flied to Jurgel: S u m a fanned.
Guzikas Brigh. P . sub Inf.
J£iškunas. Martinonis sent a One run, 2 hits.
F. Laurynaitis Provid. Maliner to Petrauskas. Zaringas Cicero.
Mažintas rolled to F . Lau nager
wąs hit by a pitched ball and
Sloger Brighton Park Capso was Kondokas. Zaringas rynaitis. Bukauskas hit a
and Kondokas pulled a dou- texas leaguer over third. On
Su tokia kamanda base-ball
ble steal to second to third. a wild throw to first by Kon
AVhile Beversis waa batting dokas Bukauskas took second. svaidininkų Chicagos Vyčių
Zaringas tried to steal home and third. Kiškunas looked at Lyga gali drąsiai stoti prieš
"\vhen Beversis had two stri three strikes and so did Jur kiekvieną atsižymėjusį Chica
kes, but WM nailed at the gel. One hit. No runs, one gos apielinkėj base-ball tymą.
error.
Al. Manstavičius,
plate. No runs, no hits.
Seventh Inning
Vyčių Lygos Koresp.
Cicero.
Valiulis beat out a bunt to Providence.
Šmitas. Valiulis stole second. Šmitas flied to Mažintas. W. CHICAGOS APSKRIČIO VY
Mažintas sacrificed him down Laurynaitis fanned. A. Laury ČIŲ B. B. LYGOS STOVIS.
to third. F . Laurynaitis to A. naitis singled to right for
Laurynaitis. Bukauskas fan- his third hit. Martinonis rol
Won Lošt Per.
ned and so did
Kiškunas. led to Krenc. 1 hit, no runs. Town of Lake
12 1 912
Cicero.
One hit, no runs.
Brighton Park
10 3 769

Jvyksta Chicagon spalio pra'džioj. Chicagiečiai gaus pro
f gos pamatyti tikrą Lietuviu
Ristikų Karalių. Taip sužino
jo Jonas Kūlis, ristinu} ren
gėjas. Tėmykite
"Drauge".
Bus pranešta plačiaus kitą sy
kį,
li^i*
Raport.

Second Inning.
Providence.
Beversis struck out. F .
Laurynaitis rolled to Krenc
and so did Šurna. No runs,
lio hits.
Cicero.
Jurgel whiffed. Petrauskas
was called out on strikes.

Petrauskas
popped
to
third. Matonis rolled to F .
Laurynaitis. Petrušaitis fan
ned. No runs, no hits.
Eight Inning
Providence.
Zaringas lined to Petraus
kas. Kondokas fanned. Beversis singled over second Zarin-

Providence
9 4
North Side
9 5
Cicero
7 7
Bridgeport
3 11
AVest Pullman
2 11
Roseland
1 13
Visi žaidimai skaitomi
rugsėjo 22, g. m.

jff

VIENAS VISŲ TIKSLAS.

Teatras ir Muzika

»

DANTIS BEKRAPŠTANT,

(Tąsa nuo 2 pusi.)

Nekaltas.
KĄ REIŠKIA GYVENIME kas aprimsta, nutilsta... Dan mai, tad daugelis tik ranka, nu
- Tai, Mo
MUZIKA?^
gus nušvinta ir išgirsti lyg moja. Sako, kokia iš balsavi
tiejau, tu vėl
piemenėlį a n t savo birbinės mo nauda. Sako, balsuok už
sėdi
kalėji
J a u baigiasi atostogos ir linksmą melodiją birbinantį. kandidatą, kuris paskui jokių
me? -Tokios muzikos rodos, klau- žadėjimų nepildo.
ateinančią, savaitę prasideda
- O ką, bro
mokslo metai, taip parapijos, sytumei ilgiausiai ir nieka
Teči'aus toksai piliečių atša
\* ''lau, padarysi?
taip viešose mokyklose. Be šių dos ji nenusibostų.
3. Muzika atitraukia žmogų limas nepateisinamas ir jiems Turėjau' net vienuolika liudi
mokyklų nereikia pamiršti ir
patiems pavojingas. Piliečiai ninkų, kad nevogęs laikrodė
m u z i k o s mokyklų. Kas gali ir nuo bloga. Muzika nesutaiko
kam tik aplinkybės leidžia ma su piktadarybėmis. Sako turi teisių už kandidatus bal lio, bet mano nelaimei sura
turėtų nors kiek ir muzikos ma, nėra girdėtas daiktas, suoti, jie turi teisių ir kandi dę jį mano kišenių j ! —
pasimokin, nors ir nemanv- kad kas nors papildęs žmog datus paiankti. Visko, ko rei Negyvi keliasi*
žudystę, galėtų sau niuniotų kia, tai daugiaus susipratimo.
tų iš to duonos valgyti.
- Onytė, eidama gultų vi
Tas
galima
atsiekti
pačiais
Muzika sudaro atskirą mo kokią dainą. Jeigu Leopol
suomet papoteriauk, kas žino,
balsais.
Nebalsuoti
už
politikslo šaką ir į mokyklų pro das su Leobu butų mylėję mu
išvakaro sveika guli, o išryto
gramą įtraukiama ir muzika. ziką, nebųt nužudę Franką.! Werių stumiamus kandUatus. gali nebegyva atsikelti. -Tik
balsuoti vA tuoo, kurie tiMėginama bent šiek tiek mo Kad jie nemėgo muzikos, a š - j
krai
sprendžiu iš to, kad, k u o m e t ' ,
^ a teisingi ŽI:.ant, kad Miršta be pagelbos.
kinius su j a supažindinti.
Atvažiavo moteriškė Kau
ie
Ką gi muzika mums duoda? viena operos dainininkė atėjo 0 visuomenei t a r n a i ,
Darb. nan į turgų. Sutiko ją pažįs
palinksminti savo
1. Muzika švelnina žmogaus kalinius
tama kaunietė.
pasakęs,
jausmus. Kas myli muziką ir dainomis, Leobas
~ Kas gero girdėti, kurna ? su pasigėrėjimu jos, klausosi pirmą kart savo gyvenime' kad muzika tai Dangaus kū
- Blogai, mano žmogus nu
arba pats ja užsiima, tas j gija girdįs operos dainininkę dai rinys. Danguje Angelų cho
mirė... -širdies švelnumo. Toksai žmo nuojant.
rai nepaliaujamai gieda garbė s
- O daktaro nesišaukėt?
gus jaučia didelės užuojautos
4. Muzika teikia daugiau e- ir džiaugsmo giesmę: "Šven
kitiems, artimą greičiau pamy- nergijos dirbant. Kai kuriose tas, šventas..." Kaip tad pri Nepagelbėjo? —
- Ką jau, kurną. Ir be dak
li, ir reikale visuomet yra pa dirbtuvėse darbdaviai orga valo didžiuotis, ypač tie, knsirengęs kitiems pagelbėti.
nizuoja orkestrus, kurie pietųjrie priklauso bažnytinių cho taro pagelbos numirti moka
2. Muzika mums padeda j laike griežia. Patirta, kad dar rų. Jie čia ant žemės giedo- me. linksmai laiką praleisti, nu-|bininkai pasiklausę muzikos, darni tas pačias giesmes, ką Lotynų kalba.
- Ar nežinai Pijušai, kodėl
lindusiam
širdį
suramina. daugiau darbo nudirba.
Angelai danguje gieda, priŽmogus išgirdęs gerą muziką
Vienu žodžiu muzika mūsų lygsta Angelų chorams. Kiek gydytojai prie ligonių vis tą
užmiršta savo kasdienini var- gyvenime daug mums pagelb- mūsų lietuvių tauta bus mu- lotynų kalbą vartoja? A r yi n e y i n a i ' Alatai ne
gą. Mintys kyla augštai į pa
.
,." .
. ' ,
danges, ir tarsi su kuom tai sti. J e i moki bile kurį muzi-' zikalės, tiek bus dora ir gar- . . .
*.
'
. r
ligonius ima pratinti prie nušnekasi, ir nors žodžių nesu
kos instrumentą vartoti, pav. bmga. J e i cia augęs jaunimas
. . , „
•«
v* •
t• ,
.
,
.,
mirusių Kainos. —
pranti, bet rodos, žinai apie .
pianą, smuiką, ar šiaip moki daugiau pamylėtų muziką, ne- i A . •*.
„,„„,, poteriai.
--*-**
u.
tuoklio
ką kalba . Klausantis geros landėlei
i •
*• ptagrieži,
*••
r padainuoji,
i
•
i.
x
v
J
T
•
-v,
.
Ant
Nemuno
.kranto,
girsų gyvenime, kaip antai jauNemune,
Nemunėli,
dainuoti,
atėjus
linksmai
vabutų
hudnų apsireiškimų musimphonijos, rodos kas tau .pasidaro dar linksmiau! Užėjo m^lia^ės
nesilakstytų naktikaip butų gera, kad tavyje
šneka, pasakoja istoriją, kar kokis nuliūdimas, uždainuoji,
i mis ir nelankytų kokius šukš- tekėtų ne vandenėlis, bet grytais kokį liūdną
atsitikimą,
, , ' lynus ar saliunus. Tėvai tad na arielkėlė. Bent kartą žmokartais linksmą naujieną... Bet vargeh mano, ,, ar' pradedi
, . _
, \
v. ,
/
,
.
.
turėtų
kreipti
daugiau
domės
gus
laimes
pažintum,
kad
w
šit, staiga pakyla lyg štur griežt smuiką ar skambint
.
•
»«•*#«
-i •
i x- •
mas,
griausmas, tragedija... pianą, ir uEmiršti apie v i s u s ; į savo vaikučių muzikalį išla- Mansiui nereikia paskutines
. .
'
karvutes užstatyti. Kasdien
Rodos, dangus ir žemė suju savo vargus.
vimmą.
do... ' Bet po valandėlės vis.,
._ .
tavvie maudyčiaus, kaip zuIš tikrųjų tiesą sakoma,
mM
Muzikos
mylėtojas.
. ; ., , . v.
—
vėle plaukiočiau. --
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RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
-

Šis puikus 3 šmotu Mohair
Šis geležinis 'augštos rųšies

parlor setas $300 vertės. Specia., kaina dabar tik

combinaįįpn anglinis ir gazi-

gjggjty

nis vįritnvėš pečius - nikeliuo

*

-

tas, f viršus visas pališiuotas.
Sujungimus 'padarome veltui.
Rpe ( .ial^ka?na
•

?

į

$93,5Q

-

Didelis Išpardavimas Grojiklinaj Pianų.

Atmainyk ^avo Phonograph'a Ant Vieno Iš
Mus Nauju Brunswick Radiolų.
Pamatyk ši nuostabu muzi
kalį instrumentą
veikėmėje
mūsų krautuvėj.
Geriausias
radio receiveris ir puikiausias
phonografas vienam kabinete.
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki lever ir išgirsi puikiausia muzi
ka — long distance ir lokales
stacijos. Kuomet nusibos tau
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti
gražiausios
muzikos kurios tiktai tegali
išgirsti iš Brunswick Phonographo.
Kainos nuo C l ū f l (](] i r Augščiau.
Išlygos Sulyg Jūsų Noro.
UŽLAIKOME P l t N A EILC LIETUVIŠKŲ REKOR

Šiame išpardavime mes siūlome jums
stebėtinai žemas kainas tiktai
3 Metus Išmokėti
Atskaitliuoslme jums už sena
pianą mainą"* ii *nt nauji

DU SAVO STOCK'E

692
643
500
217
154
71

$395.00

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co.

iki

3621 — 23 — 25 So. Halsted Street
JOS. J. JOZAITUS, Gendralis Menedžeris
i
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VELTUI!

VELTUI!

Suolelis, Grindinė lampa
su 50 rolių su kiekvienu
grojikliniu pianu.
•••
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1924

Rugį.
=

Todėl visų gerS* r /*i*iu$os
KAUKTAS.
1924. Išleido Šv. Kaz. Dr-ja.
kalbėti kad tėvai neleistų vai
irfaidnia¥* p r a š a u
56 puslapiai, su daugybe lie platintojų
kų j parapijos mokyklą, bet
tuviškų paveikslų. Šis Elemeo traukti iš Kauno Šv. Kaz.
mažai, matyti, p&sisekė ir gal
Svarbios naujos knygos.
Dr-jos, visokias knygas ir jas
tik ant trumpo laiko kuriuos
torius labai išsiplatinęs.
_l
$v. Kazimiero
Draugija
platinti lietuvių tarpe. Tuosuklaidinti, nes čia lietuviai
6. Fr. Rouvier, S. I.
pi jonų. Bet jų leaderio (vadošiaismetais išleido 27 naujas
turi tiesos vadą kurį sekdami
mipad uosime ranka suklydu
vas) yra Visų gerai žinomas
ŠV.
Jonas
iJercbmans.
knygas. Ir jų štai kelios:
niekados nesuklys. Juomi ysiems ir atvesime prie tiesos
klebonas kun. H. J. Vaičiū
1. Šventasis Raštas Senojo j šv. Ignacas Loyola, vertė
Praeitų sekmadienį paskel nas. Jisai ištikro dirba nenura gerb. klebonas kun. Ambopažinimo ne viena savo brolį
Testamento, I I I tomas.
j kuri. B. Andriuška S. I.
biau, kad nedC-Hoj rugsėjo -^ Į ilstumai, gražioj
tas, kuris čia per 12 metų
bei seserį.
sutarty su
Psalmių knyga.
Patarlių
Kaunas.. Šviesos spaustuvė,
nenuilstančiai darbuojasi. Kie
d. parap. bazaran kviečiami visais savo parapijonais, su
Kun. P. Kaščiukas,
knyga. Pamokslininkas. Gies-1924. 50 puslapių.
kvien'as jojo sumanymas ir
visi Ciceros biznieriai. Kai- visoms draugijoms.
214 Dipley, Place,
miųGiesmė. Išminties knyga.
Šias ir visokias kitas knykuVie biznierių prašė, kad ši
patarimas
išėjo
žmonėms
ant
Girdėjau, kad ateinantį se
Elizabeth, N. J .
Ekleziastikas. Izajo Pranašys-1 gas galima gauti šv. Kazimie
tą
pakvietimą
paskelbčiau kmadieni visi Ciceros biznie
naudos, taigi ir mokyklos įTO Draugija, Kaunas, Lithua f 4
tė. 992 puslapiai.
spaudoje, kad ir tie, kurie uz- riai eis į bazarų " i n eorpo
kurimas praėjus visoms aud
Verte, ir komentorųi pridė nia.
prašymo bažnyčioje nebūtų re M . O kai biznieriai pasirodo
roms pasirodys šviesos spin jo Vyskupas Juozas Sliv-rec
girdėję, galėtų jį pasiskaityt":. bazare, tai jisai pasidaro ti
duliai. Taip-gi dar apart mo kas. Teologijos Magistras.
Lietuviai važiuoja Lietuvon rfreBeto, prašo, kad visi Ciceros krai "bizniškas".
kyklos yra puošniausia ir erd Kaunas. Šv. Kaz. Dr-jos lei
f p I A N O L E K C I J O S čiuosna neilgesniam laikui kai
biznieriai " i n eorpore" apie
vinga svetainė del visokrų dinys, No. 311. Kaina 111 to
metams, galės gryžtl Amerikon
Biznis, užtai nepamirškite
neatsižvelgiant
} kvot%.
7 valanda, susirinktų parap. rugsėjo 21 d. (sekmadienį)
pasilinksminimų ir pramogų. mo 20 litų.
Į LIETUVĄ.
kieman ir iš ten marš i sve traukime visi i Šv. Antano
Man yra linksma pranešti kad
2. Vidujinis Šventųjų Gyvotrumpiausiu laiku, kas Seredą,
tainę bazaran. Su tuo suma parapijos bazarų.
Patarimas.
Hartfordas nors nedidele "ko nimas, paraše Dr. Arnold ftatrejais ekspreso laivais.
nymu pilnai sutikdamas, nuoOrui
atvėsus,
geriausias
da
lonija eina tokiais rimtais ir demacher, verte kun. T. BiBERESGAIUA
AQTJITAN1A
Busiu ir aš.
MAURETAJT1A
širdži'ai kviečiu visus Ciceros
lykas skaityti geras knygas tvirtais žingsniais pirmyn.
kinas. Kaunas. Šviesos spaus
(per Cherbourga ar Soutnampbiznierius ir profesionalus i
laikraščius, lankyti vakarine
Raporteris.
DR. JONAS J. POŠKA.
toną)
tuvė. Labai graži ir naudin
parap. bazarą. Čia biznieriams
mokykla. " D r a u g ą " , "Darbi
Iš Lietuvos j Amerika
ga.
bos gera proga labiau susipa
ninką" galima gauti pas krau
JEI manote parsitraukti giminei
3. Jėzaus Širdis, parade P.
15 Lietuvos, vietas užsakyklt da
žinti su savo kostiumėliais, o
tuvininką p. L. Širvaitį 9258
Dr. A. M. Lepicier, vertė P.
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
drauge paremti ir savo para
Cardoni Ave. Taipgi lietu
teiks jiems pagelbą ir rodą^ Visi
Rauduvė. Kaunas, 1924. 159
trečios
klesos keleiviai turi atski
pija.
viams reikėtų kreiptis pas jį
rus
kambarius,
neprilygstamas
Garsus pamokslininkas, Tė puslapių.
Iš kaino visiem-- tariu nuo
perkant prekių, kurių jisai tu
Svarumas ir maistas.
4. Tikybos Pradžiamokslis,
vas misijonierius kun? Pius
Pranešu Chicagriečiams, kad aS
girdų af-in.
ti daug. P. Širvaitis ir p. ŠirS m u l k m e n ų klaus
duodu piano lekcijas. K a s norite
Andziulis duos misijas šv. parašė kun. Dr. A. ^ a k a u š k i s . gražiai
išmokti
paskambinti,
tai
kis vietos agento
vaitienė visada su lietuviais
Be abejo, suprantama, kad
pas mane. Kaina labai
Gabrieliaus bažnyčioje., Mil- Kaunas, 1924. 104 puslapiu ateikite
arba
prieinama. Etel platesniu informa
'mojasi ir aukuoja lietuvių
ir visi kiti parapijonys taipcijų kreipkitės:
waukee, Wis. nuo 22 d. rug mažo formato. Katekizmas pa
reikalams.
pat nuoširdžiai kviečiami.
sėjo ir baigsis 28 d. rugsėjo. rašytas vaduojanties paskiau BRONISLAVA POŠKAITĖ
Vargstantis Lietuvis.
Kun. H. J. Vaičiūnas,
4446 So. Sawyer Ave.
CUNARD IiTNTE,
apologeti
Kviečiu visus Milwaukees, siais padagogijos
Klebonas.
Tel. I^afayetle 4787
140 N. Dearboro St. Chicago, I1L
Wauwatoša, West Allis, Cuda- kos metodais ir šių laikų gy
by, Soutli Milwaukee ir apie- venimo praktika. Šis katekiz
Ciceros kolonija turbiU yra
i
•
:
!
i
=
linkės lietuvius katalikus pa mas ar nebus geriausis iš visų, Hf
viena iš gražiausių ir veik
sinaudoti Dievo malonėmis, iki šiol išleistų. Spauda ir
Dr. Jonas J. £oška, žinoma*!
Sugrįžo kun. Vaškelis.
I
liausių kolonijų. J a u man te
teikiamomis
per
-šventas
m
i
katalikų visuomenės darbuo
popieris gražus. Patariu vi
Apie metus laiko čia buvo
ko būti daugel vietų Chicagoi
^sijas.
tojas ir rašytojas-poetas, pe vikaru kun. P. Mockus, da
šiems šį katekizmą.
je, bet dar neužėaju tokio>
Kun. A. Balinskas, kleb.
reitas metais baierė medicinos bar tapo iškeltas į Water5. u šviesa". Naujas Elem
vietos, kaip Cicero. O svar-i
, ,
y
torius ir pirmieji skaitymai.
.
'mokslus ir dabai- pasekmingai bury, Conn. Į jo vietą sugrįžo
praktikuoja mediciną. Jis tu kun. Antanas Vaškelis, pirTEISINGAS BUDAS
Lengviausias būdas išmokti
brausią
gražiausia
*
ra tai irkampas
15 irvieta
49 Cy-'
t.
••
ri ofisą Bridgeporto kolonijo miaus jau čia buvęs vikaru,
GYDYMO.
dailiai skaityti ir rašyti, su
gatvių, l e n a i stovį šv. Anta
je 3337 So. Morgan St. Ci- per tulą laiką buvo AVaterbu- Tyras kraHi
statė Jonas Ilgūnas, Kaune,
no lietuvių katalikų Bažny
jas
palai
I
I
I
-ra
cerieei'ams pageidaujant ati- ry, Ct.
ko gyvybe.
čia, svetainė, ir mokykla. Visi
Ateik
pas
darė antra ofisą Cicero 1243 Mokykla^
mus, o mes'
žmonės gyvena gražioj sutar
iSvalysime
So. 49-th Ave. Žmonės džiau
kraują
ir
Rugsėjo
8
d.
atsidarė,
mo
ty. Xebereikalo sena *A*tale
padarysime
giasi susilaukė gero kataliko kyklos, podrauge atsidarė* ir Ji tyru. Be
sako: " K u r Vienybė , ten ga
veik visuo
daktaro, kuris daugeliui gelb lietuvių Švč. Trejybės para se
Lietuvis
Graborius
atvejuo
lybė". "Believe m e " Ciccroj
se
sergan
sti atgauti sveikatą.
2S14 W. 23-rd Place
pijos mokyklos, tai yra dide tiem* Ka
tikrai taip yra.
Chicago, 111.
taru,
RuCicero jis esti ofise utar- lės
svarbos
neapkainuojamatizmu, Paralyžium, Asthma,
Šiuo metu čia eina bazaras.
Tatarnauja laido
ninkais ir petnyčiomis, nuo 3 mas darbas pradedamas šioje cers, Eczema, plauku nuplikimu, di !
tuvėse kuopiglausia.
Viros draugystes darbuojas,
delį glands daugiau pasitaiko? nuo
Reikale meldžiu at
vai. iki i) vai. vakare.
kraujo kuri galima tuojaus
kurie neša pirkėjui 6% nuošimti.
kolonijoje. Nors šį metą bus netyriaus
sišaukti,
o mano
č'ia tuojaus kaip tič įeini į s ve
pataisyti.
darbu busite užga
Paskutiniais laikais tikrai parodo
tik šeši skyriai ir kaip klebo
Įdėk save pini£tis į šiuos morgičius-nes jie saugus.
taine, matai iš vienos puse
nėdinti.
ma kad vaistai j^kiepyti tiesiai j
nas pranešė kad jau mažai kraują atneša greitus rezultatus. Vie
Tel. Canal 1271
Moterų Sąjungos būdą, iš ki
nas ąerum pertikrins kiekviena ken
2190
tėtoja. Gailu matyti kaip žmonės
tuščių
vietų
liko,
gali
butų
tos Vyčių, kitoj vietoj Apaš
icSko ten sau pagelbos ten kur jos
Fed.
Seimo
komisijos
susirin
kad
visai
užsipildys,
gal
dau
negali rasti, vartojant senas meto
talystės Maldos draugija, ki
1487 So. 40 Ave. Tel. Cicero 8276
das gydymosi. Ateik ir pasikalbėk
kimas.
gumas
laukia
pakol
praeis
vi
pas
mus,
ir
sužinok
visa
teisybę.
tur Visų Šventų draugystė, A.
CHAS. SYREW1CZ
Mes norime pasikalbėti su kiekvie
Nors Federacijos kongresas sos audros ir pamatys kur tei nu kenčiančių nuo chroniSko ner
Lietuvis Graborius
11. D. skyriaus, Jaunamečiij
Laidotuvių kai
viškumo, kraujo, odos, rectal ir prinos kiekvienam
vatišku ligų., Nežiūrint kaip silpnas
(Vyčių). O kasgi, kad nesima praėjo, bet dar komisijos dar- sybė.
prieinamos.
jautiesi kaip nerviškas esi mes ga
bas
neužbaigtas.
Po
eSimo
įKvailos
kalbos.
lime
tave
pagydyti.
Patarimas
vclr
to jaunamečių
Sajungiečią
Pirmos Klesos
tui.
Mašinos
Kaip
prie
-kiekvieno
svar
vyko
pora
susirinkimų,
kad
Valandos: Nuo 9 ryto Iki 6 vai.
budos? Bet ką gi kalbėti apie
Privatc % Ambuvak, Panedėliais Sefedomis ir Subabesnio
darbo
'atsiranda
priešų
sutvarkius
išlaidas.
Darbas
IJcenaed
Bmb.
,.
būdą kuri yra ant estrados*
tomis nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.
F.
B.
i'aiutz
lance
NedėlJomis nuo 9 iki l t plet.
Ack, brolyti, ant estrados y- nelengvas. Dar Ilgšio] galuti -griovėjų taip ir čia jų netrū
Chicago Medical Clinic
ra šv. Antaaio parapijos būda. nai negalima žinoti, kiek bus ksta. Kvailiausių kalbų vi
Dr. K. G. McCftrthj- IMreMor
telefonas Yards 1138
505 S. State 8tf. Karnp. Congress
Tenai dirba daugelis iŠ para- išlaidą. Bet vis;:i galima pasi sur buvo skleista kad tik at2-nd Floof ttilcago, IU.
ISTANLEV P.I
džiaugti, kad jeigu bus dau
MAŽEIKA
/
giau. Tai reiškia, kad komi
IGRABORIUS IRI
REAL ESTATE L0AN DEPT.
sija gerai darbavosi sukelti
Balsam uoto Jas
Turiu automo-|
finansus.
tbilius
visokiem* I
Užlaikau prosus, visus
VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 3 vai. po pietų. SubaIreikalams.
Kainai
Paskutinis
Federacijos
kon
plumberistes reikmenas, pe
jprieinama.
čiams įvairias dalis, zove- greso renginio komisijos sutom 9 išryto iki 12 pietų, Utarninkais ir Subatomis nuo
sus, raktus, elektros lempu sirinkim'as įvyks rugsėjo 25
3319 Auburn[
Rengiamas
•—
tės, vėlas, svičius. Taipgi
6 iki 8 vakarais.
BAve. Chicagc
J.
7:^0
vakare
Šv.
Petro
pa
užlaikau mekanikams įvai
DRAUGYSTĖS IV. P E f R 0 * « L £ S
rius įrankius, pjūklelių, grą rap. svetainėje. Visa komisi
B
žtų, coliaukų ir tt. Visais
namo išpošimo
reikalais ja kviečiama pribūti. Bus iš
Mildos Svetainėj 3142 So. Halsted Street
duota visa atskaita ir užbai
kreipkitės:
Pradžia 6 vai. vakare
gimui didelio ir sėkmingo dar
bo komisija turės vakarienę
Hardware, Pabits. Oils and
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti 'ant šio šo
su tinkamu programų (vaka
General repalrs
kio kur turėsite proga smagiai laika praleisti.
rienės išlaidos padengs pati
Kviečia
1421 S. 49 Ct. CICERO komisija).
KOMISIJA.
— ••

i.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CIGEROJE

Svečiai.
Pas gerb. L. ir M. Širvai|čius viešėjo pora savaičių,
j Fp. Angeles plačiai žinomas
^tuviams
buvęs Lietuvių
Ta
« t o s Teatro pirmininkas.
Atvažiavo St. Kubilius iš
Akron, Ohio, veiklus katalikif
darbuotojas. Žada apsigyventi
Detroite. Ateinantį rudenį E.
Side :žada paruošti keletą gra
žių veikalų, kurie busią įspudingi. Bę vietos talentingų iegų turėsime progos pamaty
ti Dramos Te'atro Tėvą Art.
J. Vaičkų, kuris su savo artis
tais atvažiavęs suvaidins ke
letą veikalų. Art. p. J. Vaič
kus vaidins 18 ir 19 dd. spa
lio.

CUNARD

MILWAUKEE, WIS,

HARTFORD, CONN.

3a

| MES TURIME IR SIŪLO
ME A N T PARDAVIMO
PIRMUS MORGIČIUS

GRABORIAI:

IR

S. D. LACHAWICZ

PIRMO MORGICIO AUKSINIUS
BONDSUS

DETROIT, MICHiGAN

•A.

i •

••

—

Chicago Lawn State

Bank

83 ČIA IR KEDZIE AVENUE

•

CICERO!

PIRMAS
RUDENINIS

.

• '•

.

i

CHICAGO, ILL.

.

ŠOKIS

V
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NED. RUGSejO-SEPT. 21 D. 1924 M.

Didžiausia Lietuviška Krautuve Ctiicagoj

J. A, ZDANIS

. o * S ^ ^ R f e - , -Si>

MES KVIEČIAME TAMISTA
'Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Aecoupt'a mu^ų Banky.
Taupymo Account'as šioj jstaigoj tai geriausias
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė.
Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukseiuo.
|
Lietuviai klerkai Jums patarnaus.

-

LIETUVIS LAIKRODININKAS

1

Taisau laikrodžius ir parduo-

*

du naujus. Turiu taipgi įvairių
muzikalių instrumentų.

Duotus

orderius tuojaus išpildau.
4414 B. CaHfornla Avė. t J h k ^ o .

CICERO
484h Avenue and 25-th Place

R. ANDRELIUNAS

Telefonas
OICEĖjO, ILL.

PEAKL QU^EN tONCERTOTA
C'*

Lafayėtte 5976

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Mūsų kfauttitė—Viena iš didžiausių ChicagMė
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
negausi. MaSinėli^ laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikėm visokius lai
krodžio?, žiedus, šliubinhts ir deimantinius; eramafonus lietuviškais rekordais Ir koncertiniu Beriausių, armonikų rusišku ir prūsišku iAdirbyscfų. Ba
lalaikų, gitarų » smuiku, kokių tik reikia. Dirbame
trišakius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikahskus instrumentus atsakančiai
Taipgi užlįjkau pilna eilę optiškų darjkm

STEPONAS P. KAZLAVVSKt

SežUdtettig,

ttags.

5

-•ii i ' m

s

fli'it 6 Ai

20, 192i

»s

ttcac

trap€tft$ iŠ Fecferaeijds DeW « S f SlfiE.
troit įvykusios seimo. Taipgi
mūsų Federacijos skyrius reu
Vargonų vakarienėje auka
įgia dviejų aktij komedija ir vo: Aušros Vartų Motefų
šok j . Vakaras įvyks lapkričio Merginų Dr. $20.00, p. J. Povirr ,v7rf,Ti'
~~»~
. J "T
. w u , T y» musij* parapijos svetainėje, lauskis $25.00, p. KovarskieSlllOGkfOBTAS.
pasakč labai grasų, tai įskil\ r
* * ^ f,
k,T\T:
81
8
BAZ A
nė $5.00.
M pritaikinta pamokslą,
i *»*. P ^ ,
C "
I
Rep.
Sutuoktuves.
P-lė Marijona Vainauskai- B A S . > v ? k s . t a . k l e k v i e n * . S u
batos ir Nedėlios diena* Yra
Antradieny rugsėjo 16 d. 8 ^"Kareivienė ym veikli nabegalo gerų dalykų, kuriuos
vai. ryte Šv. Jurgio bažny re Mergaičių Draugijos ir galima laimėt atėjus į bazara.
čioj J. M. gerb. Pralotas M. "Kanklių" choro; Pomerges
Agatotias.
btlV0
L. "Krušas Asistuojant k u m - |
Mergaičių Draugijos na
IŠ JBRIGHTON PARKO.
rės
lės M
gams J . Skripkui ir J. Stat*
<P"
- ^ u l i k a i t e it Ar•
Naujausia
naujiena.
kui surišo amžinu moterystės I ******* pojaunrai pn. E. Kalabdaringos Sąjungos 8
'
reiva
ir
Paulikas.
ryšiu L. Kareiva su Marijona
kuopa turės mėnesinį susirin-

šv. Mykolo parapijos svetai-, nėkite ateiti į susirinkimą kunėję 1644 Wabansia Ave.'ris būva 3 nedėldienį mėneKviečiami
visi atsilankyti sio.
nes bus daug svarbhj reikalu
ir užsilikusios duokles užsimokėti. Tai pat kviečiami yra
ir naujai prisirašyti prio tos
prukilnios organizacijos.
A. J. pirm.
Perkant naujus drabužius, At

CHlCAGOJEį
•

"

'VĮĮĮSM

i "

SIUVfiJAl

mj

NEMĖTYKsavoPINIGUS

PRANEŠIMAI.

ROSELAND. ILL.

^--1

—

^

•*• • *

M

^

^

3106 So. HaLsted St.

Chicago. IU.

naudingi susirinkimo. P r a n a s '
Paliulis išdavė begalo gražų

Mišparų, parap. svetainėje.
Visos dr-jos prašomos skait
lingai dalyvauti.
Valdyba.

D A K
! • » » , *

7

Boulcvard

A R A t

—•

• • I

Telefonas

193#

DR, A. K, RUTKAUSKAS

Dr.SABrenza
4608 SO. ASHLAND AVENUE
Chicago, DJ.
Vai.: 9 ryto iki 12 plct: 1 po
piet fki S po piet, 6:30 vak. Iki
t:30 vak.

Tcl. Boulevard

GYDYTOJAS tSt

4442 So. Western Ave.

I

t

0537

7486

Gydo specialiai visokias vyrų ir
moterų lytiškas liga*
2401 Madison Street
Kamp. TTestėrn Ave, — Culoago
Valandos: 2^—4 po piet« 1—6 vak.
i

—

Tel.

•

—

Boulevard

i

| į urmiinn
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LIETUVIS ADVOKATAS
Baite 1518 Ashland Block Bldf.
155 IT. Clark St. Chicago, UL
Reaidencija
2S41 W. 23 R .
Tel. CanaI 3589

7 Šouth Dcarborn Street
BOOM 1538 TRIBŪNE BLDG.
^Telefonas Randolph 8261
J Namus Nežiūrint Kur Gj^ventcim
Valom visokios rūšies vyrų ir
moterų skrybėles

Telefonas

ša vtf

offc^

#o

DR. 0. VAITUSH, 0. D.
SPECIALISTAS
Palengvins visų
aklų
tempimą
kas yra priežas
timi
skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotumą, skaudančius
ir užsidegusius
karščiu aklų kreivos akys katerakto, nemiegio; netikras akis (dedam
Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngal, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki • vakaro
Nedėliomis nuo 10 Iki 1 1

*r

smmerta

472$ S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Bilovv. Moterą br Vyrą Ligą
V a i : ryto trao 1 0 — l t nuo S—4
po pietų: nuo
7—».*#
vakarą
Nedėliomis: 10 Iki 1S.
TesefesM* M4awar 2880

-s

8666

{ Dr. J. P. POŠKA

, .M

Telefonas

ctorRVKOšm

1545 W. 47 St. ir Ashland Av.

aaa^h

1

821S

2118

DR. P, Z. ZALATORIS

i

i

Profesionalai, biznieriai gar
sinkitę savo biznius dienrašty^

Lietuvis Gydytojas I f
Chirurgas
1821 So, Halsted Str.

Taj**66* l t S6§ I f rytai \ IU
Į
po pistų; f lkl I vakarą
t 2J* •_n.mjim.W-

».**••

•

m i raii •
dUMrilii

r
mm.

*i
.••

t>R. P. SIMAITIS
Aanrltpattk
(ijflau pasekmingai širdies li
gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusui j, galvos skau
dėjimą, riebias kūnus suliesinų;
nusilpnindamas jų vaistais, š i a i p
jau tonsinus, penesalde, akmenė
lius tulžy be vargMnimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto' jant Napraftątijos
ir
maistinės
chemijos bndą gydymui t išgydęs
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir ilgai gyventum).
Vai. 1 iki 4 po pietų, 6 iki 8
vak.! Nedėlidms po sutartj.
, Ofisas 4652 S. Ashland Avcnue
_—

Ai h i i

Advokatams ir daktaram*, biznie
riams ir velkfjams, perkantiems ir
parduodantiems, darbo ir darbininkų
skausmn.
Su mūšų JieSkantiemS —
kiečiausia
— visiems "Drauge" garsintis apsi
savo dar moka.
Sergėkite
Jei laiko apturi, pasauk:
įurnų svei

Lietuvių Deatistas patar
naus geriau
Traukimas
dantų be
lirldge getiausib aukso.
pleltam
galima valgyti
m a i s t e Garant»o>ame visą
bų, ir letnas nmsų liStnSD.
s m o daatls, kad neke*kt«
katai.
1546 West 47-th Street

Hetoli ^ĮsJhĮf^ Ave,

Tcl. Roo5evclt 7791

ADVOKATAS
Room 1117 — 1122
127 N. Dcarborn Str.
Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytų:
ofise "Naujienų" name:
1739 So. Halsted Str.
Tclef. Hoo.sc v d t 8500

. . .

i

•

'

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshficld Ave.

5

SIUTAI IR OVERKOTAI
Padarome ant užsakymo
sia ir pigiausia taipgi,
Valom,

Prosinam

ir

A. A. O L I S

geriau

ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001

Talsonv

J. B A K T Y S

i KAZlinEfi LAUCIUS

TeL Randolph 1034 VaL n u o t - S
VAKARAIS:
S SOI 8. Halsted st. Tel. Bivd. S77S
v. v apart Panedėlio tr
Pėtnrčlos

3249 So. Halsted St.

3305 South Auburn Ave.

Clilcago, IH.
Tel. Yards 8419

Chicago, UL

1 8 — ^ — ^ *» <* mi m*^"^*^
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PATYRC LIETUVIAI SIUVĖJIAI
Pranešimas Visiems Lietuviams
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni
nių ir žieminiu materijų.
Siuvam Ant Užsakymo .
Siutus ir Overkotus naujausios, mados
Mnsų Darbas Visados Augštos Rųšies
E
Kreipkitės pas mus del gero patarnavimo
Padarome darbą gerai ir pigiai
Savininkai
=

i

T. BARTKUS IR J, KULPINSKAS

S 4837 West 14-th St.

2-nd Floor

f

••»

t.t,

TeL Roosevelt 8982
ęm.mmmmm

29 South La Salle Street
Kambarls 680
Telefonas Central 6390

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas

I

[TeL Central

Yards

4681

6200

STASULANI
f W . Washrngton St.

PATYRBS LIETUVIU KRAUCIUS
Vyru ir Motj^į Rūbų Siuvėjas
OVERKOTUS IR SIUTUS
Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau.
Atliekame darbą kogeriuusiu už visiems prieinama
kaina.
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus.
2337 So. Leavitt St.

Didmiesty!:

A D V O K A T A S
Vtdusrntostrje Ofisas:
[RotiH 911 Chicago Temple R i d i

C H A S , K. V U O S A I T I S

C H A S . K. V U O S A I T I S

ADVOKATAS
Ofisas

Cicero. JU. §[
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V. W. RUTKAUSKAS
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CICERO TAIL0RIN6 GOMPANY

—

C*

VISOKIŲ STAILŲ

Kreipkitės Pas Mane
i
. f Su Savo Siuvimo Reikalais Busite
Fatenkyti
Taipgi
Taisau, Valiu ir Prosinu

I

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti Leatltt St !
Telefonas Ganai 8552
Valandos: 9 ryto iki 9 rakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki «
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis Išlygo
mis.

Visokiu

Madų
Įvairių Materijų
Žieminių ir Rudeninių

K

JOHN KUCHINSKAS

*fuflū už garbė jrraneSti visuo
menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad aš padidinau stocka
savo kriaučiškai įstaigai, ir da
bar turiu didžiausia
pasirinkimą
rudeninių ir fceminių materijų.

T
U
Ant Užsakymo

I

PIRMOS KLIASOS LIE
TUVYS KRIAUČ1US

S
I

Darau

•

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, t i 
sais naujausiais pasauli j e
žinomais gydvmo budais.
AĮsilaaįgkite i fcgfc
TRAlNIS HEALTH
INSTITUTE
3327 S. Halsted Street

K. JURGELIONIS

J. B A K T Y S

I
R

r n/

Kas nesigarsina, to niekas
nežino.

—

Va* iCamd

K
O
T
U
5

U
T

Gydau be vaistų ir be operacijų,
visokias ligas tyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.
Valandos nuo 1 Iki 9 vakare.
Tel. Yards 4661
S252 So. HnlMcd St.

LIETUVĖ ADVOKATĄ
4454 Soutb Western Ave.
Telefonas Lafayctte 4089
Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais,
Nuo 2 iki 6 Subatotn po piet.

R

**

GVDVIOJAS m
CBUUJItCiAS
16821 Hionlgan Avė. Chicago, Dl. I
T«L CMUsat 06St

K
O

• •

4411

HELEN BELMEN JĖRRY

OETUVVi
SIUVĖJAS
67u We*t 18-tfi Street
Chicaso, 111.
Tclef. Canal 0384
»

Tel. Ganai d«tf

ADVOKATAS
127 N. Dcarborn Street
Valand.: nuo 6 iki 8:30
Nedėliomis 9 iki 12
Resid.: 3823 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 1810
Cbicago.

20 metų ant šito darbo.
Meldžiu Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti.
Kainos Visiems Prieinamos
Taipgi taisau, valau ir
prosinu.

E

Rame

KASIMIR P. GUGIS

Patyręs

o

v

T
U
5

r ir
ILLAS

VaL: Nno 9 ryto iki 12 pie
šę ir nuo 5 iki 8 vakare.

Dr. A. J. Tanenavičius)

6167 So. Morgasi Stroet
Valandos: 8—lf l l ryto.
takaraM nuo f l t t »
CHCfeRO OFISAS;
I M S Sootli 4#-lh
Abatam
TelSf. Cicero 4676
Valand.: • — • : * • • . • . k*6dlen,
Utarafakals W p»ėtny«om» nao t
iki t vai. vak.

Dr. Chiro

Telef. Centrai

/. MILKE VICZ

o
v

S
I

(Ant Antrų Lubų)

^

PuUman

Canal 20S5
a J. PANSIRIfA
Fotografas
PANSIRNA
8TFDIO
1601 S. Hatoted 8 t ,
Chicago.
Tolumai nedaro skirtumo
Saukiamas; važiuoja į visas
miesto dalis."
" ' "T
1

8881 W. 22nd St.

Aš dabar turiu aukščiau
sios ryšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių
materijų, i
Darau Ant Orderio
Siutus ir Overkotus del
vyru.

Lietuvys Siuvėjas

W. B A N E S

A D V O K A T A S
Metropoliuui State Banko

TAILOR
PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

KAZIMER LAUCIUS

issi

C. V, C H E S N U L

1639

J.MILKEVICZ

« » • • • • • • • * - •

Tel.

Roosevelt

canal

A D V O K A T A S
19 W. Monroe btrecl
RoW
* »°4 — Tel. Itandoipb imam
VaU Wuo 8 ryto iki 5 po pietų
Vakarą* 820S So. Ualsted Str
Telef. Vards 1011
Guicago.

2210 W. 22-nd Street
Okkago, 111.

NORTH SIDE.

•

S.

w, e. N O R U

y—

L. D. K. S. 20 kuopos sti• sirinkimas įvyks ned. rngs. 21
d. š. m. Tuojaus po pamaldų

TeJefpoa*

Savininkas

M. E. ZALDOKAS

t -i

Vaftirais: 2151 West 22 St.

Padarom darbą greitai,
Pigiai, gerai
U. S. CLEANEltS AND
DYERS

nė laikys savo susirinkimą, Į sekahau adtcst*
nedėlioj rugsėjo 21 d. Šv. Jur
gio svet. 1 vai. po pietų. Vi
1263 N. Paulina Str.
i
Kamp.
Mlhvaiikee Ave. Chicago
sos narės kviečiamos pribltti.
Tel. Off. Homboldt 6ŠS6
J. Pukelienė. rast.
Res. Humboldt S36S

ANI

-J

DR. CHARLES SEGAL
reAA6

'Drauge .

I

LIETUVYS AKIŲ

*MM

T e l Y ardj 0994

M

I

3333 South Halsted Street

Vai.: 1—8 po piet. 7—8 t a l t Wsd.
Ir Šventadieniais 10—12 d.

4631 8 . Ashland Ave.

<

ii

Valandos nuo 1 Iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 18

Kampas 31at Str.

Gydytojai ir Chirurgą*

'

•

Akiniai $5 ir augščiau

Ofisas 3 1 0 3 S. Hilsted Sf

Dr. Maurice Kahn

^

1

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi aklų uždegimą, JeigU akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

RU8A8 GYDYTOJ6J6 IR
UHIRCltOAS
•pgollsjtas 1 MotertSko. T y * M k «
Valka fr vts« cfcroiH«kt| ltfp«.

I •

i r

II

Turėk švarias, Sveikas akis

jgįįjj

DR. A, A. ROTH

Chicago, 111.

•i 11 •

).

Lietuvis Specialistas

TT

8160

Jjuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
. Kno 7 iki 9 vakarė.
IFedėl. fino 10 iki 12 piet

m *i •

DR. SERNER, 0. D.

>flso Tel. Booievard 6666
Kezid. Tel. Drexel 6161

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

* —

Patyrę 20 metų šitame darbe

J0SEJPH C. SOBOL

u». radar* puidns ar
•mastas Iv Iralijf—II

braižytoiui
Kreipkitės

« b

Oflšn* atidaryta*: kasdien nuo t t a i .
po piet iki 9 rat. rakaro.
N'ede.iomis Ir Keredomiit o'irfus užda
rytas.

Dr. A. J. KARALIUS

2=
Tel. Bonlevard

,

1411 So. 50 Ave. Cicero. IU.

i

I

DR. JAN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvės
Ant trečio augftto viri Platte aptiekos, kambariai: 11, 15, 16 i r i ?
Valandos: nuo • ryto iki t vak.
Nedėliomis uždaryta.

1)—l*e mitfinhno,
i)—Be
p+tt\o Ir be stctnrHno,
3)— BJ6 kraujo.
4)—lte jokio pavojnnn svrlkatai,
9)—racljriitifl nereiklu «.ir>rtl. s a 
li tuoj vaisyti, ir gali eiti į
ėttrtUį.
PiUrvdo 'Uall-!<<oarV (nkmenH t«li>j«)
Ir rtknien{<4 šlnprimo putlėje be openieUos. na tam tikromis niok>«li^koiniM prirmonemi-. bei valntal«.
Apkurtnslcmn Knceąfmrt trirdėjima.
Ojdo rtnoktan ttitft* pnsekmlnjrirt. ir Jei
j ra rrlkalit^ daro operaeMas.
l'rofesfjonall p«taraa\hBa feikta savo
HTMe:

Dr, I. M. Feinberg
,.

—

Gydytojai, Ctoinirpui, Obitetrikas ir Specijalistai
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILtJS —

1767 W. 47-th 8t.
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
6 iki 8 vai. valų NedeHomfe * 6 o
8 Iki 2 vai. po pietą}.

Seeley

4146

D r, A. Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass
Telefonas

CHIRURGAS

Telel. Lafayctte

(draftsman)
Patyrurtam. lavintam
pastovus užsiėmimas.

Pašelpi-'
x

SIMPTOMAI PAItEI&KIA
Aklą Ugma
Ar jums skauda galvą T
Ar Jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos T
Degina ar niežti?
• r skaitant akys greit pavarg
sta?
" \A.r kvaišta galva?
Ar matote kaip Ii plukanclus
taškus
Ar atmintis po truput Į malėja T
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi Žvairas akis?

—

r

RoŽfineaVOS

4706

ADVOKATAS

MM

Dr-Stė

Dcarborn

JOHN I. BAGDZIUNAS

w

Amerikos Lietuvio Mokykla

tMBtVUa
ADVOKATAS
Dlen.: D. 614—B16—127 H. DeS».
bom S t TeL Randofph 5*64—68*6
10717 Indiana Ave.
TeL PoUinaa 6ST
Tel.

«

«

L a w y er

rinkimas įvyks nedėlioję rug
sėjo 21 d. 1924 m, tuoj po

Gerbiamieji ir Ger-sios Bro
liai ir Seseris Tretininkai^ ma
lonėkite atsilankyti i susirin
kimą, kuris įvyks 21 d. rugsė
jo Visų Šventi) par. svetainė
je, tUojaus po sumos. Šis susi
aus
s A
Vart
L. Krušas nžitga sugrįš ir visi rengiasi N ienę, kuri bus spalio 5 diena. | J
P» *nm° ™ < *
« rinkimas yra Metinis. Bus iš
i r mokyklos kambary.
s? t• kogražiausiai jį priimti. Ir Visi juda, kruta, puošia
duota atskaita iš visij metti.
Visi
nariai
malonėkite
'atsi— .• •-*< mūsų parapijos vargoninkas j seni ir jauni, kas tik £yvas
BUs paaiškinta ką Tret. nu
lankyti.
P A IV1 O W O S
ką tai naujo sumanė ir da-.laukia žinių iš kun. P. Baltu
veikė per šiuos metus. Taipgi
Valdyba.
bar jau turi sutaisęs vyrų <io kelionės.
Filierystės
ftaujokai nepamirškite a (.eiti
Anglu Kalbos
Dailrašystes
ftingietis.
Lietuvtn Kalbos
chorą, kuris jau mokinasi
j susirinkime skaitlingi au,
Gramatikos
Aritmetikos
Dr-ja
šv.
Petronėlės
rengia
kelete, begalo gražių dainų.
nes nesilankydami į susirinki
Retorikos
Knygvedystes
šokius
Mildos
svet.
3142
So.
Literatūros
Lietuvos
Vyčių
vietinė"
Stenografijos
me nežinosite Tretininko pa
Ktlmalogijos
H'alsted
nedėlioj
riigsėjo
21
d.
m\
m
*
Mašinėle Rašymo
kuopa organizuoja mūsų at-' c
reigų ir sunku bus priimti pro
Oratorystes
20 metų Prityrimo
Prekybos Teistų
1924. Kviečia visus atsilan
lėtų basket-ball tymų šiom
fesiįa. Taipgi kurie norėtuAkinių pritaikymo meno
Logikos
Laišku Rašymo
kyti.
Ekonomijos
sezonui if žada stoti į vyčhj
S. Vai. Istorijos
„ ,, ,
jmet tapti Tretininkais maloFizikos
Abelnos Istorijos
rengiamą basket-ball lygę.
Valdyba. ' ,
.^
, .,,,. , •>
Sociologijos
Geografijos
=»—
A. L .R. K. Federacijos vie t
MOKSLO LAIKAS:
PRANEŠIMAS BRIDGE
REIKALAUJU
tinis skvrius utarninko vakaNuo 9 iš ryto iki 4 po pietų. i#
P0RT1ETĖMS.
nuo 7 iki 9:30 vai. vakare.
Arkitekto Braižytojo
re turėjo labai interesinga i r '
m

J. P. WAITCHES

neškit pas mūs savo senus siutus
ir overkotus tai mes atnaujisime.

Pranešimas.
Federacijos vietos skyriaus
svarbus pokongresinis susi

Vestuvių puota įvyko pas Oavonie naujausia naujieną, kifng, tiedėlioj rugsėjo 21 d.
Vainauskaitė.
pontis Vainauskus 913 West kad gerb. kun. P. Baltutis*
Dčka Vietinių šv. Kaziitlie1924 m. 2 vai. po pietų. Ne
inusų
klebonas
sėd6
j
laivą;
St et
rio seserų altoriai buvo labai * * f
* ; imkime jaunakalto Prasid. parap. svet. 44
rugsėjo
19
diena
9
vai.
ryto.
if So. Fairfield Ave. Visi tfagražiai gėlėmis papuošti. "Ve vedžiams laimingo sugyvenl1110
(Ji
išlips
iš
laivo
Amerikos
L
...
* %L*UM
S
ni O e a t o r " fr Mišias giedo-j r
.
..
rmi susirinkite, nes turime
Buvęs,
jo nariai "Kanklių" choro ir i
svarbių
reikalų aptarti.
uoste rugsėjo 29 dieną.
Visi noTthsidiečiai
sujudo
vaikučių choras vadovaujant Į
Kviečia Valdyba.
del tos žinios. Sakoma, kai
gabiam vargoninkui pn. Ji |
NORTH fcflMf.
WESt SIDE.
kurie sumanę užsisakyti eks
Sauriui. Per Offertorium la- į
Kat. Spaudos Dr-jos 14 kp.
tra - traukinį su miegamai
bai
jausmingai
sugiedojo I
Kas nauja?
mėnesinis susirinkimas įvyks
siais ir vykti į New l T orką.
" A v e M a r i a " pn. S. Saurie
Pasiabigus
Šv. Mišioms
Klebonas kun. Baltutis ne-* Kiti gi "rengia puikią taką- nedėlioję rugsėjo 21 d. tuo

^

ADVOKATAI

CICERO Ofisas: Panedėlio vai:
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero 60^6
įBrtTDOBPORT Ofisai: KJftMf
13239 6. Hateted St. TflL
4737

RlrffikiU tim 0T#(iiijonaiui. biuMTtoi korii garsi'
Chicago.
, . . . W l ~ » g naši dienrašti "Draoje".

N

a

•' •

n

T

D » ATJO A 8

••!

_

mnaų parapijos taip ir iš kitų.
Kviečia
Kviečia vf«mc
visus
Kun. P. Kudirka, klebonas
ir Komitetai.

GF//C4 GO/E

TIK #io ĮMOKĖTI.
Tr po $5.00 kas mėnesi s pa
statys tamstą ant pelningo keDavis ta savo prakalba lio įsigyti savo praperte. Dai
Chicagos vandens departa-' pradėjo čia politinę kampani- liko keli lotai lotai neparduomente dirba keletas tukstan- ja.
ItJ- likusius parduosime leng
vais išmokėjimais ir beveik
čių darbininku.
Jų tarpan
Frank A. Kelly, Chicagoje, P« s ? kainos, tik po $400. $10
ineina inžinieriai, elektrikai,
mokėt ir
P° $ 5 -°° k a s m ^ n e "
lybiai ir paprasti darbininkai. gavo atvirutę, kuri iš Eliza- j i
sis
- Nepajusdamas liksi saviPer visus praeitus penke beth, N. J., jam buvo išsiųsta

TURĖS MOKĖTI TAKSAS
UŽ PAJAMAS.

neminėjo, kokiais
ta laisvė varžoma.

Įstatymais

••

II

• »

aiMu I

D A R D A
'

H H II H

ANT PARDAVIMO

' N52 nauji 2 flatų namai sta
tomi ant 52 ir Peoria. Pirk da
bar,
gali sutaupyti mažiausia
8 flatai ir 2 krautuvės N. E.
kampas 45-tos ir Union Ave. $1,000 ant namo.
5 ir 5 kambariu namas $14,Lotas 75x125, properte geram 500.00.
6 ir 6 kambariu namas $15,stovy, pečiu šildoma. Kaina
500.00.
$25,000, išlygomis. PamatykiViskas aržuolų
trimuota
karšto vandens šiluma (su
te
dviem atskyriais boileriais)
shower vanos, prosijimui len
J. A. BUCKLEY
tos, pleistruotas beismentas ir
724 W. 47 St.
Chicago, IU. tt. viskas augšeiausios kliasos
$4,000 cash likusius kaipo ran
BARGENAS BRIGHTON PARKE da. Klauskite
$4,200 ĮEIGŲ.

Parsiduoda naujas mūrinis namas
gražioj vietoj po 4320 So. vVashteninku puikaus loto, kuris ta ' naw Ave. prie Lietuviškos Bažnyda bus Vertas gal dvigubu a i ' i e i 0 8 l r ™oks)ainės, namas yra su
5206 So. Peoria Street
vėliausias mados/ įrengimais 4 - 4
didelį kamb. 2 dubultavi miegr-ruitrigubų pinigų.
miai, kieto medžio grindys, balto
PARDAVIMUI muro namas ant
tnicagoje tūkstančiai zmo- akme ns toiletai grindys, aukštas bei Bridgeporto,
storas ir 4 pagyvenimai
niU U ž d i r b o d i d e l i u s p i n i g U S SU 8 m f n t a f i r • * * • « . Parduosiu arba po 4 kambarius. Parduosiu arba
"
°
mainysiu ant bučern*?s, grosernes ar-

MR. PROCK

PARDAVIMUI

""•

I

i • I

i

II

'

'

l m

^mm~^

REAL ESTATE

DIDELI BARGENAI
A š ESU ĮGALIOTAS CEN
TRAL TRUST KOMPANI
JOS IŠ CINCINNATI, OHIO
parduoti balanca 34 lotų kurie
randasi Archer i r Kostner A v.
apielinke; k i e k v i e n a s lotasr y-

ra 30 pėdų x 125; KAINA
$280.00; Išlygos $25.00 Cash;
balancas po $5.00 i mėnesį.
NEPRALEISK ŠIOS PRO
GOS. Atsišaukite Vaistyne
Archer & Kostner Ave. Mūsų
agentas jums parodys šiuos
lotus. Geriausias bargenas ko
kis yra siuolmas.
1701 South Union Avenue.
Didelis namas turintis 6 flatus; randos neša suvirs $60.00
i mėnesj. Kaina tiktai $4,200.
Išlygos $700.00 eash balanca
ant lengvu mėnesinių išmoke-

\^.

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip t
gi ir visokius biznius.
Darbą atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

rius metus jie nemokėjo fede- pinn 16 metų.
ralei valdžiai taksu už savo
Charles Forbes, /S. Valsty
pajamas, kai kad moka visi
kiti gyventojai.
Jie buvo į- bių Veteranų Biuro direktoPasinaudok proga kol dar!
Ta
laiko išsirinkti gera
sitikinę, kad jie, kaipo mies-Irioj byla prasidės Chicago.je
ietą del gyvenimo arti!
' urnų.
tiniai darbininkai, nereikalau spal. 14.
prapertemis ir tūkstančiai už-ba kitokio biznio. Kaina $1,000 pi- mainysiu ant loto, bučernės, gro- Į 3808 Wallace Street. 6 kam jMarquette Park ir šv. Ka-j
,. ,
.
,. ,.
' giau negu kili užmokėjo už tokius cernės ar ant kito kokio biznio. At
ja tos rūšies taksu mokėti.
miero Vienuolino.
bariu namas; Kaina tiktai $3,dirbs,
nes
miestą
d i d i n a s i .namus. Busiu prie namo Visa diena sišaukite pas savininką.
KAS KĄ NORI
800.00. Išlygos $500.00 casb;
JOS KENTRA
Dabar gauta žinia iš BaltiWEST SIDE.
1 0 0 tnkstflTieiii o - v v e n t o i i i kn«< subatoj ir nedėlioj iki 2 po pietų arPirkti narna, parduoti,!
likusius lengvais mėnesiniais
3123 Km erai <1 Avenuc
luu
more, Md n kad tenai federai" Ks ran(ių gy\entoufi Kas b a t e l e f o n u o k i t e R ^ U U O 4394.
Ant
1
lubų
iš
užpakalio
ainyti
ar budavoti
išmokėjimais.
DIDELIS BARGENAS BRIGHTON
Kreipkitės pas
. PARK
lis teismas išsprendė vandens
metai. Su miesto augimu praBažnytinis Koncertas.
n
Parsiduoda du mūriniai namai po
$25.00 cash! $5.00 į mėnesi
pertes kilo ir kils, nes žmo
departamento darbininkų ne
du flatu po 5 ir 5 kambarius. Bainuperka
didelius y2 akriniuš
Rytoj, sekmadieny, rugsėjo nės turi turėti vietą kur gy
smentai ir aukštai jtaisyti pagal vė
naudai. , Pasakyta, kad niuE^SMiCHt \ictKCO
liausios mados. Parduoda pats savi lotus Lyons ant Joliet Avenue
21 d. Aušros Vartų par. baž venti.
ninkas.
arti Ogden Avenue. Kaina tiknk'ipalis vandens departamen
a
d
3951 S
nyčioje, 3 vai. po pietų ivyks
Didelis
Bargenas.
TaL7„ \£" "—„į'
°- ^ i $75000 Pasirnatykite SU
Minėti lotai randasi labai
Apsaugam Insulinam viską
tas neturi jokio
skirtumo,
gražus bažnytinis koncertas. |nuo
gražaus
Marąuette
Parko
agentu
Mr.
John
Sindelar
Og
C.
WILIMAS
Tel. Prospect 4345
gražioj vietoj tik <hi blokai
jei ta departamentą
vestų
40 akeriu farma arti Free1544
South
Turner
Ave.
den
Avenue
arti
Joliet
Ave
Įžanga visiems veltui. Kviečia. Tai yra viena gražiausių lienue, Lyons, UI.
privatiniai asmenys.
Nežiū
mi yra visi atsilankyti kaip iš tuvių kolonijų kur šimtai lie- port, 111. su 5 kambariais, me
rint iŠ kokio fondo to depar
2 nauji 5 kambariu bunga. tuvių jau turi savo gražius dinis namas (bungalow) su'
lows, galima tuofaus išrenduotamento valdininkai apmoka
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
namus ir tūkstančiai nori įsi-'akmenio pamatu, stirnų Šildoti. 5428 West 31 gatvė ir NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
mi, jie turi mokėti federales
5429 West 30-th Place. lotas PAS MUS. TAS JUMS BUS
gyti. Šitie lotai pakils vertėje 'ma viskas geram padėjime,
ANT NAUDOS.
60 redu x 125. Furnace šiluma
taksas už savo metines paja
keleriopai į trumpa laiką, nes'žemė yra dirbama, medžiai Tel. Blvd. 9641
ir viskas moderniškai itaisvmas, kai kad moka privatinių
štai apylinke labai smarkiai nukirsti, gražus sodas. Labai
ta. Pastogėj yra užtektinai vie
bendrovių darbininkai.
PARDAVIMO pool anga. Namai dygsta kaip gry
tos taip kad galima pataisy
A^rT
Murtmo
ir
hudavojimo
namu
vištas.
ti į gyvenamuosius kambarius
Tas federalio teismo iŠ- room ir cigarų krautuve, ge- bai po lietaus. Šitos progos gera vieta auginti
GKNERAMS
10 minutu pekšeiam eiti j
biznis mi
sprendimas tuo jaus praneš- j %}y^oi
° S e n ° iš " įsigyti praperte tokiu mažu Ant pat (irant JTigbway. Kai
Westem Electric Co. Kaina
tiktai $7,300.00. Raktus gali
tas Chicagon.
j
1821 W. North Avenue
įmokejimu ir tokia pigia kai na $9,500 greitam pirkėjui.
Atsilankykite pas mane duo«u
ma gauti 5424 West 31 Street.
Už praėjusius
penkerius!
Chicago, UI.
xvr& patarimą.
Mūsų pardavėjas bus nrie na 809 W. 351h S t . CMcagg
na gal daugiau nebus, nes Atsišaukite
3352 So. Halsted Street
mo visa diena nedėlioj.
metus mokėti taksas!
Tai
TeL Ronlerard 0611 ir 0774
liko tik keli lotai neparduo
Chicago, 111.
"2334 So. Oakley Ave.
PADAROM PIRKIMO IR PAR
VIRŠ
PADUOTOS
PROnėra juokai.
Ta našta dau
ta. Todėl nepasivėluok. Atva
*
Home
DAVIMO RASTUS.
PERTES TT'RT BTTTT PAR
3356 Lowe Aventie
Chicago, 111.
giausia palies darbininkus.
DUOTOS Prieš SPALIO 1. .'asekmingai siunčiam pini pus ir
žiuok ši'andien, pamatyk sa
• Parduodam Laivakorte*. %
Norint pilnesniu informacijų
GROJ1KLINIS PIANAS
Ir kituose miestuose van
vo akimis ir pertisikrink apie
BARGENAS
atvažiuokite arba rašykite se
Michl^an Vals. 8© akrų farma S
f?
dens departamentų darbinin
šit§
pasiūlymą.
kančiu adresu:
$125
kam baru
namas, barrtės lr javai.
kai nemokėjo taksu.
Kaina $1,600.00 narna** vienas vertas
FRANK J. PETRU
J. SINKUS and Go.
Su 102 rolėmis kabinetas ir suolelis,
1443 West 18-th Street
$3,000.00. Priežastis - pardavimo seI naujas kainavo $700. Turiu parduoArti Ashland Avenue
809 WeSt 69 St. ChlCagO, DL'natvė. Del informacijos kreipkitės
i ti nes apleidžiu miestą.
Malavojime,
dekaruojame,
Telef, Canal 08O6
PAŠAUTA DU P0LICM0NU
Tel. Normai 4400 ir 4401
T ^ T L ^ .
kalsimuojame ir j>opieruo! 3324 N. Marshfield Avenue
aec
jame namus.
Padarome
LOANS
INSURANCE
Arti School Street
a
darbą
greitai
ir
pigiai.
Du poliemonu
daugiaus
Klauskite Mr. Reis piano
General Contractor &
Užlaikome maliavų, popieChicagoje plėšikai
pašovė,
3
pagyvenimu
naujas
mūri
ru ir stiklu ir t. t.
Builder
nis namas, po 5 kambarius
PLAYER — PIANAS
kuomet jiedu įsimaišė i tų
3149
SO
HALSTED
ST.
Ant Pardavimo
aukštas beismentas, elektriSu tos rųšies reikalais
Pres. Ramancionis
$250
piktadarių piktus darbus, no
kos.
pastoge
del
padžiovimo
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 drabužiu. Kaina $10,000. Ma kreipkitės pas mane. Pa
$250 nuperka puiku Player Pianą,
rėdama juos sugauti.
vartotas tik 3 mėnesiai. Cash ar Iftžas imokejimas. Randasi ne tarnavimas mandagiausis.
mokesčiais. In storage
toli Šv. Jurgio bažnyčios.
ArmiUiire 6103
1722 Soutli Ashland Ave.
5710 S. Kedzie Avenue
VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR
Chicago,
111.
DEMOKRATŲ KANDIDA
Chicago, IU.
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
2 pagyvenimu namas, po 4- Resldendjos Tel.
TO PRAKALBA.
Ofiso Tel. I
Ant
4
kambarius, aukštas beismen
P< i
Prospect 5778
tas, elektrikos. kaina $4,500. Prospect 5101
Dexter pa vii., ties stookĮmokėti $500.00 kitus kaip
General Rooftngr Contractor
fenda. arba savininkas mainys
Visi stogai egzaminuojami
yardais, užvakar vakare kal
ant grosernes, bučernes, pri
aprokavlmal duodami veltui.
bėjo demokratų kandidatas į PRANCIŠKUS JOGMINAS
ims lotus už pirma imokėjima.
METODAI SUKURYMO
C. P. SUROMSKIS & CO.
prezidentus, John W. Davis. mirė rugsėjo 18 1924 m. 37
Real
Estate
Arti HL000 žmonių susirinko m. amžiaus. Kilo iš Kauno
UGNIES.
Naujausios $
3352 South Halsted St.
red. Šiaulių Apskr. Šiaulė
I
Tel. Boulevard 9641
ruimingan amfiteatran.
nų par. Uzpelkės Kaimo.
Madų
™ Augščiau
Davis davė vėjo savo poli Išgyveno Amerikoj 17 m.
Dar ir šiandien dauguma
ANT PARDAVIMO nauja,kaliko
dideliame
nuliūdi
tiniams oponentams, šaukė už
2 flatų mūrinis namas po 6 laukiniu žmonių sukuria ugnį
Mes taisome senas ir dengiame
me moterį Emiliją (po tė
kambarius karšto vandens šinaujus stogus visokios rūšies.
personale žmonių laisvę, bet vais Kona\rutaičiutė) ir 2
kuma gražioj vietoj Marąuette trindami du šmotelius me
Mūsų trokai važiuoja f visas davaikučius xMilevia 8 m. Pr
ils miesto ir priemiesčius.
Parke. Atsišaukite pas savi džio. Mūsų proseniai daug
anciškų 2 /2 m., brolį Joną
ninką
ir seserį Stanislavą. Lietu
greičiau
sukurdavo
ugni
3 Prakiurimus Stoge
VIEŠA PADfcKA.
7034
So.
Fairfield
Avenue
voj seseris Morta, Ona ir
Visokių
trindami titnagų su plienu.
Pataisome už $4.00
Teirese.
KAS'TURI $4,000.00
Suvienytose Valstijose perdieStylių
Kūnas pašarvotas 12244
Visas Darbas Garantuo
Pardavimui
3
flatų
krautu
EmeraJd Ave. Laidotuvės
na yra suvartojama 4,000 mi
jamas •
ve po 4 kambarius flatas. Pe
įvyks subatoj rugsėjo 20.
2011-13 W. Division Str. čiais apšildomas. Renda neša lijonu degtuku per diena, išIš namų 9 vai. bus atlydė
Įvairių materijų, visokių sizu,
$200.00 i mėnesj. Parsiduoda skaitliavus išeina po 37 degtas į Šv. Petro ir Povilo
ST. RADZEVIČIUS
nz $14,500.00 Įmoket casli t. u ki u s i • i •
v
•
mirė nitipituio 13 d. Mėnostnė pabažnyčią, kurioj įvyks ge
nekurie su dviejom kelnėm. Tn$4.000.00.
Likusios
mėnesiniais
kiekvienam
žmogui,
gi
maldom už jo -iela fvyko rugsėjo 13
[Telefonas Canal 5395
dulingos pamaldos už ve
d. Nek. Pras. JSV. M. bažnyčioj.
Europoj tiktai suvartojama
mokesčiais.
rim ir Hart Schaffner & Marx
Nuoširdžiai tariam<> aėiu kun. J. , lionio sielą.
šaiiHnskui. už taip gražias getlulin- į
Po pamaldų bus nulydė
apie 14 degtukų į diena. Mes
C. H. LYONS & CO.
gas pamaldas, vargoninkui St. žylhii. !
siutu.
j'Jmiuėms. draugams kirie prisiuntė; tas į šv. Kazimiero kapi
surandame geriausias metodas
Generalis Kontraktorius,
5931 So. Kedzie Ave.
Kėk"-s ir važiavo į kapinė-., ir ilnii — ; nes. Nuoširdžiai kviečiame
statytojas ir senų namų
kurie dalj-vavo n^'-nesiuėst' pamalvisokiems dalykams. Mūsų
visus gimines, draugus ir
<los<* ir kuri«> k'iomj nors tik prisi
Tel. Prospect 9163
taisytojas.
pažįstamus dalyvauti šiose
dėjo prie laidotuvių. I.ai Dievas Ju
vaistų išdirbystės. yra tobu
ms atmoka.
2319 West 24 th Street
laidotuvėse.
NUUIKIUS: ^lotrris E. Radzevičienė.
liausios. Triners Bitter Vy
Nuliūdę: moteris Emilija
Chicago, UI.
Duktė Sofija,
— t
nas yra išdirbamas su diJogminienė ir vaikučiai.
nuperka 2' pagyvenimu muri"
«™ Z
. ^5 rkambariai
T • - Tkar-i
" " džiausią . priežiūra. Viskas Jyra
Telefonas Canal 7233
m; Tnamą,
5 ir
što vandens šiluma, arži uolu' profesorių peržiūrima.
Dr.
^HMIIIIIiHHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIHIIIinilItlIlUlllliliillllliiiiiiiiiiiiiJiiiiHifa
<<r
trimuota, lotas 30 pėdų. Kai Kenner rašydamas The TheMaliavoj lmo Kontraktorius
na $14,700.
rapeutic Rekorde 1 ' štai ką pa
DaŽŲ
\x
Poperos
Krautuve
lr Augsciau
,
233*i SO. LKAVITT STK
rašė apie Triners Vyną. " Tri
Visokios rųšies," didelis išsirinki
ners Bitter Vynas yra geriau
jj| m » » » » » — — W ^ M • • • • » » » » ^ » i
2 augščiu kampini biziriava sia preparacija taip kaip ir
OVERKOTUS IR SIUTUS f
mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto
narna, 4 flatai po 2 augščius.
|Tel. L a f a y t t e 4223
Padarau Kaip Tik Nori
:
Noriu mainyti ant mažesnio kiti vaistai kurie pareina iŠ
ru.
namo. Randos neša $160 j mė Triners laboratorijos". Jeigu
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ I
nesį, arti bažnyčios ir 'parko. turį bloga apetitą, negrumus
(Kaipo Uetuvys, lietuviams vlsortosj Kaina $15,000.
Rudeninių ir žieminių Materijų
r
patarnauta knoffcrlauNlal
liuoja tau viduriai galva* tau
M. VUiKA,
Kainos Prieinamos, Patarnavimas
r
8228 West 38tb Street
Mandagiausias
E
skauda, tai pamėgink Triners
Special
Kreipkitės Pas Mane
=
3427 So. Halsted Street
Telefonas Canal 0610
Bitter Vyno! Jeigu negali
Busite Patenkinti
5159 So. Racine Ave.
Sweaters
gauti nuo savo aptiekininko
Opposite 34-th Place
Geriausias plumeris, darbą at
Skyriaus ofisas 3032 W. 59 St. tai rašyk tiesiai į Joseph TriChicago
$2.85
lieku
gerai
ir
sąžiniškai.
2150 So. Hoyne Ave.
Chicago. 5
Chicago, DL
THOMAS HIOGIN8
T
ner Company, Cliicago, UI.
.
TeL Canal 70M
Tel. Boulevard 1566 —•
2313 So. Oakley Ąve Obloa^o,
* '^(Apgr.)
Atdara Nedėliomis. "**"
^HMiHWHHtwMNiniiiHfUHwiiiinHtiiMtiniMinimtniiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinumiumiiŽ

ĮBUK G U D R U

FARMOS

FARMA! FARMA! FARMA!

NORĖDAMI

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI

PARDAVIMUI
BIZNIS

i

S. L. FABIONAS CO,

A. K A I R I S

GONTRACTORIS

RAKANDAI

BRIDGEPORT PAINTING
& HAR0WARE GO.

L

J. HE N I F F

REAL ESTATE

SUROMSKIO BARGENAI!

1

PASINAUDOK PROGA
Didžiausias I š p a r d a v i m a s

A. - | - A.

•

BRIDGEPORTO

JACOBSON ROOFING
CO.

OVERKOTAI

50 c

SIUTAI

JOHN 6. MEZLAISUS

NELAUK!

KELNES! KELNES! KELNĖS
$1.95 $1.95 $1.95

|

U.OnUD!

VIŲ SIUVĖJAS

$4,500 IŠKALNO

PETRAS CIBULSKIS

|

MAINYSIU

PLUMBING

PAUL LEASES

I

L, KARBAUSKIS

G. SKOBY

I

S

PLUMBING

i

