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Akademijos mokinės suor tvarkd. —< Ambotaitė Adelė.
SUSIRINKIME DALYVAVO
ganizavo nuolatine draugiją
63 NARIAI.
Spalio 9 dienai s. m. nau
Vilniaus Našlaičiams šelpti.
jai susitvėrusi Draugija nu
6i
Draugija
pasivadino:
"
6
v
.
Nutarta įkurti Misijų
tarė surengti pramogėlę
Kazimiero
Akademijos
Vil
Boardą.
niaus 3fergaiči'ų Draugija", "'Balloon Farty," kurios pel
nas eis Vilniaus Našlaičiams.
•
WASHINGTON, spalių 3. (S. C. Ą.fGirls of Vilna).
•
Pramogėlei rengti išrinkta
— Praeito mėnesio pabaigoje, Įsirąšymp draugijon mokes
ORNEVA, spalių 3. — T. Karų auka — Taikąs.
! po Šventojo Vardo Draugijos tis 25 centai, metinis mokes Komisija, į kurią įėjo Valdy
Sąjungos susirinkimas vakar
/Susirinkimo prezid. Motta
tis — #1.00 arba po 10c. mė bos nariai.

Vilniaus Dienos Reikalu
Dievo Apveizdos parapijos
Klebonas rengia spalio 9 d.
pamaldas už Vilniaus kanki
nius, rinkliavą bažnyčioj i r
prakalbas salėje.

Pasirašytas Protokolas Bos (duotas
Valstybių Parlamentams

MOKYKLOSE. DIDŽIAU
SIAS SUJUDIMAS.
Die
vo Apveizdos, Aušros Vartų,
šv. Antano ir šv. Kazimiero
mokyklų vaikučiai, jau galu
tinai nutarė susilaikyti nuo
kaikurių
smagumų ir savo
mažas taupmenas pavesti Vii
niaus broliukams ir sesytėps
šelpti.
Vaikučių mitinguose
buvo scenų graudžių iki ažarų.
Aušros Vartų mokiniai
buvo bepravedą
nutarimą
kiekvienas po dolerį aukoti,
bet suaugusieji
sulaikė jiį
karštą
entuziazmą.
Visos
čia paminėtos mokyklos nu-

suvažiavimo, Katalikų Hiera
pagaliaus apsidirbo su arbi ją pakvietė kalbėti.
litai, kaip mūsų kilnios sie
Valdybon išrinktos
rchija čia turėjo susirinkimą. nesiu*.
tracijos ir saugumo sutarimu
" J ų s sutiksite su manimi, •Susirinkime dalyvavo trys šios akademikės:
pirm. — los jaunimas eina Vilnių va
(protokolu). (Vienbalsiai pri mano gerbiamieji delegatai,"
Ne tuščiais žodžiais,
iš keturių kardinolai ir 60 ar Malinauskaitė Paulina; viee- duoti!
imta ir pasirašyta rezoliucija, kalbėjo jinai, " j o g puikiausia
pirm. ,— Daukšaitė Vladisla- bet rimtu ir organizuotu dar
kivyskupų *ir vyskupų.
kuriąja raginamos visos at- pritinka, idant taikos reikalu
- Tai buvo metinis susirinki v a ; raift. — Grigonytė Ona; bu.
skirios valstybės
ratifikuoti paskutinė kalbėtų
pasaulio mas.
—
Urbaitė Beatričė; •Garbė jums, akademikės!
Įvyko Katalike Uni ižd.
pagaminta, sutarimą ir tui Imt moterų atstovė."
versitete.
du bus padarytas gala s ka
M rs.
S\van\viek
kalbėjo
Iš žymesniųjų Ir svarbes
ISPANAI APSIDŽIAUGĖ
rams.
gražiai, švelniu
balsu, kurs niųjų dalykų Hierarchijos nu
KUN. IGNAS ALBAVIČIUS,
LAIMĖJIMAIS.
•Tautų Sąjungos
susirinki buvo gerai girdimas visame t a r t a :
Am. liet. R* K. Federacijos
Jinai pažymė
me dalyvavo 47 tautos.
I r auditoriume.
įkurti Amerikos Katalikų
TĘTUAN, spal. 3. — Mau pirmininkas, Dievo Apveizv
~
visos pasirašė
sutarimą ir jo praėjusių karų baisenybes Misijų Boardą ir jam pavesti
dos parapijos klebonas,
rai sukilėliai išnaujo perkir
580
VALSTIEČIŲ
IR
KA#
žmonijai.
Sakė, viso pasau tvarkyti sukolektuojamus fon
balsavo už rezoliuciją.
to ispanams susisiekimą su
Spalio 9-tą prisiminus, pa
ŽUVĘ,
lio moterys, vra didžiausios dus, kaip namų, taip užsienių
Zauen
ir
tenai
ispanų
įgulą
(Tautų
Sąjungos
tarybon
reiškė, kad:
kar,ų priešės, nes jos
turi misijoms skiriamus. Tas nau
išnaujo apgulė.
laikinais
nariais
išrinkta:
"Be pinigų nieko nebus. 18Prpnd6 p mko*
™ mažiao
daugiausia nukentėti.
Nes jas Boardas visą- savo akciją Bolševikai uisigina kurstymo
Primo de R i ve ra ton pusėn
Belgija, Brazilija, Čekoslova
^
_
I
Tik visos Tautos aukomis kaip po 5c. nuo kiekvieno mo
Apimliausioji karų auka vi veda per Katalikų Bažnyčios
pasiuntė dideles ispanų spė
kinio.
kija, Ispanija, ftvedija ir IIĮX)$DONAS,
spalių
3.
—
palaikomi
vilniečiai
ištvers
suomet yra vaikas."
Platinimo Draugiją.
Bet abejojama, kad jos
ruguay.
Is Maskvos apturėta
žinių, kas.
kovose už mūsų brangųjį Nedėlioję bus išdalinti Fe
Sąryšy su misijomis iškel
Rezoliucija.
įveiktų
sukilėlius,
kuriems
yjog andai 50$ valstiečių ir ruVilnių ir visą Lietuvą. Mes deracijos konvertai bažny
Kinai apleido salę.
Priimta rezoliucija yra iš ta diskusijų rūpintis meksira
pažįstamos
visos
apylin
munų kareiviu žuYę ir ketu
čia džiaugiamės liuosybe ir čiose.
Susimildami, grąžin
konų
imigrantų
dvasiniais
dviejų
dalių.
kės
ir
saugumos
vietos,
iš
ku
Kuomet minėtų rinkinių re
ri sodįiai sunaikinta kilus ko
geru gyvenimu. Nors mažą kite ketverge juos netuščius.
Pirmąja
dalimi
visos
valsreikalais.
Meksikonai
imi
rių
jie
gali
triuškinti
ispanų
zultatai paskelbti, Kinijos de
vai kareivių su sukilusiais
dalį savo smagumų perleis* Imkime pavyzdi kad ir iš mnlegatai tuojaus apleido audi- tybės raginamos su atsidėji- grantai daugiausia apsigyve ValstieČMf^tmaiabiįpj,
spėkas.
toriuraa. Paskiaus jie paaiš- mu sutarimą peržiūrėti ir ra na |)ietvakarinėse valstybėse.
Sovietų, valdžia formaliai
Dėlto,
nutarta
jų
gerovei
pa
kino, kad tai atlikę gavus įsa- Uilikuoti, nes tuomi remiantis
^ aep„j ^
Į»
užgina, kad prie to valstiečių pana, prarado-«p,e 6,000 ka- ^ ^
Spalio 9-tos komitetas.
sukalban
kymų iš Pekino jšeiti laukan, j bus šaukiama nusiginklavimo mpinti ispaniškai
reivių
nukautais
ir
sužeistais.
sukilimo butų prisidėję bol
čius
kunigus
ir
tiems
pavesti
Ispanai labai žiauriai apsi NORI UŽDRAUSTI MAISTO} AUTOMOBILIU AUKOS.
jei Kinija nebus išrinkta T. j konferencija.
ševikai arba jų agentai.
Antrąja dalinu valstybės meksikonų kolonijose steigti
Sąjungos tarybon.
Iš Maskvos pažymima, kad eina su vietos ramiausiais gy
IŠVEŽIMĄ.
Rugsėjo mėnesiu Chicągos
raginamos kuogreičiausiu lai atatinkamas pamaldoms kopventojais.
Degina
jų
sodžius.
Rumunijos
valdžia
valstie
Klausiami, a r jie atsistaty
•gatvėse ir Cook apskrity nuo
ku pripažinti ir pildyti versti lvčias.
Pačius žmones žada suimti ir
čius
malšinti
pasiuntusi
la
BERLYNAS,
spalių
3.
—
dina, ar gal visai atsimeta iš nos arbitracijos straipsnį.
Padaryta rezoliucija, kurią
uždaryti į koncentruotas sto Šįmet Vokietija paliesta ne- automobilių žuvo'76 asmenys.
bai skaitlinga armiją. A
T. ISąjungos, jie
pareiškė, j Nusiginklavimo konfereneiįTuotarpu Chicągos policija
ja smerkiama Sovietų Rusi
vyklas.
užderė
jimų.
Pasiųsti
agen
jog tau klausiman negali at
neatleidžiąi veda kovą tiems,
cija bus šaukiama, jei sutari- lįjos valdžia už krikščioniją per
tai
į
užsienius
pirkti
maisto,
ATAKUOJAMAS Už
sakvti.
kurie pergrėit važinėja.
mą ratifikuos 3 iš 4 didžiulės sekiojimą.''
nes
valstybe
gali
paliesti
ba
ROOSEVELT PRIEŠ KLANĄ
P i r m priimsiant rezoliuciją j v a i s t y b ė s ir nors 10 mažųjų
Iškeltas protestas
prieš
das.
baigėsi debatai sutarimo klau v a i s r v b i ų .
Guatemala valdžios priešre- BAI/TIMORK, Md., spalių
r
Xm
YORK, spalių 3. - Projektuojama išleisti Įs
auna
Debatų pabaiga buvo
Francijos delegatai reiškė liginį veikimą.
3. — Demokratų partijos kan
Republikonų partijos kandi tatymus, kuriais turėtų but
tikrai dramatinė. Nes p a a k u - ^ j į j ^ k a ( j a r t i m o j ateity ir
Spalių 2, 1924
Autorizuotą parūpinti nau didatas į prezidentus Davis
datas
į
New
Yorko
gubernauždraustas maisto išvežimas.
tinė k a l ė j o Britanijos dėle- s . Valstybės įstos T. Sąjun- ją rezidencinę salę ,Katalikų kalbėdamas atakavo PreziLietuvos 100 litu
$10.00

BESARABIJOJ VALSTIE
ČIAI S U K Ę

%

PINIGŲ KURSAS,

i

#atė, M r s . Holen Swajriwick. I gon.

PRANEŠA, ANGLUOS PARLAMENTAS
KOVOS T. S. PROTOKOLĄ
-

LONDONAS, spal. 2.
—
Kuomet Tautų Sąjunga pa
sidavė Japonijos norams ir
arbitracijos, saugumo ir nusiginklavimo protokole padąrė atmainų, nėra nei mažiau
sios vilties, kad Anglijos par
lamentas ratifikuotų tos rųšies protokolą.
Be ratifika
vimo tas protokolas —' sutar
tis pasiliks be reikšmės.
Anglijos parlamenta* bus
priešingas japonų
Iškovotai
definicijai, kad kai-kurie vi
dujiniai vaJ.stybui reikalai ga
li skaitytis tarptautiniais rei
kalais.
K a i p Anglija, taip jos do
minijos, būtent, Australija,
(Kanada ir Naujoji Zelandija,
priešinasi tos rųšies taikai.
Aiškiai pareiškiama, kad imi
graciniai klausimai y r a valstybių vidujiniai klausimai i r
kaipo toki negali prigulėti T.
Sąjungos jurisdikcijai

•

Po didžiojo karo ne vienos
Suv. Valstybės griežtai kon
troliuoja imigraciją. Taip el
giasi Anglija ir jos dominijos.
Tos kontrolės niekas
pašalinis negali varžyti.
Čia aukštose valdžios sfe
rose kalbama,
kad galimas
daiktas Britanijai su S. Vals
tybėmig sudaryti sąjungą, ku
r i bus atkreipta prieš Tautų
Sąjungos pasikėsinimus.
Sakoma, abi valstybi gali
proklamuoti savo vidujiniams
reikalams nepaliečiamybę.
BERLYNAS, spalių 3. —
Visuose
dideliuose
vokie
čių ekspresiniuose traukiniuo
se įtaisyta be vieliniai telefo
nai.
Sakoma, tas turi pavy
kinu).

Universiteto kunigams profe
soriams.
Pagaliaus išklausyti ir pri
pažinti Nacionalės
Katalikų
Gerovės Konferencijos Administratyvio Komiteto ra
portai.
Susirinkimui pirmininkavo
kardinolas O 'Connell, kaipo
senesnysis kardinolų tarpe.
Pirmininkas
susirinkimo
vardu pasiuntė
sveikinimų
Šventajam Tėvui.

3,006 ŽUVĘ KOVOJE.
S H A N G H A I ~ K i n i j a , spal.
3. — Už šio miesto laimėjimą
Chekiang i r Kiangsu provin
cijos vis d a r veda kruviną ko
vą.
Pastaromis keturiomis die
nomis kova buvo nepertrau
kiama.
Pranešta, turėjo žū
ti mažiausią 3,000 kareivių.
Pačiame Shanghajuj. kinų
pabėgėlių supludimas begalo
didelis.

WASHINOTON, spal. 3 . - jTrečiosios partijos vadai ve»
N E W YORK, spalių 3. —- darni apolitinę kampaniją rei
Čionai nekilnojamų savasčių kalauja, kad karo veteranams
vertė apskaitoma ligi 12 hilio- bonusai butfj mokami pini
gais*
mj doleriq.

denfc, Coolidge «.' tyMjimę.Sa Į [onns> Paminkąs Roosevelt,
ko, kuomet šiandie iškeliami e , a k a l b ė d a m a s at™™ 'Pa-

Franiijos 100 fr.
Anglijos 1 sterl. sv

5.28
4.46

CHICAGO. - giandie ne
Belgijos 100 fr.
4.8$
smerkė Ku Klux klano orga pastovus oras; po/piet a r va
svarbus nacionaliai klausimai,
Šveisarijos 100 fr.
19.2^
nizaciją.
kare pramatomas lietus; šal
Coolidge t y l i
Čekoslovakijos 100 kronų .. 2.98
čiau.
Čekoslovakijos 100 kronų 2.99
CHICO, Cal. r spalių 3. —
LONDONAS, spalių 3. —
ji
-*—
Barne's cirko 26 išlavinti ark Zeppelino ZR^3
skridimas
liai vertės 100,000 dolerių su skersai Atlantiko atidėtas neluiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiiiiiiiiutimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiMfiiiii
degė kilus gaisrui.
apribuotam laikui.
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
<

. T :

Angljes Kabinetui Atėjo Teismo Diena
LONJX>NAS, spal. 3.
—
Anglijoj iškįlo politinis* krizis, kurs visu savo sunkumu
atkreiptas
prieš
premiero
MacDonaldo valdžią.
Parlamento atstovai libera
lai, kurie visas laikas ranka
rankon ėjo su socialisto Mac
Donaldo valdžia,
pastarąją
painformavo, kad padarytos
su Rusijos
bolševikais su
tartys turi but panaikintos,
arba pati valdžia
turi eiti
šalin.
Liberalai tuo klausimu tu
rėjo susirinkimą ir definityviai nutarta
atsimesti nuo
darbo partijos valdžios, »jei ji
mėgins įtikinti
parlamentą,
ka4 »tt bolševikais padarytos
sutartys but% ratifikuotos;

Liberalai tvirtina, kad pa
darytomis sutartimis daug ką
laimi bolševikų valdžia Mas
kvoje. Bet Anglija visai nie
ko.
Tad tos rųšies sutartys An
glijai ne vien yra skriauda,
bet ir tikriausias pažemini
mas.
fToks liberalų .nusistatymas
valdžios sferose sukėlė nema
žai siurprizo i r nežinia kas
bus veikiama.
Yra žinoma, kad jei Mac
Donaldo valdžia parlamente
negaus reikalingo pasitikėji
mo, ji nepasitrauks, bet verčiaus parlamentą
paleis ir
mėgins laimės ieškoti naujuose rinkimuose)

LIETUVĄ

PINIGUS
PER

ii

DRAUGĄ

JJ

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
geriausia patarnauja. " D R A U G A S "
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ k 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
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cijos sąskaiton, dabar vi vaimi visgi artiriial: lenkai jama, fad kiekviena politine dattte kongrSSa** Bet Ji flepaD R A U G A S "
siškai užsidarė, iškabinu VHniaus nevaldys.
Į organisįicija skelbtų vieSai duoda jokių flrnaainiv saskai
Pablished Daily ELti ept Sundaya
sios parašus "išnuomuojaDabartinių sienų L e n k i j a i t a p o i W a p i e ^ o pajam** tų fe savo politinio veikimo.
ma". Daugelis pirklių lik kaimynų tarpe draugų netu- . * v. . - * ! . .
4
Tai svarbiam dalykai, ku
Six Months
$3.00
viduojasi ir mėgina ieškoti ri. T a d ji priversta y r a net i r l s l a i d **- K ^ Z I T A S mo to
AT NKWS . STANDS Sc. A COPY
uždarbio kitur. Pramonės taikos metu arti pusės s a v o 1 ^ liucte*. 8et taa pats kla- rie turės but išspręsti ateinan
DRAUGAS PLBLISHINO CO„ I n e
įstaigų taip pat visa eilė pajamų išleisti vien kariuo- nizmas šiandien Varosi kuola- čiuose nacionaliuose rinkimu o
3S34 8ow Oaktar Ave.,
Chk*«o. IU.
užsidarė, o kurios dirba menės išlaikymui. Vilnija biaus varžyti gyventojams' se. Jie bus išspręsti piliečių
Red. Te r Roosevelt 2919
tai ir tos sumažino beveik jai ypatingai daug kainuoja. laisVe>
Admlnistr-4 Roosevelt 7791
balsais.
O
Lenkija
net
tebai
prastas
ligi
pusės
darbininkų
skai
ttOHIlHIllIlIlIUIIIIlIIIIIIiiliiilIlIilIlUlllli
Suprantama tie dalykai nečių. Dėlto nedarbas auga ūkininkas. T a i dar labiau Taspat.yra su žinomą "prieš
diena iš dienos ir atsiliepa pagreitins koridorių gadynės saliunine" lyga, kmion susis bus padėti balotan klausimų
skaudžiai ne tik rankų dar pabaigą. Kas eksperto aki pietę profesionaliai reforma formoje, b e t piliečių balsai g a
bininkų tarpe,'bet ir j "re mi pasižiūrės į Dauguvos toriai.'Ta lyga irgi šiandien IŠs pakrypti tos partijos puTranalto kraštas.
dukuotus" valdininkus, in koridoriaus žemlapį, tai tik
Savystoviam
gyvenimui
rai pasakys, kad jis atateks pirmoji išalies politikoje. Ko sčtt, & k u f pfttmatonti palen
telektualius
darbininkus.
Vilniaus kraštas neturi pa
Žiogas.
kandi- gvinimai.
Kai kurie dideli, patiki Lietuvai ar Rusijai, arba voja ji drėgnuosius''
Nueik pmts ir pama
kankamai jokių žemes turtų.
Tai yra stebėtinas itfatijo*
jiem abiem. Todėl privalome
miausi
bankai
braška
viso
tyk pulkus, ir stebėti
Nėra ten jokių mineralų, kuColumbljos
Pfconografa*.
nas Naojtfs Coiumbijos Phonuolat
budėti,
vesti
draugin
se sąsparose, atleidžia tar
(New
Columbl*
Čhohtfrfe ką nors. reikštų ekonomi
nografus ( N e w
Columbia
gą politiką Maskvoje ir UgTaph) Modelis 420, prekė
nautojus
ir
likviduojasi.
Phonographs).
Tas
Modelis
niame gyvenime. Vilnijos že
$100-00. Tegul
Columbljos
krainoj,
šelpti.
Vilniaus
kan
yra
520,
prekė
$125.00.
Nepakeliama mokesnių na
pardavėjas parodo jums jj.
mė ir-gi yra prastesne nei
kinius, nepriklausomoj Lie
šta,
kuri
laiko
prislėgusi
Kaunijoj ąr Suvalkijoj. Jeigi:
NESŪKIT VAIKAMS
gadinti vaikui ausis.
tuvoj sukurti aukštos kultū
GfiRfiKlS L I E T U V I Š K A M U Z I K A CULUJMBIA
pilietj
visoje
Lenkijoje,
čia
Vilniaus krašto ūkininkai in
AtTSTJT.
.
N
u
o
sukimo
arba*
Dtto
tamREKORDUOSE.
itin sunkiai jaučiama; pri ros branduolį, o kai ateis l
tensyviai Įr moderniškai sa
valanda
—
nesulaikomai
at
ColumMa
Phonografu
Kompanija žino kokia muzika Lietu
N e t šiurpas pymo vaikui aust?, gali į auvalomus mokesnius • val
vo laukus išdirbtų ir moks
vai mėgsta. S} kompanija visuomet kviečia geriausius daimnkus
džios aparatui tenka spau- sidursime
supurto kuo- sis įsimesti karštis, infekcija,
ir orkestras ju^u tettitodų.
Neftuomet nerasi geresnės muzikos
lingai uki^s vestu, tai galėta
0
K.
P.
ste
išspausti
iš
piliečių,
pa
kaip
kad
Columbia
Rekordai.
neblogai išgyventi, jei tik but
met pamatai gali kelti ausies viduje votis,
Pasirink i§ Columbia katalogo tinkamiausia muzika. I^i
jamos
iš
valdžios
įstaigų
patogus kelias savo produk
gali*
prakiurti
būgnelis,
teketi
gražus
choru dainavimai žavėja jos, arba nusipirk gera šoki ir
supykusio, mo
(pav.
pašto,
telefono
ir
t.
S
V
A
R
B
I
A
U
S
I
K
A
M
P
A
N
I
gražia
daina
— solo. Tikrai busi patenkintas jais.
tirs toliaujišgabenti.
pūliai; toliau gali pradėti ru
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paskutinį
tina
tuzuoNusipirk bent viena Iš žetrtiatt telpančių rekordu o tikrai
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Dar nefant Rytų Europoj
suteiks
tau malonumą juos Išgirsti savo namuose, Pasiimk šj
dyti
ausies
kautas,
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gali
net
mėnesį
daugiau,
kaip
treč
jant
vaikui
tankaus gelžkelių tinklo, Vil
lista pas Columbfa krautuvninka šiandien. Paprašyk kad jis
daliu., Kiek, gali padėti S. Valstybėse politine kam
tau pagrotu ant naujo Columbia Phfcnographo. Jo aiškus ir
uz
ausies. smegenyse votis keltis. Jei
nius yra palyginamai didelis
Lenkija
savo
'"pakraščia
gražus tonas tikrai paskatins tave pirkti bent viena. Kainos
Juk
vaikas, motina žinotą kaip pavojinga
panija vedama. Kuomet kamgelžkelių Centras, kame kry
nuo $50 Ir augščiau.
ms" išbristi iš to ekonomi
žiuojasi Rytų — Vakarų ir
tai ne krah* yra vaikui ausis sukti, tai nie
/panija
progresuoja,
politiniai
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nio krizio? Tas numanu,
'
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Šiaures-Pietų magistralės li
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ma — įvedimas naujos liais rinkiniais bus išspręsti kraliko. Motina tampydama no straipsneli* pasieks širdis
trogrado -Varšavos, Petro
(Tenoras.
(tonas
grado ar Maskvos — Berly-• aukso valiutos, apdėjimas daugiausia konstituciniai da- vaikui ausis, jo išmint} fleiš: tų tėvų kurie savo vaikams
, Madralka polka.
(Vestuvio maršas
no — Paryžiaus. Per Mins-| nepakeliamais mokesniais, lykai. Ekonominiai klausi- Į temps, o apkurtinti ir padą- ausis skaldb. Ausų skaldyto
i c n n Q » ( P a d a r k ą polka.
1 6 0 0 2 F (K leme to Polka
ĮDUUOr (stanislaw Bagdzynski,
ką ir Lydą Vilnius siekia gi-j — neišvedė krašto iš kri- mai taipat bus paliesti. Bet ryti jį dar durnesniū, tai jai ir sukėjai paprastai yra
(Armonika *olo.
(Columbia Liet. Oritcet.
lumos Gudijos ir Ukrainos ir j tingos ekonominės padė
(Kas bus b© degtinės
tamsus, naudingus lakiraščius
(Viena Mergytė. Waltz.
šitų kraštų produktus masi- j ties. Pirmąjį š. m. pusme tie užims antrąja vietą. Pir- gali.
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tį Lenkija suvedė savo mąją vietą užims konstituci
Arba
tankiai
pasitaiko retai kada skaito, šviesties
B-7479 J M ^ T p o i ^
E - 7 3 9 5 ( G e l c ž l u n a s te Buksnaina j Baltijosjuras: Klaipėbiudžetą su 181,1 milijonų niai reikalai.
(Orchestra "Kaunas^
l"8
matyti, kaip, brutalus tėvas neturi noro. Užtai prašyčian
don, Karaliaučiun ar Liepo
aukso zlotų deficito! Vieno
jon.
(Du Broliukai Kunigai
\ S v e i k a w JėzlM1 3Iažiautik liepos m. deficitas sie Kas tie konstituciniai daly įpykęs ant vaiko, pykšt, pyk gerbiamų * * Draugo * * skaity
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Prie normalių sąlygų Vil
št, apskaldo attsis su plašta tojų, kad teiktųsi šį mano
kia 22,3 milijonų zlotų. kai!
(Kvartetas
(J. Butėnis. Bass'as.
nius turi tapti dideliu pre
straipsnį
duoti
perskaityti
ka,
vaikas
beveik
apsvaigs
AiškUj kad turėdama to-, Tai svarbiausi šie: probibi( M e t m i š k a Polka
- - A 7 a JVoj « k menuUs.
kių sandėliu, buveine dauge
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kius finansus Lenkija nie- eija, Ku Kliix klanas ir luti ta, o tėvas dar pakeikia, na tiems tėvania kurie turi peik
M
P e r xtrxuiQ
lio tarptautinių pirklių ir
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(Brookrrpo Mišras
ką tegaR padėti savo 4<pa-konstituciniai
amendmentai, ir mano kad tokiu būdu išmo tiną paprotį savo vaikams
( \rnuj»ilka
(Kvartetas.
stambių bankų. Prieš karą
COLUMBIA (PHOITOORAPH COMPANY, Inc.. NEW YORK
kins savo vaiką kaip reikia ausis skaldyti. Tuomi tams
jis jau buvo bepradedąs
tos pagelbesite lietuvių tar
ant svieto gyventi.
augti ir bujoti, nors rusų ne
suirutes, prie kurios §j mų t e , 8 C S i r t a i s v Cgudri ranka ' nemokėjo Vil
Oi kada išnyks pas lietu pe sumažinti kurčių skaitlių,
kraštą privedė dirbtinas, saikia įsidėmėti tai, kad
niuje ūkininkauti. VHniaus, n e n a t u r a l u s at kirtimas nuo
patarnausite
tfavo širdies ligos, kitus nuo tam- o kaikada yra net labai pavopagrindiniai konstitucijos įs vius tas bjaurus paprotys tuomi
didybes dienos g a l i a t e *
Lietuvos teritonfos, įsmeitikros rųšies bronkito, kitus jinga.
tatymai garantuoja čia gyven tampymo ir daųStmo vaikams brangios tautos gerovei.
nuo inkstų ligos, kitus nuo Klausimas. - A š iankini
ams personale įaįfyc, Tuo^aųsų? Ar tėvai taį>^ elgdamie Daktare atsakymai į
simus.
polypų irnkuo nosies liffij h* t. pagaunu šalti, ne tiktai žiestėnos vakaruose jr bovįe-j t t t ^ t r a r r i a i s konstttuciiriais f si pagalvoja, k a i taip kvai
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t. Tūtos rųšies dusulį galima mą, b e t ir šiltam orui esant
lai baudžiant vaiką, galima Gerbiamas Daktare:
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A š skaitau tamistos paaiš išgydyti, o kaikurios rųšies Potam
dama suteikti ekonominę ivę varžyti. Tai yra didelė ne suėsti jo visą gyvenimą, ga
rinių įmonių. Bet prie to vis
po skugerovę tokiai nenaturalinei sąmonė. Tos nesąmonės nega- lima padaryti jį nelaimingu kinimus " D r a u g e " apie ligas negalima. Lai tamstos vyrai dešinėje pusėje,
ko dar būtina sąlyga yra:
pakyla
tokie
guIi sugriauti nei teismai, ka- kurčiu-!
ir pati užsigeidžiau Tamistą kreipiasi prie gero daktaro, ra
Vilnius neprivalo but izoliuo
kija turėtų reguliariai, be ,
. + .
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Namie gydyties neapsimoka,
(Tąsa 5 pusi.)
tas. Ekonominiai kalbant,
Nuo mušimo antausin, gali klausti vieno dalyko.
paliovos subsidijuoti n e ; ( l a n g i teip n o n k o n * r e s a s Vilniui patogiausia but glaus
Bus kokie 10 metų, kaip *:ri»K!linilJ»fimilMIIIMHIIIrtlll1HIIIIIIRIIIIIHUIIIIIIilllHllllllllllil«ll!IUilll»lllllS.
tik savivaldybių įstaigas,! Sakysime, prohibicija varžo sprogti ausies būgnelis, Ir
sties prie Baltijos jurų, ty.
ypač pačiam Vilniuje, bet gyventojams personales tei kaipo to pasekmč, žmogus ga mano vyras* serga dusiuliti.
grįžti prie Lietuvos. GaletŲ
turėtų teikti subsidijų, ar ses. Bet kad kongresas pripa- li likti kurčiu visam savo J i s perėjęs visokius daktarus
jis dar vidutiniškai versties
bent kredito išimtinai pa žino konstitucinį priedą, gi tą gyvenimui. Seniaus Rusijos ir nieko ger*o nėra. J i s kaip I £
pasukęs į plačiusJ^ytus, bet
—
togiomis sąlygomis, ir toLenkijos koridoriuje likda-1 ms prekybos bei pramo priedą^ reikalingas skaičius at 'armijoje, sužvėrėję aficeriai, kokį laiką tai kaip ir svei
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mas — jis buty merdėjimui' nės įstaigoms, kurioms ši skirnj valstybių ratifikavo, pliekdami kareiviams į ant kas, o kaip kada tai greitu lai =
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pasmerktas. Vilnijos dabar- ,
Padarau Kaip Tik Nori
į
tai tas priedas ir skaitosi jau ausius, dauguma jįj visiškai ku vėl smaugia ji kosulis, kad |
tinę sunkią padėtį teisingai1 karikatūrine politikos pa
T U R I U DIDELI PASIRINKIMĄ i
nušviečia 'Klaipėdos Žinios^ dėtis atėmė natūralinę, ar- pagrindinis įstatymas, nežiu apkurtino. Nemažai Hetuvhj net negalima nieko padaryt. i =
kurios straipsny "Krizis Vil-j timiausią rinką ir žalios rint to, kad jis gal priešingas sugryžę iš Rusijos armijos Meldžiu T a m i s t į pranešti, a r ' i
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Kreipkitės P a s Mane
Ūkis smunka.
Ku Klui klanas prajovus iš nepretelio, kurs žmogui sunai busiu dekiAga.
=
gyvenimo gyslas".
Busite Patenkinti
"Ištisa eile didelių, soM.
D.
daro. Jis maišosi šalies politi- kina girdėjimo aparatą! Tė
lidiniii firmų yra paskelbuLenkai nevaldys.
Atsakymas poniai Magd. D .
šios bankrotą. Prekybos; Sunki Vilnijos padėtis ir ^kon. Bet nacionale Tatdžia ve, nemušk vaikui j antausį;
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ŽEMĖS ŪKIO IR PRAMONĖS
PARODA,
(Pabaiga)
Buvusiam Lešo paviljone tilpsta.
Kelių latvių firmų eksponatai: Edv.
Kruminy vailoko išdirbiniai, Aug. Kurauįvairųs išdirbiniai iŠ vėlos ir skardos. Bo
to čia tuk\s latvis moclerų bm-io apsuptas
pardavinėja išsiuvinėsirnams adatas, pa
rodydamas, kaip reikia jomis naudotis.
B-vės " A m i i n y b e " paviljone išsta
tyta betono ir dirbtino akmens pavyz
džiai statyti gyvenamiems namams, baž
nyčioms, šuliniame pLyių stogams, šalygatviams,- marmorinii] plytų, mozaikos
laiptų ir granito paminklų. Kainos, pa
lyginus s u , kitais šios rųšies dirbiniais,
neaukštos.
<^ntraliniaaae paviljone
talpinasi
daug įvairii] eksponatų. Didžiausia vie
ta imviljone užimta
Dailininko Ad. Vara© kryžių nuoti*aukomisjį kurios padidintos ir įsodintos dai
liuose ..rėmuose po stiklą. Paveikslų dau
guma iškabinėtą ani .sienų^ bet žymi jų
dalis suvarstyta ant tam tikro stovinčio
i* dirbinių.

stiebo, kurie sudaro didelį aplink judan įvairių asmenų liaudies dailės naminių vyzdžiai, iš kuri$ gaminama cukrus.
tį skritulį. Žiūrovų šiam skyriui niekad
Cukrus atrodo beveik toks pat, kaip
Kariuomenės invalidai išstatė gf$»venetruksta.
^ J rių, kanklių dkbtuvių išdirbinius ir tahų ir įvedamas, tik daug pigesnis: kilograPriešais šį skyrių mažame kampely eiuvyklos pavyzdžius. Šis
" skyrius turi-1 mas kainuoja tik 1 lt. 50c., t. y. 20 centų
kukliai glaudžiasi:
$>
ningas ir įvairus eksponatais. Čia taip pigiau, nei parduotuvėse parduodama
Liet. Universiteto Botanikos sodno pat daug žmonių lankosi.
" M a i s t o " gfeminiai taip pat daug piges
eksponatai. Keletas augumenų, planai, fo \
I š oro puses šio paviljono viename ni, negu parduotuvėse. Šį paviljonų gau
;
tografijoj įvairus braižiniai ir tiek. Gre kampe:
,
.
siai svečiai lanko. Perka daugiausia cu
ta:
Osk. Trejaus eksponatai savo darbo krų ir mėsas gaminius.
Vokiečių Kalisyndikat Agrikultur ek įvairios gelumbės, durpių pavyzdžiai ir
i 2emės ūkio paviljonas taip pat daug
sponatai: trasos, įvairios kalio druskos miltai. Antrame k a m p e :
turiningesnis, negu praeitoj parodoje bu
gabaluose, lentelės ir kita žemės srityj
B-vė " S p ė k a " , išstačinsi žuvų gyvų vo. Čia išstatyta Miškij departamento že
literatūra, Toliau:
ir negyvų ir v§žių gyvų i r virtų ekspo mėlapiai, kartogramos, įvairios lentelės
Ryto B-ves spausdini'ai: įvairios kny natus. Trečiame kampe:
apie miško plotą, prieauglį ir t. t. diagra
gos, laikraščiai ir k. t
Popovų pr'ekybos namai su arbatos mos apie apskričių miškingumų, administratlvines miškų organizacijas ir t. t.;
Be to, šiame paviljone y r a dar vie pavyzdžiais. Ketvirtame nieko.
nas spkusdinic skyrius, būtent:
Ūkio l a n k o fabrikų paviljoną išsta miškų "flora ir fauna", pavyzdžiai miš
" V a r p o ' ' B-ves. Reikia pastebėti, tyta visi išdirbiniai, kuriuos gamina nuo ko gedimo, medžiokles ginklai ir amu
kad šiame skyriuj spausdinių g a n daug savi fabrikai. Žemiausia dalį paviVjoa© nicija. B e to daug išstatyta durpių eksyra.
užima buvusio Smidto fabriko geležies ponių su įvairiomis diagramomis ir lente
išdirbiniai: masines, spynos ir kiti daįk- lėmis apie jų naudojimų.
Sėklas čia išstatė:
Dotnavos selekcijos \ stotis išstatė
Lret. Sėklų gamintojų sąj. '*Sėkla" tai. Svarbiausia, k a s č i a išstatyta, tai
ir W . Weibul, Landskrona, Sehweden. nesenai veikiančios mėses gaminių fabri- sėklų pavyzdžius.
kos "Mis tas" pavyzdžiai: J Vairios deš
Abu skyriai turiningi eksponatais.
Dotnavos žemės ūkio technikumas ii
l i e t . Mot. Globos Komi t. A m a t ų mo relės, dešros, kumpiai, lašinai visų ru kitos žemesniosios ūkio mokyklos ; ,išstatė
kykla išstatė įvairius ranku, darbelius. sių. V i s tai rengiami daiktai eksportui daržininkystės ir kitų ūkio eksponatų. *
Žemės Ukįo Departamento išstatyta
Juosta, kaklaraiščių;, tanelių, servetėlių ir ir; vietiniam naudojimui. B e to, išstatyta
daug kitų mezginių ir dar išdirbinių ii nuosavo cukraus fabriko gaminiai: cuk įvairus žemėlapiai^ rodantieji; kerginio/
medžio odos ir misingo. B e to, dar yra rus, sirupas, kiti daiktai, ir runkelių pa-1 punktus, žemės ūkio kilnojamų parodų]
•

—

m»

vietas ir t. t.
•
Veterinarijos Departamento išstaty
ta įvairios statistinės diagramos, gyvulių
ligų parodomieji paveikslai, stikliniai
vamzdeliai su ligų perais ir daug kitų
eksponatų. Didžiausias nuopelnas sky
riaus yra, tai tinkantes paaiškinimas ukininkams įvaidių klausimų apie gyvu
lius ir jų ligų pažinimų.
Žūklės skyriuje išstatyta žuvų ūkio
planai, aparatai, diagramos ir k. t.
Finansų Ministerijos CentraHnio sta
tistikos biuro išstatyta įvairios diagra
mos, kurių dauguma be pavyzdžių, vien
suprastintomis skaitlinėmis, beveik nesu
prantamos ūkininkams. O v i s tik jie in
teresuojasi. Prie Vienos lentos, kurioje
pavyzdžiais paroch*ta 'žmonių gimimai,
mirimai, alaus gamyba ir javų eksportas
visuomet būrys žmonių stovi ir gyvai
disputuoja ir ieško priežasčių, kodėl tais
metais tokia skaitline buvo, o šiemet pa
sikeitusi. Prie kitų lentų, kur skaitlinės
neiiiustrnota pavyzdžiais, lankytojų labai
mažai.
^
Lietuvių-Anglų Tautos b-ve išstatt":
atyirąjue oa-e-y^airius motorus, pieninėms
į r a n k i u s / i r daugybę ukie mašinų. /

("f!").
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SĖJIKAS
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO
KLAUSIMAS,
'Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Gompers pri
sideda prie*politinės kampa
nijos.
J i s eina nž trečiąją
partiją, kurios kandidatu į
prezidentus yra senatorius
La Follette,
Nesenai p. Gompers pas
kelbė savo nusistatymą. Kri
tikuoja jis Aukščiausiojo Tei
snio autoritetą.
Reikalauja, idant ateity tas*
autoritetas butu. žymiai su-Į
siaurintas.
P. Gompers pažymi, kad
šiandie kalbamas iTeismas tu-!
ii neapribuotas teises. J i s
turi teisių griauti įstatymus,
kokius Kongresas
praveda.
Ir jo nuosprendis skaitosi ga
lutinas.
į A. D. F . prezidentas iv.ii.
idant to Teismo 'tiramja"
luitų sugriauta, idant tan Tei
sman teisėjai butų renkami
nustatytam laikotarpiui.
Jis pžymi, kad to Teismo
teisėjai nėra joki gyventojų
reprezentantai.
Vieni Kongreso nariai re]>rcreaituoja gyventojus. Tad
Kongreso žodis turi but auk
štesnis ir svarbesnis už Aukš
čiausiojo Teismo išsprendi
mus.
Sulicr

Gomperso

receptu.
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Del Jus Chicagos Moterų, kurios
yra namų šeiminin
Pienas, kuris yra visai saugus ir švarus! Pienas, kuris yra riebus ir
turi daug smetonos! Pienas, kuris yra visuomet gatavas vatrtojimui!
Jei jųs namų šeimininkės norite tokio pieno, gaukite Borden's Eva
porated Pieną.
f
Borden's Evaporated Pienas pagal taisykles, didžiausių pieno išdirbysčių Amerikoje. Tas užtikrina jums apsaugą labai svarbiame mais
to pirkime. Kiekviena karvė Borden bandoj yra peržiūrima reguliariai

per ekspertus. Kiekvienas farmerys. kuris atveža Bordenui pieną yra
reikalaujama nuo jo, kad prisilaikytų kuodidžiausio švarumo. Kiekvienas kampelis pieninės yra nuolatinėj inspekcijoj.
Pienas yra imamas ir maišomas visokių karvių veislių, kad davus ge
riausi pieno maistą. Kiekviena statinė Borden's Evaporated Pieno
yra peržiūrima išnaujo pakol būna išsiųsta jūsų groserninkui. Ir jis dasiekia jūsų namą tampriai uždarytas, kuris laiko jį geroj apsaugoj.

TIKRAS FARMŲ PIENAS SU PALIKTA JAME SMETONA
Kiekviename namų maisto vartojime vartokite Borden's Evaporated pieną, kuris duoda, geriau
sius rezultatus. Yra, riebus ir turi daug smetonos- padaro gardų valgį. Jųs galite vartoti fcjekvieną dieną del valgio ir kavos, tikras jo geru mas ir tikras jo svarumas.
V

Taipgi jis nekainuoja jums daugiauĮ
S|M < ialis Bortleno nusistatymas, kuris yra priimta*
dastatyme saugiai turtingo pieno, natūraliai padaro
išdirbystę t>raiigesnc. Bet Jeigu ir .kainuoja Jusu gro
><Miiinkui »»i>kj daugiau, jis parduoda jums šį pieną
tokia pat kaina, kaip ir kiti pieno išdirbėjai. Mat
JIS ŽINO, KAD GĖRIMAS PIENO UŽGANĖDINA

KOSTUMEKIUS. Jis pasitiki Bordenui. kad turėjus
gerą tavora savo bizny J. Papraskite

prašyti

groserninko Borden's Evaporated Pieno.

savo

KJekvie-

nas grofierninkas ChieagoJ gali junąs duoti "gryna"
farmų pieną su smetona

Jame.

JŪSŲ GROSERNIKAS TURI JĮ

EVAPORATED
MILK

Aukščiausias Teismas visai
nereikalingas, nors apie jo
nereikalingumą Am. Darbo
Federacijos prezidentas nu
tyli.
To visa nori ir socialistai.
Tas klausimas padėtas trečio
šios partijos platformon.
• , J f . > •'
Xe kartą laikraščiuose bu
interesams. Kaipgi su ncor-. nudu jie neperžengtų koasti- toriai vienbalsiai jį išrinko į visus viešuosius butus. Mus-j savo tarnavimą Bažnyčiai, {stipru.
vo Įrodyta to teismo reikalin
pašvenčiama Į Kelinti metai Romoje dar' solini sako, kad ką šiandie kuone viskas
ganizuotu dariai, kurs yra de- tueijos.
prezidentu.
gumas.
Kad ir dėlto, kad
Lygiai ir tais metais nebu-' Italija turi, tai už viską turi katalikiškoms įstaigoms, lab- buojasį amerikoniški metodis
Pirmojo 3- Valstybių preKongresas dažnai
išleidžia šimteriopai skaitlingesnis!
Tos rūšies logika taigi ir zidento rinkimuose dalyvavo ta konvencijų nei nominacijų, but dėkinga Katalikų Bažny- darybei ir tt», ty. viską gr§-!\tai Jie ten nuvyko, kaip ma
aiškiai priešįngus šalies kon
žina tai pačiai Bažnyčiai, --^jljįrir' prt#est$ntinti
Roma.
stitucijai įstatymus.
Kon yra tiranija ir demokratingai tik 10 valstybrų (tuometinių I nei jokių partijinių ruožų.įčiai.
Rhode Island ir j Elektoriai, kaip seniaus, bu- ( Nežiūrint to, Mussolini ne- Kardinolai daugiausia gyve* lįrm tikslai Jia*ventė ^dideles
gresas dažnai vadovaujasi po | šaliai kaip ugnis pavojinga, .kolonijų).
reikalauja, kad Katalikų Baž- na kelintuose namų aukštuose, iūmas rfiwįų.
litiniaį-partinėmis
tendenei-į Aukščiausias Teismas ne- North Carolina dar nebuvo I vo skirti legislaturų.
konstitucijos.
Bet prie rinkimų prisidėjo' nyčios vyriausybė skatintų kur nėra keltuvų ir kitokrų " B e t niefco nepešė." Ą>ttirį
bent ko ratifikavusios
jonus.
Yra valandos, kuo privalo tarnauti
l•
Iš jų 6 katalikus stovėti jo pusėje patogumų. O juk jų didžiu- ^paBekeJu.- ItaW belimpa įfte
met iKongreso atstovai jau kiems atskirienis interesams. Tuotarpu New Yorko valsty- įau 15 valstybių.
ba'mfežjų. • tPaigi, Ronioj ir,
Net ta ma yra nuvytę seneliai.
čiasi neatstovauja
rinkėjų, Jo pareiga tarnauti kiekvie- bė perdaug buvo užimta savo j mėgino elektorius rinkti gy T !arba už jį balsuoti.
nam ir visiems.
Šiandie jis jlegislaturos tvarkymu ir pre- ventojų balsais. Bet nevyko, pati Italijoj žinoma taip va Mokyklas.
bet žiuri partijų gerovės.
fimąilt ^ ^ * * # * ^ ^
| dinama katalįkų partija preItalijoje vra valstybinių ir protestantinrla* negale «uKasgi tuomet?
Jei nebū ta pareigų pilnai eina. Aiš- zidento rinkimai buvo skaito- ( Žinonės nenorėjo balsuoti.
mi menku daiktu.
Žiogas. ' niiero neremia.
privatinių mokyklų. TeČiaus f ,aukti ^ o k i ^ ' ^ u P ^ i n i f e .
tų Aukščiausiojo Teismo, bu kina ir gina konstitucijų.
i
apie 90 nuošimčių va%ų lan- i K e ž i u n n t to; jie dar ilgai ko
Oz.
Septyniese*
valstybėse
legitų dar didesnė tiranija. Iš
Nesimaišo politikon.
slaturos
paskyrė
elektorius.
ko valstybines, iš kurių trijų | vos Katalikų Bažnyčia ame
kiltų tikras chaosas.
KeleIŠ ITALUOS IR APIE
Jei Katalikų Bažnyčia norikoniškais doleriais. .
gentkarčių
laikais
religiją
tos metų bėgiu konstitucija PIRMOJO S. V. PREZIDEN- Kitose trijose valstybėse eleITALIJA.
• I rėt>ų įeiti politikon, Italijoje
Žiogas.
|
ktoriai
išrinkti
gyventojų
bal
buvo
pašalintai
su leidžiamais įstatymais bu
TO RINKIMAI.
ji turėtų geriausios progos.
savimais.
Tuose
balsaviinuoIš to aišku, kad šiandie ytų kontradikcijoje.
Italijos gyventojai šiandie g e t B a i n v i f i a s t o v i
atokiai
^
^
^
^ ra keli milionai italų katalikįų,
Bet Gompers nori, kad Au
Pirmasis S. Valstybių pre se d a t a v o ne daug zmomų, s t i p r i a u l a i k o s i v i e n y b , 8 , n e ^
1TALUA ATSIGAIVINA.
kščiausias Teismas tarnautų zidentas buvo išrinktas 1789 buvo nziniti kitais savo reikakurie tik iš vardo yra katali
k l l o m e t Senian.^ Ir im ^ į į f c g
u ž v i s 0 p a s a u l i o po.
\
išimtinai organizuoto darbo m. Juo buvo Jurgis vVashlies pramonės sąlygos šian- iitiką. Jos idealai ne politi- kai, gi yra dar tūkstančiai,
Italija yra viena Europos
j kurie Bažnyčią kovoja. Te-j šalių, kuri greitais žingsniais
^
ingtonas. Jis išrinktas iš 12- Kiekvienas elektoriu* gale- die daug geresnės. U ž t a p ą čiaus nepalyginama italų di gryžta ekonominin normaluos kandidatų.
jo balsuoti už du asmeniu į' dėtį italai dėkingi savo preTei. Canal 2«55
Į Romos miestas po karo žy- džiuma yra geri katalikai. Ir man.
Teciaus tuose rinkimuose >prezidetitus. Daugiausia ga- mierui Mussoliniui.
C. J. PANSERHA
Fotografas
miai
padidėjo gyventoj,ų skai kuomet į valstybines moky^-^ Nesenai Italijos importas
| nedalyvavo gyventojai ir jieves balsų turėjo but preziden- Į fiiandie premiero MussdliPANSIRNA STrTDlO
1901 S* Halsted St.,
Chicago.
( :ium
Kai-kuriose miesto las grąžinta religijos pamo-.fbuvo didesnis
už eksportą
su tais rinkiniais
neturėjo tu. Sekąs paskui aną turėjo ,ni valdžią remia kuone visi '
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja i vlaa»
šalies gyventojai.
Opozicijo, d a l y s e statomos naujos baž- kos, gyventojai tą naujieną 360 milionai s lirų kas mėnenieko bendra. ~ Nebuvo nei but vice-prezidentu.
miesto dalis.
konvencijų, nei nominacijų, ( Visi elektoriai balsavo už fje stovi tik tie, kurie seniau a v c l ? s - A^dangi Italuose ne- džiaugsmingai sutiko.
sis.
Pirm vienerių metų im
nei politinių kampanijų, nei VVashingtoną ir kitus. Jš tų valdė šalį, ir socialistai. Tie labai prigijęs įprotis kolektas Protestantai ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ portas buvo kuone dukart di
desnis už eksportą.
daugiausia
llalsų
gavo pirmieji nori išnaujo atgauti r i n k t i ™ujoms bažnyčioms,)
partijų.'
Kuomet iš italų valstybinių
NETIK£K
gerbiamasai. kad
Tečiaus šiandie viskas atsi
t
a
į
o
s
Tamst& neatrodai
gražus ant
Kiekviena atskira valstybė į Adams. Taigi, prezidentu iš- valdžią.
Gi socialistai —
J statomos tarptautinė- njokykių kituomet prašalinta maino. Italija tuo žvilgsniu
PAVEIKSLO, tik^ateik j STAN- •
AVasliington, šioms jokia valdžia negali j_ nus aukomis. Naujoms baž- • religija, tais laikais Bažny- gryžta normaluman. Artimoj
KALS
BRIDGEPOKT STIDIO. j paskyrė elektorius ir nuosa- į rinktas JuVgis
umu
| kuris esą tikras paveikslus ar- J ir
vus
kandidatus į prezidentus j gi
vice-prezidentu jf- Jonas tikti.
Opozicijai
dar priklauskiriamos nemažos senovės
x i a i p g Italijoje
^ ^ t į k r agyv^
JJ ateity importas su eksportu
kova;
I vice-prezidentus.
Adams.
so.ir nedidis
skaičius
ameri-; ss^yčioms^
s J* peuapimgių.
u
m
tietas.
so ir nedidis skaičius ameri- j
° s *S petrapmigių.
senovės Italijoje gyveno keElektorių kolegija galėjo
Kiti kandidatai faįpat bu- koniškų protestantų su masoTie visi, kurie šiandie niin-tetas šiintų protestantų, žino- ims balansuotis.
Meldžiu čoimyionis ir grupėm?.
del pu\ oiKslu, nes
Tas normaluman gryžimas
balsuoti už tą. ar už kitą, tai-jvo įžymus tų laikų vyrai. (Kai nais . Tie protestantai yra tija, kad Šventasis Tėvas i r m n valdensų. išie tuojaus
j atsilankyk'*
mes turim puikiausią ir didžiaupat galėjo ji balsuoti 'kadirjkųrie j,ų paskiaus pagarsėjo, daugiarisia metodistai, kurie Kardinolai yra turtingi, jie ^sau pagelbon parsikvietė ne- Italijai yra svarbus daiktas.
\ sią. dienos Šviesą kad galima šim
protestantų. Nes kiekvienai šaliai yra sva
už visai pašalinį asmenį. Kon Apie kitus visai pamiršta. Te- Romoje pasistatė kažkokį bu- j pakeistų savo mintis, jei gau- mažai iš kitur
tas žmonių nutraukti lengvai.
Specialos kainos del dideliu ves- i stitucija tai nedraudžia.
čiaus tų visų kandidatų var- tą su tikslu versti katalikus ;tų progos personaliai įsitikin Jie visi susijungė su maso- (rbu subalansuoti importą su
tuvių ir taip t. t.
|!
ti apie jų "turtingumą." Jie nais-ateistais ir bendromis eksportu.
Daug svarbiau,
Pav., po ateinančių rinki dus galima rasti enciklopedi- protentantizman.
Jei Tamsta nebusi patenkintas
ne jokio mokesčio nereikalausiu. '. mų elektoriai gali visai pra jose ir kituose Amerikos raš-j
Ką turi, spėkomis pakėlė kampaniją) kuomet importas ir ekspor
Premieras Mussolini yrĄ visi nieko neturi.
silenkti su šiandieniniais po tuose.
%
'visa širdimi su Katalikų Baž! viskas priklauso Bažnyčiai, prieš Katalikų Bažnyčią. Y- tas yra dideli. Bet svarbiau
1792 metais Suv. Valstybė- ! nyčią. Kuomet jis paėmė sa- arba katalikiškoms įstaigoms. pač jų siautimas buvo didis sia, kuomet eksportas yra di
litinių partįįų statomais kanSAVININKAS
Jdidatais. Gali jie prezidentu se įvyko antrieji prezidento vo rankosna valstybės vairą,1 Mirdami jie namiškiams ne Papos Leono XIII laikais. '
desnis už importą.
J. J. STANKUS
išrinkti visai pašalinį
kokį! rinkimai:
^andidatu tarp tuojaus į pradžios mokyklas; palieka jokių palikimų pini
Bet jiems kova
nevyko.
Pastarajam atsitikime sa
;
j 3202 So. Halsted Street
M . iškeltas
^
žmogų, jei butų
tos i ^ . ^ k u v o i r prezidentas Wa- grąžino tikėjimo^ pamokas ir' gaiš, išėmus vieną kitą perso-^ Nieko gera jie nepelnė. Baž- lia ae vien gali atmokėti sko
Tei. Boulevard 3302
Grąžinti kryžiai ir nalį daiktą. Ką jie gauna už ny čia kaip buvo, taip pasiliko I las, bet ir pratartėti
rūšies sumanymas.
Ir tuoshington. Ir tais metais elek; kryžius.

Pranešimas Lietuviams
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Įsakymo buti blaivininkas
Be kitų Šiaurės
Valstybių, Df-jos Konferenciją.
Jeigu
nėra.
- - - '
kurios jau nuo keeltą metų nebeminėti nuolatinio retkarBet norėdami,
kad musų
eina išvien kovoje prieš alko- f eiais Dr. Ernitzo iš Estijos
tautiečiai nei protiniai, nei
holizmą, įvykusiame Kongre- atsilankymo susiartinimo tikdoriniai, .nei tautiniai, nei' me
se tapo į sąjunga priimta ir slais kovoje su alkoholizmu.
džiaginiai
nežūtų, duokime
Latvija.
Priešalkoholiniam' Mūsų krašto blaivybės veikė
priaugančiųjų skyrius.
Sky
VVORCESTER, MASS.
jiems gerą pavyzdį visu kuo,
darbui teks, matomai, visiems jai turėtų dabar
sustiprinti
rius turi apie 200 mergaičių
taip gi blaivybės dalyke.
Pabaltės kraštams susijungti. savo jėgas, vertai užimti vie
MES DABAR
ir apie 150 berniuke.
Viso
"Linksma gegužinė."
Girtuoklis — tai nelaimin
ta idėjinėje fcovoje. Lietu
Tik
paties
alkoholizmo
klau
apie 350. I r vis dar daugiau
gas žmogelis.
J o daugiau
Rodome Vėliausias
Čia Pilnųjų Blaivininkų an rašosi. Centro Valdybai jau simo išrišimo dabar jau esan vos įstojimą* į Šiaurės krašreikia gailėtis ir kaip mažą be
Madas
čių
valstybių
minėtoje
sąjun-jtų
Sąjungą
kovai
prieš
alkot ra gegužinė įvyko 14 dieną'net trūksta ženklelių.
Greit
savo valios vaikelį
daboti,
2 poros Kelnių Siutai I r
rugsėjo, Maironio parke. Die- reikės pasirūpinti daugiau to goje padėtis yra maždaug vie] holizmą turi mums blaivininkad savo neatsargiu žodžiu,
noda,
nesan'ių
sąjungoje
—
kams
didelės
reikšmės.
Mes
na pasitaikė labai graži, bet kių ženklelių.
Reikia tikėtis,
OVERKOTAI
pavyzdžiu vėl
nepatraukus
kitekfo.
Nedalyvauja
dar
rįir
šiandien
tai
pačiai
kovai
biskutį per šaltoka. (Taigi ir kad laikui bėgant išaugs milnuodų- srėbti.
SPECIALIS PASIULIJIMAS
jungoje Lietuva, ir Vokie,:- imame pavyzdžius is minėtų
žmonių mažas būrelis teatsi-' žiniška draugija.
Vaikučiai
Musų išeivija tiek bus ga
ŠĮ MĖNESI
ja.
Kaip Lietuva, taip ir kraštų blaivybės veikimo. Bulankė, buvo pilnai patenkin- puikiai lavinami.
J a u moka
linga, kiek ji turės kilnių sti
Importuoto Prancūziško mateVokietija, nors jau savo blai darni Sąjungos nariais, gautu
ti.
jGavo pakvėpuoti sveiku dainuoti, teatrėlius lošti ir
rijolo maišytas šilko ir vilnos
prios valios žmonių.
Sukliu
me moralės
paramos iš tų
oru ir pasilinksminti.
Pasi- įvairius drilius arba lietuviš- vybės veikimu gerokai yra pa
audimas Ž poros kelnių ir
rę, bevaliai girtuokliai mums
kraštų blaivybės veikėjų. Bet
žengusios,
vis
tik
toliau
sto
Švarkas
darbavo šie asmens: M. §čiu- kus šokius šokti. Už tai prigeros ateities nelemia.
vi šiuo atžvilgiu nuo Šiaurės musų žengimas prie prohibi
kienė, T. Čepkauskienė, M. klauso garbė p-lei J . Leonai
Gydykime
save,
Dievas
Valstybių, kuriose arba jau cijos nemažu žingsniu pasis
tei,
kuri
pasišventusiai
užsi
Kinuilienė, P r . Mankus.
Tik visų
duos ir girtuoklius pagydysiįvesta prohibicija, kaip Suo- tūmėtų pirmyn.
ima
vaikučiais.
Iškilmes.
kaimyninių valstybių prohi
me.
Dr. K. M.
n,i
e
Vertos penkiasdešimts
Bo
Linksma
yra
pastebėti,
kad
J°J
>
Norvegijoje,
a
A
a
jau
Rugsėjo 22 d. Pihųjju Blai
ilerių kiti siutai su 8 porom
tiek pažengusios, kad drįsta bicija užgirs Jcelią svaigiųjų
tėvai
tų
vaikučių
suprasda
vininkų draugija iškilmingai
v
AR ŽINAI KAD.
gėrimų šmugeliui tose vals
kelnių
mėginti'
įvesti
prohibicija.
šventė savo metine švente, mi svarbą Blaivininkų orga
Lietuvoje yra gyventojų dau
Pas mus Lietuvoj vos tik kai tybėse, kuriose ji bus įvesta.
tai yrą Dievo Motinos Sopu nizacijos, leidžia savo vaiku
giau 3,000,000, iš .250,000 ka
kuriais įstatymais, ir tai ne Gerai tą supranta Šiaurės
lingos. Tą dieną visi nariai- čiams rašytis prie jos, nes tik
reivių susideda Lietuvos k a v '
kraštų Sąjunga ir mes Lietu
vykusiai
vykdomais,
tepada
ii
ės su vėliava in eorpore'* nuo niusrų. jaunuomenės pri
riuomenef
A r žinai, kad
vos blaivininkai privalome tai
ryta
keletas
žingsnių
prie
atėjo į bažnyčią sv. Mišių iš klauso musų tautos ateitis.
100% Turkiško tabako Heiprohibic'jos.
Todėl
ir
Šiau
suprasti.
klausyti ir laike šv. Mišių die Kada musų tauta bus blaiva,
mar cigare tai
džiugins
ir
rės kraštų priešalkoholinė Są
Bl, S. B.
vobaimingai priėmė (Šv. Ko-«tai tada galėsime laisvai at
tenkins jus, taip kaip milijo
junga arba mažai girdėdavo
munija.
Šiemet per iškilmes, sikratyti ir naujieji šviesos
nai ir milijonai per 15 metų
Geriausios rūšies ir darbo
apie musų blaivybės judėji
DAUGIAU
PASIGAI
•
baž nyčia buvo labai gražiai spinduliai nušvies musų my
*
džiaugiasi Helmar cigare tais,
mą
arba
suprato,
kad
priėmi
#20.00
iki
#50.00
LĖJIMO.
išpuošta. Visi altoriai pada lima šalį. Tai gi šalin alko
dėlto, kad juose yra 100%
Importuoti Worumbas
mas musų i minėta
fiiaurės
—
holius
!
lai
gyvuoja
laisva,
nebinti įvairių
įvairiausiomis
Turkiško tabako. J u s pasi
viskas ranka siutą
kraštų
sąjungą
nėra
pakanka
(Heunyimname
ir
visuome
$75.00 vertės
gėlėmis. ^ Ant jų degė dau-j priklausoma ir blaiva musų i
•
džiaugsite pradėjęs
rūkyti
mai paruoštas.
yisgi visų niniame gyvenime mums ten
Speciale
kaina
gybė žvakių.
Ypatingai bu-(Tėvynė Lietuva!
Turkiškus cigaretus.
Pabaltės
kraštų
blaivybės
vei
ka gyventi kartu su kitais.
Reporteris.
vo labai gražiai papuoštas
#60.00
(Apgr.)
kėjų
užduotis
yra
visuose
Tą
bendrąjį
sugyvenimą
Dievo Motinos Sopulingos pa
Tikrai apsimokės jums pas
šituose
kraštuose
eiti
prie
mus atsilankyti ir pažiūrėti
galime mažiau ar daugiau pa
veikslas.
Tų paveikslą taip PRIEŠ ALKOHOLINIS ŠIAU
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
ką
mes
turime
Jums
parody
prohibicijos.
Todėl
šių
me
l
-»«#•
daryti laimingą.
gražiai papuošė M. Ulevičie
RĖS VALSTYBIŲ KON
T
ti ir kokios "puikios rūšies
Tel. BlvdL 9141
tą
Kongresas
Kristijanijoje
Tas d a u g v priklauso nuo
musų drabužiai ir kiek Ti
nė ir V. Kereišienė. Šv. Mi
GRESAS IR LIETUVA.
A. K A I R I S
sta
gali sutaupyti.
nutaręs priimti Latviją į sa musų pačių.
šių auką atnašavo musų kuoMalimo ir budavojimo
vo
sąjungos
narius,
pareiškė
Kaip
pasiklosi,
taip
išmie
GENERAL1S
Bendras išiaurės Valstybių
pos Dvas. Vadas, gerb. kun.
ZELL CLOTHING
veikimas prieš alkoholizmų y- mintį pakviesti busianšiame gosi, sako prležadis. Tą pat
Jonas J. Jakaitis.
CO.
ra pasireiškęs šių metų r u g - ! 1 9 2 3 metais tų pačių kraštų galima taikyti prie kiekvieno
Priaugančiųjų sky
Atsilankykite pas mane daosu
1366
S.
H
A
L
S
T
Ę
p
STREET
priešalkoholinių
draugijų
ir
visuomeninio
apsireiškimo,
gera
patarimą.
piučio mėnesio priešalkoholirius didėja.
Atdari
Vakarais
ir
NedėlioSMS 8o. Halsted Street
Jeigu mes mokėsiČja yra Pilnųjų Blaivinin- nių draugiją atstovų ir vei veikėjų kongresan jTaline ir reikalo.
Chicago, UI.
V
mis,
Lietuva,
kaipo
svetys.
£
$
N
|
I
1»^M >»•!•! • • • • » » • •
• • » • • » » » » » » » »
u
*
tiufcaj»a
^udu
sutvarkyti
Į
*
Bome
ką 25 kuopos suorganizuoti kėjų Kongrese Kristijanijoje.
385«
Lowe
Aveame
dien vis daugiau ir daugiau savo reikalus, jeigu pasisten-! t o ^
asemnimis
gyventi. ra. Jie turi liuosą
valią,
randasi artimumo tarp visų gsime iŠ savo Jmdo 'išrauti vi Ką I daryti f
Argi mes irgi nors tiesa, pajunkusią į bai
- >
šių kraštų, netik politiniu at sas piktažoles," t. y. ydas, — turime virsti į beragius gy sią ydą, į girtuoklystę.
žvilgiu, bet ir kitais kultūri musų sugyvenjmas s u kitais vulėlius, kaip jie, argi mums
J ų silpną valią mes galime
nių tikslų atžvilgiais. .'Studen žmonėmis nett^s: sunkus. Prie i r ^ l € i s t i n a j ^ g k e i k t i , nie pataisyti savo kilniu pavyz
Malavojime, įekaruojame,
tijos susiartinimas yra pra šmgai, mes laimės į žmonių kinti, peštis, stumdytis, vai- džiu. D a u į gražių žodžių ga kalsimuojame ir popieruodėtas, priešalkoholinei kovai tarpą įnešime.*
jame namus.
raaarome
Įima kalbėti.
Bet kas gir
dus kelti!
VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR
darbą
greitai
ir
pigiai.
Sunkus labai daiktas sugy
vesti, jau yra užmesta ryšių
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
jKuomet
Užlaikome maliavų, popieBukime -žmonės.
Turėki tuokliams Iš to?
i
musų
'
Blaivybės''
Draugi
venti
su
girtuokliu.
J
o
bū
ru ir stiklu ir t. t.
Ant
me tiems nelaimingiems šutvė mes jiems namie pamokslins
3149 SO HALSTED ST.
jos atstovo dalyvavimu Lat das — nepakenčiamas: triukPres. Ramancionis
rimams daugiau pasigailėji sakome, jie bėga vėl pas "gtf
vijos ir Estijis priešalkoholi šmauja, mušasi, keikia. Šva
rą kaimyną" ir tas jį pavai Chicago, HL Tel. Yards 7282
-/
nių draugijų susivažiavime ir ros pas girtuoklį neieškok! mo . .
.'
šina
namų
darbo
"munšaiPiktumu jų nepataisysime.
Latvijos, Estijos ir Suomijos Apsiseilėjęs, paniuręs, purvi
rmltape 6198
ne. n '
-Uiti
Varu
nepriversime
daryti
getokių pat atstovų atsilanky nas.
Mandagumo nėra pas
Pas mus Amerikije yra pri
Naujausios
mu į šių metų '"Blaivybės* %
O mums visgi reikia su
verstina blaivybė-.
Bej; tai
— Augščiau
Madų
tik pusė tikslo tuo varu vet<
timu atsiekta.
Būtent, kad
Ckaicral Rooftng Contractor
Lietinis ' Graborlus
Vist stogai egzaminuojami ir
• y»
girtuokliai negali viešai rodyr aprobavimai
9314 W. 2S-rd Piacc
dnodami veltai.
tis pasigėrę,
negali viešai
Chlcago, III.
Patarnauja laido
nuodų alkoholio pirktis ir sa
tuvėse kuopigiausia.
Ant p r o p e r t e s kuri r a n d a s i p o num. 8824 S o . Ad
ve juo nuodyti. Bet musų ša*
Reikale meldžiu at
Visokią
Ir
sišaukti,
o
mano
Vertes $7,500.00
lis dar nėra blaiva. J a i daug
.
darbu busite užga
•
Stylių
Augščiau
nėdinti.
reikia, kad ji tokia butų. O
Tel.
Ganai
1271
Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius
Mes taisome senns ir
2100
ją blaivia šalimi padaras ne
• va
naujus
stogus risokios ruiies.
•
i
.
m
1
1
i
arrm
; s
morgttStas:
kas kitas, tik blaivininkai.
MUSŲ trokai vaZHioJa t visas da
Įvairių materijų, visokių sizu,
lis
miesto ir priemiesčius.
mums patiems
būti
•>>i^
• * « * Reikia
PASKOLA
Adresas
\ * h? r e
nekurie su dviejom kelnėm. Tu
K A U N O
blaiviems. Suprasti reikia ir
3 Prakiurimus Stogą
rim ir Hart Schaffner & Marx
Pataisome u i $4.00
$3/K)0.00 8345 S. Hermftage Ave.
įsitikinti, kaii musų, kaipo
$7,500.00
siutu. •*—
lietuvių,
ateitis Amerikoje
Visas Darbas Ga*rantuo$4,000.00
5004 S. Fairfiekl Ave,
$9,800.00
bus tiek šviesi,
kiek musij
jamas
$3,200.00
žmonės bus blaivus^
Žino 2011-13 W. Division Str.
5735 S a Talman Ave.
$8,000.00
l » . » Į • « » > * * • !
^. • • • • » • • • • •
ma, pirmiausiai norėtume tą
$3,000.00
5538-40 S. Sacramento Av. $8,000.00
kilnų pavyzdį matyti nuo mu Telefonas Canal 5395
$8,500.00
$3^00.00 5832 S. Talman Ave.
GERIAUSIAS LIETUVIŲ sų šviesuomenės, dvasios va
dų. Nes kam daugiau yra
MALTAS
$4,500.00 3303 S. Morgan Street
$11,500.00
Generalia Kontralrtorini,
duota, nuo to daugiau
bus
čystas Ir turtingas su keturių unstatytojas ir senų nanrq
cu pakelto apinials Europos.
reikalaujama.
Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis
taisytojas.
Kauno Malt Extract
I r Augseiau
Inteligentai,
dvasios
vadai
yra na-udingas del sveikatos ga
2319 West 24-th S t M l
namas modemiškos konstrukcijos.
mina sveikata ir padaro apetitą.
tiek žmonėse turės geros įta
Ohicago, m
Visokios rųšies, didelis išsirinki•
Lietuviai patmėginti vartoti Kau
Imm m mum
no Malt busite labai patenkinti.
kos, kiek jie bus blaivus žmo
••«••»
mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir stoDykai 1 setas Milto
(Telefonas Canal lt M
nės.
P
u
s
g
i
r
c
»
a
r
girfo
kal
Bučedyk 12 labels ir gausi 1 setą
ru.
ba, — tai vėjo byla: kaip at-#
malto už dyka.
Jeigu krautuvninkas netari tai
ėjo taip nuėjo, o pasekmės
Maliarojimo Kontraktorias
reikalauk tiesiog iš musų įstaigos.
Dažyfa*Poperos Krautuvė
nei kčklos.
1SSS SO. L E A V 1 T T STR.
I
P a s mus pasitaiko,
kad
y
— • •
•
Special
mitinge
daug
ragina
ir
šau
iS
Savininkas
.
Telefonas Canal 0610
kia tėvelis prie blaivybės, o
Sweaters
žmones gerai žino, kad patsai
Geriausias plumcris, darb« at$2.85
Ueku
gerai I r NSjifaffrit
S613 8. Halsted €>t. Okioago pas juos atėjęs
neatsisako
TMOMAfi HIOGUre
T e l Boulevard 7258
M I S So. OaJUey Ave
Ohlcagovieną kitą burnelę išmesti.

BLAIVYBES

-

Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui

$37.50

•

CONTRACTORIS

™

PASINAUDOK PROGA

i

•

rBRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

Didžiausias Išpardavimas

BRIDGEPORTO

OVERKOTAI

%\ n 5 0 &

S. D. LACHAWICZ

$3.000.00

SIUTAI

JACOBSON ROOFING
CO,

orgicius

II

•

I

NELAUK!

JOHN G. MEZLAISKIS

KELNES! KELNES! KELNES
$1.95 $1.95 $1.95

6% Nuošimtis

•

PAUL LEASES

DEPOS1TORS
S1ATEBANK

Ashland Ave. A t 4 7 - t h St.
N a r y s Fedenales Reserve
Bankos

i II . i

PETRAS CIBULSKIS

Lithuanian Products Co.
JOHN GAUBAS

PLUMBING

į

enlrtstikatU, Spalio 3, 1924

!—
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GART, INO.

gražiai buvo vaikučiai sut
varkyti ant scenos.
Vakarėlio programas.
Sekmadieny rugsėjo 28 d.
1. Choras. Lietuva Brangi

įvyko

mažų

vaikučių

clioro. tironų T ė v y n ė .

"Koncertas" §v. Kazimiero
parap. svetainėje vadovaujant
gabiam muzikui vargon. Eniil.
Šlapeliu!, Jo pasidarbavimu
mažų vaikų choras tapo suor
ganizuotas. Clioras susideda is
45 vaikučių.
Atideiigant scenų pasirodė
irražus reginis. Lyg Hutų Dar
želis, visokių žydinčiu #eliii
pilnos. Čia Jurginčs, čia leli
jos, čia pinavijos ir t. t. Taip

2. Clioras. Kur bėga Šešu
pė, kur Nemunas teka.
3" Mergaičių; Eilės.
4. Choras. Atvažiavo meška
su alaus dviem bačkom.
5.
Berniukai
dain'avo:
'Prašvito".
6. Clioras. Vetle Bobutė ož
iuką turgan .
7. Solo. "Eina garsas nuo
rubežiaus".
8. Choras. Garnys.
9. Solo. 'Putinėli žalias".
10. Choras. "Lėk Sakalėli".
11. Choras. "Aš jšpkau Į
kamarų smetonos laižyti".
12. Dialogas. Skruzdė ir
Lakštutė.
13. Dialogas. Šeimininkė ii*
keleivis.
14. Choras. Lietuva Tėvvnė
Mūsų.
Tai pirmų syk gflrlerial pa
matė tokį puikų programą
vaikų taip graŽifci išpildyta.
Tai yra garbė mums lietu
viams Gariečiams turėti toki
gabi? gerb. muzikų p. Emi).
Šlapelį. Jisai darbuojasi mu:-ų jaunimo ir už tai jokio at
lyginimo neima.
Po tam gerb. klclyonas J.
Martis dėkojo publikai už at
silankymų ir gerb. niuz. Em.
^lapeliui už tokį puikų pro
gramą.
~.!*f:fj}
Po programui buvo šokiai,
kuriems pritarė mūsų Jauni
mo Orkestrą. Griežė L. Vy
čių 82 kp. vadovaujant p. E.
šlapei i ui.
Parapi jonas.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

Turėk švarias, Sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėilomis nuo 10 iki 12

3333 South Halsted Street

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
Traukimas
dantų be skausmo.
Ilridge geriausio aukso. Su mūsų
pleitom galima valdyti
kiečiausia
maistą. Garantuojame visa savo dar
bą, ir žemas mūsų kalnas. Sergėkite
savo dantis, kad nekenktai Jūsų svei
katai.
1545 West 47-th Street
Netoli Anhhutfl A m .

D A K T A R A I :
Telefonas Boulevard

1688

Dr, S, A. Brenza DR. A. K. RUTKAUSKAS

I

4442 So. VVestern A ve.

Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
plet iki 3 po piet, 8:30 vak. iki
9:80 vak.

^•••Iia • . » • . » • » ! • • • • • »

r-jfetef.

Yards

Telef. Lafayctte 4149
/

• ! » • • • • • •

^

Dr,
A,
Račkus
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

1236

Dr. J. H U P E R T

tetrikas i r Specijalistas
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —

DAKTARAS DX CHIRURGAS
Praktikavęs BERLYNE, VIENNOJ ir PARYŽIAUS Ligoninėse
Gydo visokias ligas moterų ir
vaiky. Leidžia vaistus po skūra.
Turi X-ray ir tt.

*

TeL Boalevard 0537

Dr Marya

OHsas atidarytas:
kasdien nuo 8 vak
*, „ P ? P l c t , k i 9 t a i . »akarc.
>eueliorais Ir seredomis ofisas užda
rytas.

1707 W. 47-th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nno
6 Iki 9 vai. vak. Nedėilomis nuo
9 iki 2 vai. po pietų.

i

i

••

>fiso Tel. Boalevard 6688
Redd. Tel. Drexel 6161

— i

2190

'

DR. A. A. ROTH

1

Dr. A. J. KARALIUS J

RUSAS GYDYTOJAS EB
CHIRURGAS
Specialistas Moteriško. VyrUko,
Valkų ir visą chroniška ligų.

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Chicago, IU.

Kampas 31st Str.

D r. Maiirice Kahn

Vai.: 1—3 po piet 7—8 rak. Ned.
ir Šventadieniais 10—12 d.

4 6 3 1 8 . Ashland Ave.

DR. CHARLES SEGAL

Tei Yards 0994
*
Valandos;
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki t#akare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

Perkėlė

po

nomeria

SPECUALISTAS
DUorn, Motera Ir Tyrų Ligų
V a i : ryto nuo 10—11 nuo 8—4
po pietų: nno
7—§ e t
Nedėilomla: 16 !kl I I .
Telefonas Mldvray
—I

u

Dr. J. P. POŠKA

'» m mm m »6t

GYDYTOJAS

I

eflssj

14729 S. Ashland Are.

Tel. Boulevard 8686

TeL Ganai 6467 Vak. Canal 8118

CHIRURGAS
1837 So. Morgan Street
Yafandos: 6—II II ryto.
Vakarais nuo 7 Iki t
CICERO OFISAS j
1843 Sonth 49-th ATC
Telef. Cicero 4676
Veland.: ! — € : * • T. • . kaadiea
Iki t vml. • « * .

savo

*

Perkant naujus drabužius. At
neškit pas mus savo ftefitts siutus

ir overkotus tai mes atnaujlstme.

Fatyr^ ŽO met^ JitainiS dlarl^ j
1
.

L a vv y e r
UJLTLV18 ADVOKATĄ*

'J^*P.Jt*r*&-***.M9' *****

f born SI. TeL Randolph 6584—65*5
Į Vakarais
10717 IndMna Ava,
J Roeeland
TeL
8811
• a > Pūtima©
w»i

,
i

I DR. P. Z. ZALATORIS

r
ii

Lietuvis Gydytojas I r
Chirurgas
1821 8 a Halsted Str.
VaajuMS* II Iki II ryte; 1 nd €
po plotu: I IU t rakai*

•rnisHibsfr

f

Masssamm—mms^MtoM^tM#8sPsl

< m m m mmm*
I

A. MAB0INK8VI6IUS
[Seniausias Lis
tuvis Siuvėjas
North Sidėje
11840 W. Wabansla
I Ave.
Chicago, II1.
Siuva visokios tų
sies vyrifikus drabu
liūs, pagal įvalriij
madų. Užsakymai i?
pildomi
gerai
Ir
g/ėlt. KafUbs prfefnamiausios.

7 Soutii Dearborn Street
R d O * 18«l TRlHUlfK BLDG
Telefonas Randolph 8881

Telefonas RoctscTett 1689

Vakarais: 2151 Weet 22 St

i

Telef o m V c a a a j

J. MILKE VICZ

A D V O K A T A S
iŠ IV. Monroe Street
Roora 604 - ^ TeL Randotpl
Vai.. Nuo 9 ryto iki Š po pieta
Vakarai 8908 Be. Hafeted Str
Telef. Vardą 1611
Chlcago.

Aš dabar turiu aukščiau
sios rūšies, naujausios ma
dos žiemiu h? ir rudeninių
materijų.
Darau Ant Orderio
Siutus ir Overkotus del
vyru.

Gkrainloiai augSCiausfos
ruSiea TurkiSkų Ir EgypttSkO
cigaretų pasauly.

•

-

-

t'i

8*01 W. 32nd S t

KASIMIR P. GUGIS
ADVOKATAS
127 N. Dearborn Street
Valand.: nuo 6 iki 8:16
ftedėliomis 9 iki 12
M . t 6623 So. Hafeted Str.
Telef. Boulevard ISIS
Chicago,

HELEN BELMEN JERRY
LIETUVA ADVOSAT*
4454 South Westera Ave.
Telefonas Lafayctte 4086
Valandos: Nuo 7 iki 9 66SJSSSM
Kuo S iki 6 Subatom po piet.

*i

Tiiį-

Dr. dhiropracfter ir
Akuserka
ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų,
visokias Hgas vyrų,, moterų ir vai
kų. Kurie »#fgate kreipkitės, o
rasite pageibą^ PatarirtrSe' dovanai.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951
g*** SO. Halsted St.
PI JI

.

InTi

•

i

•

i

—-

Da

V. 8IM.UTIS
Naprupatli
Gydau pasekmingai širdies li
gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusulį, galvos skau
dėjimą, riebfus kurtos suliėslnų*
nesilpaindamas jų vaistais, šiaip
jau tensilius, penesaide, akmenė
lius tulfy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Naprapatijos
ir
maistinės
chemijos būda gydymui Cišgydęs
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikąa ir ilgai gyventum).
Vai. 1 iki 4 por pętų, 6 tfci S
vafc\ IVedėTibnis po suiartj.
Ofisas 4653 S. Ashland Avenue
mmmmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmm

*.

j. BAKTTS

tai*pe pirmiau paskelbtų vei
kalų, įeina naujau dar niekur
—K

—

'PRANEŠIMAS SSBGAIf-'
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauli j e
žinomais gydvmo budais.
I
Atsilankykite i
!
TRAINIS HEALTH
IHSTITUTE
3327 S. Halsted Street
(Ant Antrų ^ut>ų)

ADVOKATAS
Roorti 1117 — 1122
127 K. Dearborn Str.
Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios ryta:
Ofiss "Naujienų" name:
178*9 So. Halsted Str.
Telef. Roosevclt* 8500

SIUTAI K) OVERKOTAI
VISOKIŲ STAUŲ

L

.

J. B A K T T S
3249 So. Halsted St.
Chicago, IU.

(tel. Yards 6619

Jf ' | < . i « . . «
mmmmmmmtmmmmfm

*
***m*mmmm
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Panedėiio vakare:
4601 So. Marahfield Ave.

JOHN M I N S K A S

Padarome 6nt užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi,
Valom, Proslnam Ir Talsont

Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 plefų ir nuo 5 iki 8 vakare.

-J

=a»
^HiMiiii:Hifmrmn]'ifMiiii»inr!ifjiMiiiiiMfmmfnnmimwrmin!imHriimiiiii!ii

CICERO TAILORING COMPANY

1ABTTJV1S ADVOSlATAS
2221 W. 22-ad St. arti Lea^ltt St.
Telefonas Canal 2389
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Sereooj fr Pėfny^ioj nu« i r. fki «
•• Ved* visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirbą
visokius Doku
mentus, perksnt
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir
Biznius. Skolina Pinigus aat pir
mo morgi«ians lengvomis lilygomte,
w.

•

i

—

—

J

••

A. A. O L I S

PATYRC LIETUVIAI SltnTŽJIAI
Pranešimas Visiems Lietuviams
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni
nių ir žieminiu materijų.
Siuvam Ant Užsakymo
Siutus ir Overkotu's naujausios mados
Mūsų Darbas Visados Augštos Rųšies
Ivreipiatės pas mns del gero patarnavimo
Padarome darbą gerai ir pigiai
Savininkai

ADVOKATAS
11 S. La Šalie st. Room 2001
T e l Randolph 1084 T a t nuo 6-8
VAKARAIS:
8801 8. Halsted s t Tel. Brrd. 8776
• . v apart Panedeho Ir

••••

Y. W. RUTKAUSKAS

T. BARTKUS IR J. KULPMSKAS

ADVOKATAS

4837 VVsst 14-th St.
2-nd Floor
.
Cicero, UI.
giiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiEHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiititiiiniiiinnniniiiiiHii:
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K. JURGELIONIS

Turiu už garbė pranefiti vleuomenci ypač savo tautiečiams Lie
! tuviams kad aš padidinau stockk
savo krtaučiSkal Jštalgai, ir da
bar toriu didžiausia
pasirinkimą
rudeninių ir Žieminių materijų.

* » - l

i_d

* ...

PIRMOS KLIASOS LIE
TUVYS KRIAUČIUS

^W\\wvn

Tet Gaaal 8666

Telef. Centrai 4411

esto

^VV\WXVCN V

•t tšm

—

LlfcTUVYS SIUVĖJAS
870 West 18-th Street
Chicago, II].
Telef. Canal 0884

J*')

.

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Rame

J. MILKE VICZ

i*'j

i

C. V. C H E S N U L

• 20 metų ant šito darbo.
Meldžiu Lietuviu atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti.
Kainos Visiems Prieinamo's
Taipgi taisau, valau ir
prosinu.

V

.

-v*

Palyręs

BOJCESerlOoiaO

i«ą,

W. B A N E S

S.

TAILOR
PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

/

i

ADVOKATAS

2210 W. 22 nd Street
Chicago, m,
M *

' n

JOHN l BAGDZIUNAS

W. 0 . N O i l A K

Kaip !dti, taip Ir jus džiaugsitės
permaina 1 Turkiškus

• "

Tel. Huntbolde 3656

•

Sarnmlcas

HELKLARS yra absoliutiškai
gryni ir įpeJduoti j kartono
skrynutes, kad jie nelužtų

Muiumtai

LIETUVIS ADVOKATAS
SdHe 1518 AshJand Bloek Bldg.
165 N. Clark St. Chicago, I1L
Resfdeneija
2341 W. 23 Pi.
Tel. Canal 8586

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

Tikras smagumas ir pasidžiaugin»s cigaretus rūkant kįla tik iš
Turkiško Tabako dėlto, kad Tur
kiškas Tabakas yra kvepiantis,
minkštas ir saMus. ftELMAR Tur
kiški oigarėtai darothi iš gryno
Turkiško Tabako ir patemkrna
kiekvieną rūkytoją.

t ~

J0SEPH C. S0B0L

Į Namus NeifoTlnt Kti* Gyventdm
Valom visokios rn§*es vyrų ir
moterų skrybėles

"Kada tik paimu lagaminą del
keliones aš visados atsimenu pa
siimti kartoną HELMARS, kadangi niekas tiek smagumo man
neduoda kaip skaityti laikiraštį
ir rūkyti HKLMAR".

Sn Savo Siuvinio Reikalais Busite
Fatenkyti
'
Taipgi
Taisau, Valau ir Prosinu

'III

Tel. Dearborn 4766

Mėgsta Juos!

Montgomeiy St.
Broaklyn, N. Y. Spalių 5 d. Parapijos mokyklos svetai
nėj, kampas Havemeyer ir
tmm
Norta 5-th Sts.
Easton, PtL Spaliu 7 d
parapijinėj ,svetainėj.
Lietuvys Siuvėjas
Tamaąua, Pa. Spalių 8 d
o
Pittsburgh, Pa. Spalių 9 ir
v
10 d. Šv. Kazimiero lietuviu
R
R [parapijos svetainėj, 2112 Saa>
1
rali St.
'
O
T
Cleveland, Ohio, Spalil| 12
U
5
ir 13 d.
t
R
Detroit, Mich. Spalių 18 ir
S
19 d. Šv. Jurgio lietuvių pa
I
U
rapijos svetainėj, 1313 WestT
V
minster Ave.
r
S
Chicago, 111. lapkričio 5 d.
Daran Ant Ui^akytno Vlsokin
Aryan Grotto Teatre prie Wa^ i t o d a
{vairia MaterŲų
bash ir 8-tli St. J repertuarą,
Žieminių tr Rudeninių

3305 South Auburn Ave.
Chicago, 111.

* - % , i ~ -

NEMETYtaoPINIGUS

147

KAZIMER LAUCIUS

ADVOKATAI

'f

Kreipkitės Pas Mane

Oyttytojis ir Chirtirgai

UtarfftalSUf tr petny«orSJ nao

mmmmmm

LIETUVIŲ DOMEI.
Lietuvos artistų maršrutas.
J. Vaičkaus Dramos Teatro
spektaklių maršrutas bus se
kamose kolonijose ir dienose:
Paterson, N. J. Spalių 4 d.
svetainėj,

.•

MmmJ-,

\ KAZIMER LAUCIUS

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.

Dovviat-Sass
Boulevard

(Tssa mo2 pusi.)
zeliai, lyg pupos, kurie man
mažai skauda ir už kėlėte sa
vaičių išnyksta. Pra&iu dak
taro per laikraštį "t)raugą/'
kad paaiškintume!, ką tie gū
želiai reiškia, ir ar nėra ma
no sveikatai kokio pavojaus.
A. P. L,
Atsakymas p. A. f. L. Tamsta turi MogUs tonsilus.
Nuo infekcijos iš tonsilų, ta
mstai limfatinės gilės sutins
ta. Blogi torisilai . visuomet
sveikatai yra pavojinga, ir
patarčiau
išimti
tonsilus
lauk.
Klausimas.
Brangus tUaktare,
Prašau duoti man pat ari
mų. Aplink dešinę akį išaugo
musės didumo toksai šašas,
tolumo nuo akies apie 10 co
lių, taip man matos. 'Tasai ma
ne labai vargina.
Ar yrs kas pavojinga? Ir
kas reikia daryti?
Aš buvau pas vienų dakta
rą, jisai man sakė, buk tai
aš turėjęs paslieptą (lytiškų)
' i
ngų.
Aš nesu turėjęs niekokios
ir niekada pasliėptos ligos.
Prašau duoti patarimų peT
"Draugų". Su pagarba D. S.
Atsakymas p. D. S.
Jei
minimas daktaras tamstos skis ir tamstos kraujų gerai
ičegzaminavo, tai jis neklys
ta. Tamsta gali būti tame vi
sai nekaltas. Daug dorų žmo
nių, net nekaltų kūdikių gau
na sifilį jei geria iš to paties
stiklo vandenį iš kurio pirm
to atsigėrė sifilitikas, arba
jei šluostosi su tuo pačiu rakšluoščiu ir t. t. Jei nelaimin
gas žmogus gavo tų ligą, ir
ne&ino kaip jų gavo, tai nėra
jokios gėdos. Tik patariu
stropiai gydyties nuo tos li
gos, nes tai yra limpanti ir
baisiai pavojinga liga.

parapijinėj

1>—B« marinimo,
t ) — B e peilio Ir be skausmo,
3 ) — B e kraujo.
4
>—H* joki* pavojaus sveikatai,
B)—Pneijentui nereikia sirgti. Ra
li tuoj valgyti, ir guli eiti i
darbu.
Pagydo •(Jall-Htones* (akmenis tulžyje)
ir akmenjs šlapumo puMėje be operneijos. su tam tikromis moksliSkotfils priemonėmis bei raistaL.
Apkurtnftirm* Mi K njiimi girdėjimu.
Oyde visokias litras pasekminirai. Ir Jei
yra r. -įkala-, daro opemeljas.
I rof^si jonulį patarnaUms teikia savo

4649 So. Ashland Avenue

Trečios Dubos
Chlcago, 111.
Valandos 2 tki 4 ir 6 iki 8

Tel.

-

GYDYTOJAS IR CHIRl RGA8

M08 SO. ASHLASD AVEJTife
Chicago, III.

nevaidintas, K. Gaigalo para
šytas patrijotinis veikalas —
"Į*aisvės kovotojai'*.
P. Tendfctftytė,
Teatro sekretorė.

SVEIKATA

• •

LIETUVIAI AMERIKOJE
—

I

D S A V S A 8

Oflsas DMmsastrli
m m m » » • »ip m • » » ^ ^ i » » , • » » » » » < • » — <

99 South La SaUe Slngei

C H A S . K. V U O S A I T I S
PATYBCS LIETUVIU KEAU6IUS
Vyru ir Moterų Rūbų Siuvėjas
OVllRKaTŪS IR SIUTUS
Padarome a*ot užsakymo greitai ir pigiau.
' Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama
kaina.
į*g
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus.

CHAS. I V U O S A I T I S
2337 So. Leavitt St.

TeL Roosevelt 8982

KasBbaris no
Telefonas Central 6866
•

Vakarais 3283 S. Halst64 i i
Teftefemas Tardą 4681
-**
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Remkite tuos im>j*ijona.
nMf

Chicago.
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nasi dienrašti
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CHICA GOJĘ
Vakar Šventojo Vardo Ka
tedroje, Chieagoje, įvyko ne
paprastos iškilmės. Konsek
ruotas vyskupu kun. Kelley.
^aiijasį ? vyskupas
Šventojo
Tėvo paskirtas Oklahoma vv.* kūpijo n. .
p Konsekracijos apeigas atli
ko Jo Em. Kardinolas Muh4elein dalyvaujant daugeliui
dvasiški jos.

Lafąyett* S 5
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Šis puikus 3 šmotu Mobair

eombination anglinis ir gazi-

*

ciale knina dabar tik

PRIPAŽINTAS TESTA
MENTAS.

Laidotuvėms patarnau
m b . J. F. Eudeikis.
YK*L1741.

nis virtuvės peeius - nikeiiuo

Sujungimus padarome veltai.
Speciale kaina

JQD JįQ

*

Pamatyk ši nuostabu muzi
kali instrumentą veikėme je
mūsų krautuvėj. Geriausias
radio receiveris ir puikiausias
pbonografas vienam kabinete.
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia suįti. Tiktai pasuki lever ir išgirsi puikiausia muziiTa - long distance ir lofcales
stacijos. Kuomet nusibos tau
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios
muzikos kurios tiktai tegali
išgirsti iš Brunswick Pbonoorapbo.
Kainos nuo J4QA nft ir Augšeiau.

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 6894

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI.
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

PIGUS IR GERAS
NAMAS
Siame išpardavime mes siūlome Jums
stebėtinai žemas kainas tiktai
3 Metus Išmokėti
A-tskaitliuoslme iums už sena
pianą mąin»"» ii ^nt nauje

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
3621 — 23 — 25 So. Halsted Street
-.*«*£

/

.. FABIONAS CO.
809 W. 351h S t Chieago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RASTUS,
pasekmingai eionelam pinigM ir
f Parduodam Laivakortes, t
į?

E, J. H E N I F F
REAL ESTATE
L0ANS
INSURANCE
General Oontractor &
Builder
Su tos rąšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Eedzie Avenue
Chieago, ni.
Reeideneijoa TeL
Prospect 5101

Ofiso Tel.
Prospect 5778

3 =

BAR6ENAI.
6312 S. Western Ave.
Kurie iežkote pirkti ar
mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime
didelį pasirinkime Namų
frotų, Marquette Parko
kdlottijoįir po visą SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite i
mu.sų 0 F I S 4 vigais reil
kalais, o visuomet busite
užganėdintais ir pasiškirsitė tą ką jų* vreikalaujate.< «Jei norite parduoti
HAHUS, LOTUS, mes
turime laukiančiu pirke-

Rozenski-Lemont & Co.

G. P. Suromskis & Co.
3352 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL
TELEF. BLVD. 9641

UŽLAIKOME PILNA EILC LIETUVIŠKŲ EEKOR

JOS. J. JOZAITH5, Genearalis Menedžeris

3352 So. Habted Str.
Tel. Boulevard 9641

;
4 pagyvenimų medinis na
ina«, š^torąs ir 3 flatai po 6-~o4 kambarius raudos neša
f
$73.00 į mėnesį. Kaina $6, ;
500.00 arba savininkas mai :
nys ant bile kokio biznio, lo- i kftus priims už pirma įmokfc
jima.
6312 So. Western Ave.
Tel. Frospect 2102
2 flatų mūrinis namas 6--b'
kambariai su visais Įtaisy t±
mais, augštas cementuotas
*—m
beismentas.
Bandos
neša
$90.00 i menes;. Kaina $8,900.00
Bandasi gražiausioj
Sveikas
vietoj
netoli
Washington
Parko, mažas
{mokėjimas.
Platesniij žinių kreipkitės:

Išlygos Sulyg Jūsų Noro.

DU SAVO STOOK'E

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir yisokius fcizaius.
Darba atliekam greitaį
pigiai ir Kerai
Kreipkitės:

Tamsta

Atmainyk Savo Phonograph'a Ant Vieno Iš
Mus Naujy Brunswick Radiolų.

A. 4 - A.

ir Sesutė.

$193,50

tas, viršus visas paliSiuotas.

CKicagos priemiesty Lakę
r^orest kituomet mirė milionierius Delavan Smith. 3 mi- į
lionus turtu
tastamentu jis
paliko labdaringiems tiks
lams.
Trylika jo artimų giminių
sutarę mėgino sugriauti tes-|
tamentą ir pasidalinti turtais.

Po pamaldų bus nuly
dėtas ; šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus gimines, dr
augus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę r Motiną Tėvas

|M. J. Kiras Real Estate

Sis geležinis augžtos rūšies

•

JONAS SENITŽTAS
mirė po sunkios ligos
spalio 2 d. 1924, 1 vai.
ryte 9 metų 6 mėn. 23 d.
amžiaus. A a
Jonas
ffime kovo 7 d., 1915 m.
Chicagoje.
Paliko dideliame nuliu
dime motiną Oną (po tė
vais Mikevičaite) tėvą
Joną ir sesutę Agotą 8
raetų.^
KujBs pašarvotas 5746
So. Kiibourn Ave. Laido
tuvės įvyks Subatbj spa
lio 4 d., 1924 m. Iš namų
7:30 vai. bus atlydėtas I
Šv. Kryžiaus bažnyčią,
kurioj įvyks ąedulingps
pamaldos ui velionio sie-

3TORTH SIDE
.
Naujas 2 augštų mūrinis namas
2 po 5 kamb. garu apšildomas. Ren
dos j mėnesi $150. Kaina $15.000.
Cash $4,000 likusių lengvais Išmokėjimasi narnas randasi apie 800
Ramlin Ave.
Be angšėiau pažymėtų
bargenvi
mes turime šimtus kitų po visa Chi
eago. Ateik pas mus | ofisą arba
pašauk per telefoną.

(MOKĖK PENKIS ŠIMTUS
parlor setas $300 vertės. Spe-

•

tttaMMm

imiGHTON PARK
Naujas 2 augštų mūrinis namas:
1 flatas 5 kamb. antras flatas 6
kamb., Pirmas flatas garu apšildo
mas; antras pečiu šildomas. Ren
dos per mėnesi neša $110. Kaina
$14,000. Cash reikia $4.500.

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDU IŠPARDAVIMAS

.

•

,

3335 South Halsted St.
Tel. Yajds 6894

SOUTH SIDE
Naujas 12 apartmentu namas ^ ~
2 po 5 kwnb. 10 po 4 kamb. Rendos $10,500 J metus, parduoda pa
aukaudamas. $15,000 cash reikalauja
me už šita narna.
Kitas 12 apartmentu mūrinis na
mas: 4 po 5 kamb. 8 po 4 kamb.
Rendos neša $11,000 i metus. Kal
nu $75,000 mainys ant mažesnio
namp ir dalj- cash.

DR. RALPH C. CUPLER

Tomis dienomis Chieago je i
iškėlė politinę kampaniją mo
terys, prigulinčios demokra
tų partijai.
Jos, suprantama v darbuojasi vis,ų demokra
tu kandidatu naudai.

M. J. Kiras Reti Estati

ANT 18-TOS GATVA8
3 lubų augšto, muro namas, ak
meninis frontas, 3 po 4 kamb. pa
gyvenimai. Taipgi 2 lubų augšto me
dinis namus užpakalį, 2 po 4 kamb.
Abiejuose namuose randasi maudy
nės, elektra ir kiti geri įtaisymai.
Kendon neša i mėnesį $90, kaina
$9,000, įmokėti $3,000, kitus leng
vais išmokėjimais.

IEŠKO

MOTERYS KAMPANIJOJE

Per

REIKALINGA

PRANEŠIMAI.

c

REAL ESTATE

TODĖL, kad M. J. Kiras Real Es( a t e yra šitame biznyje jau 1& metų
J r j K . r y e ^ metų ši bizni gerai paifstA Jr turi dau* patyrimo.
T O D E T J , kftd twM»tančiai žmonių
yra uždirbę ir .^uta'apę dauję pini
gu jpirkdauii per mūsų ofisą. 3Ios
Jums sutelksime visas informacijas
iŠ musų patyrimo per 15 metų VEL
TI I, kaip s u mažu pinlfrų galite įsi
gyti narna, farma arba kitokia nuosavybė. Ateikite pas mus pasikalbėti,
nes norime susipažinti' su ' Jumis ir
butt vienas iš Jūsų . draugu. Jei ųt>
galite ateiti į ofisą ypatiškai pasaukyte mus per telefoną mes atei
sime pas Jųa f namus.
č i a paduodame tik kelis bargenus kurie norite pirkti, narna netu
no missetą.
iki Savininką
10 vai. 1S gante
ryto. rasti ne- \ rėtumėte praleisti: —
visą.
BRTOGEPORTO
dėiiomis
dieną,49*
šiokiomis*
1223visąSouth
Ave. die .UIT
2 lubų ausšto muro namas 2 po
j 5 kamb. 2 lotai šalę su geležinė tvo
Cicero, m .
ra aptverta. Namas su visais vėliau•ST šiais įtaisymais kaina tiktai $7,500.
Naujas 6 kambariu mūrinis na
mas,
moderniški ištaisymai. Kaina
tiktai $4,500 nepraleisk šios progos.

nes
daug reikalų
apsvar Į kisko Tabako oigaretus,' o
riai yra
malonėkite
atsilankyti,
NUŽUDYTAS DEPUTY
styti. Visi nariai privalo pa tikrai pasidžiaugsi kaip kiti
ŠERIFAS.
siimti bilievų pardavimui ant. kad džiaugėsi.
suvažiavimas baliaus, kuris jvyks lapkr.
)
. Netoli savo. namų anit
ant .ši
šali Bankininkų
!SE
;*=»•*=
gatvio užpraeitą naktį rastas Chicagoje atsiliepia į šalies 23 d. š. m.
gyventojas kovoti visus radiTadas Aldiunas, rast.
nušautas specialis šerifo asis
kalius gaivalus. Nes jų tiksATSILIEPKITE
tentas, Kmil Tripp, 50 metų,
jlas — sukelti šioj šaly chaoDr-ja Sv. Agotos Mot. ir MOKĖK PO $5.00 Į
4068 Kenmore ave.
tuojau reikalingas, gabus var
Merg.
Ant
To\vn
of
Lake
lai
MĖNESĮ.
Policija veda tardvmus.
gonininkas. Išlygos geras.
I
kys savo mėnesinį susirinki
Nusipirk viena, akrą žemės
Kun. I. KerSevičius
mą spalio 5 d. 1924 2 vai. .arti Ogden Avę., netoli gelžSUDEGĖ MERGAITĖ.
po pietų, ftv. Kryžiaus par. kelio C. B. & Q. stoties. Šį ko
806 N. 8-th Street
lonija labai Rparčiai auga,
svet., 46 ir Wood gat. Nares vieta labai tinkama užvesti
Springfield, Ūl: r\
50-je gatvėje, netoli Robey L. VYČIŲ C. A. CHORAS. malonėki atsilankyti į susi daržus arba vifitj farmą. Šią
žeme galite pirkti įmokant
st., sudegė du mediniu gyve
rinkimą, nes yra daug svarbių $75.00, o likusios po $5.00 į
namuoju namu. Viename žumėnesį. Norintteįi pamatyti
Penktadienio vakare spa dalykų aptarimui.
šią propertę pasaukite mus
vo 13 metų mergaitė A. ZaValdyba.
lio 3 d, 1924 8 vai. vak. Mark
per telefone Normai 7651 ar
pone.
ba pasiųskite išpildę šį ku Aš Magdalena Kaustlkllutė paAVhite Sąuare parko svetaineieškau Julijonos Au*ilukės paeiaanKilus sraisrui, šeimynos naponą.
(loe iš Kauno Red. Kretingos apskr.
. . .vU.
, ,
,r
... je, j vyksta clioro svarbi re
Vaveržėnų parapijos.
Keli
metai
Mr.
M.
Petrowskis,
nai isbego laukan. Mergaite peticija
...
, i « kviečiame
. v.
gyveno Ctkfqp&* III. Meldžiu atsi
maloniai
17 B. f&4& St.,
rnipgojo ir ji buvo pamiršta. I
šaukti parisi .'ima kas žim*e |»a»visus choro narius ir rėmė
•
Chioago,
BI.
Soni«\ pranešt kur ji gyvena VA
Aiuoml
pranešu
visuomenei, |
pranešimą i ajsite dovaną $2»; 00
•i
n
ii
jus dalyvauti, nes be repetici kad pasveikęs sugrylau i savo
3[agdaletui Kaustiklkitė
Gerb. Tamsta: —•
KR1MINALĖS PROHI- jos bus dar kas naujo. Oerb. seną. vietą Ir pradėjau gydyti.
527 W. Houston St.
Malonėkite
priaiųst
"round
Nrw York a t y . N. Y.
BIClNtS BYLOS.
trip" tikleta kjm aš galėčiau pa
j vedėjas ponas A. Pocius su Jei kam reikėtų, tai prašome at
matyti Ju«fcr©>>rte; >iek aS susilankyti.
grįžęs iš Lietuvos suteiks mu
pranfta'u1 šitas ifia-a Jokių pjtfeder24-th
St.
Ajul
Oakley
Avenue
mu nė uždės.
Federalin teisman Chicago- ms daug žinių apie Lietuva.
Profesionalai, biznieriai gar
Ofl«o Tel. Canal 0241—171S
Vardas
je įduota apie 30 kriminalių Taigi gerb. Vyriai į darbą, iš
sinkite savo biznius dienrašty
Re*ldt*ulJos Tel. MMway 5512
Adresas
bylųy atkreiptų prieš peržen vien visi. turėdami gerb. vc- Valandos: nuo 2 Iki 4 po pietų.
I "Drauge",
r
i
ii i
gusius nacionalę prohibuiiją,

PARDAVIMUI

f

tfunėtų pirkti nuosavybę.

— "

RAKANDAI

_

ar

KODĖL

PARDAVIMUI .2 flątų medinis na
mas 4 ir 4 kambarių; aųkfctas feeism*ntas. raudos neša $31.00 i rwkne^. Namas randasi
ant
Įx>tv£
Ave., arti 3$ gatvės. Kaina $2,000.00
įmokėti $500.00, o kitus lengvais iš
mokėjimais. Kreipkitės:
854 W. 39-th St?w»t arti Union Ave.
Cheiago. 111.

m

j

^^imm^*mrmmm2

PARDAVIMUI NAMAI

Bet circuit teisme, Waukegane, išsprfsta, kad testamen
Seinų "Žiburio" gimnazi
AE ŽINAI KAD.
tas teisotas.
jos reikalams
apsvarstyt?
Šiandien, .spalių 3 d., 8 vai. Lietuvoje yra susitveręs MišPARDUODU 7 kambarių modetNUŽUDĖ PAČIA IR PASI vak. Dievo Apveizdos parapi-,kų Apsaugos Komitetas kuris niškus
rakandus
3 šmotų Mohair
parlor labai
setas,pigiai;
dlvonai,
lamjos
mokykloje,
įvyks
Chieagor
upinasį,
auginti
niiškūs
ir
kuDAVĖ POLICIJAI
poa 'Console fonografas Walnut —
je gyvenančių Seinų - Lazdi- rie buvo Didžiojo Pasaulino Dininng setas 2, setai miegamiems
kambariams, 3 šmotų m e l i s o s skuDuonkepis Martin Pittner, jų krašto dzūkų susirinkimas, j Karo sunaikinti, juos atnau- roa parlor setas virtuvės setas ir
tt. turi būti parduotas prieS 1-ma
—
ljinti? Ar žinai, kada degi Hel- visas
5618 W. 22 st., susivaidė su
arba dalimis.
915
So. Ashland Blvd.
pačia, pastarąja, nušovė, nuė Sv. Kazimiero Karai. Drau-mar Turki.šKos tabakos * eigajo policijos stotin ir policijai gystės mėnesinis susirinkimas retą, tai degi vienį iš geriauBARGENAS.
įvyks
spalio
5
d.,
nedėlioj
ii
siu
ir
maloniausių
cigaretu
pasidavė, sakydamas:
"Lai
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J U „ « ^ , , „ « , . ~ „ A „ « •.'•*«, ,rx:i»uWi« i Parsiduoda 6 kambarių forniStaibai gailiuos tą padaręs."
vai. po pietų, Mildos svet. kuris yra vertas tų .pjmgų? ^ ^ 8U p l a n u Galima* plrkJtl ir
3142 So. Halsted St. Visi na-, Bandyk pradėti rūkyti Tur- ' ^ i ' ^ i 1 ™ * J e * J S £2? r „t ų
„ *

PATARIA KOVOTI
RAUDONUOSIUS.
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PARDAVIMUI

PLU M B I N G

DZŪKŲ SUSIRitfKIMAŠ.

=====

KUN. KELLEY KONSEK
RUOTAS VYSKUPU.

deją POC!T| priešakyje, kuris
cleda pastangas ir įarbuoja&i
energingai su mumis.
E. Jovaišaite, rast.

'

1

VELTUI!

VELTUI!!

Suolelis, • Grindine lampa

su 50 rolių su Kiekvienu
grojikliniu pianu.
«mą

II>I

Pardavimui, 3 lubų augs
to, muro namas, akmenini'
frontas. 3 po 4 kambarius pa
gyvenimai.
Ir taipgi 2 lubų augšto me
dinis namas, is užpakalio, 2
po 4 -kambarius pajaryvenimai.:
Abiejuose namuose * randas
maudynės, ele*ktra ir kiti ge
ri įtaisymai. Rendos neša i
mėnesį $90. kaina $9,000, įmokėti $3,000, o kitus leng
vais ižmokėiimais.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.
TBL Yartb I 8 W -
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Ar sergate? Mes jums pagelbė
jime. Patarimas dykai ar jųa Čia
pydysites, ar ne. Kokia yra juau
Ilga? Ar greri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, Kasu. rugStumų
ir nesijaučiate gerai po valgip?
A.r kepčiate nuo plaukiu — turke
su kraujais kosulį, krutino* skau
dėjimą? Ar turite didelį persU
saldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, isbalimą Ir
mąiaj sveriate? Ar kenčiate nuo
nervu — nemigę, pavargęs Ii ry
to, galvosūki, apsivėlus} liežuvį?
Pralallnkit nervingumą — apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervus, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pastma
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kupczyoski
ir Schweers
Tel.

Ofisan
Haymarket

4S7«

1112-1114 Milwaukee Ave.
Viršui Hatteriuan ir GlanU Banko
Valandos 9-12 ryto. 2-6 po
pietų, «-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 1K1 11 dieną
Specią'bt^- rVprnii^ų, nervų,
k r ą ^ o , odos ir H i y a p j s , ^
|
'
J
|
|l T**}*
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