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Be Vilniaus Mes Niekad Nenurimsime!
Atmintinos Telegramos.

SPALIO 9 DIENĄ 1920 M.

GEDIMINO

VILNIUS PPIEŠŲ RANKOSE.

PILIS

Spalių 9 dteiį 1920 m.

Vilnius Pavojuje.

jtovų savo vardu imti laikiną
ją komandą Vilniuj. Reboul
J
p<
yra miesto komendantas. Mu
| lių 8 ir 9 dieną evakuavo Vii- s ų ^ „ 0 , ^ n mieiiii
y.

X Po atkaki io3 kovos len

kai Spalių 9 diena 10 vai. na
kties užėmė Vi?.va. Jie laiko
liniją Vaikiniinkai,
Senieji
Trakai, Val*i\
Kovvienska,
y
'
. kariuomene - tai dvarponių
Kas azy.
| gvardija su gmcroiu želigows
X Lenkų pajėgų (karino-f kių priešaky, kuris Vilniuje
menes) nesudaro Rytų Lietu-i sudarė naują valdžią su'Abravos gyventoj., lcaip skelbia-! movičium, Bobickiu ir kitais.

nhj. Diplomatinis korpusas Ii-! ra jų žinioje.
ko. Evakuacija ėjo pitooj tvar j
^°i-

^

y

|

įj^

j į į

užsie.

jnių ministerijos atstovas, ir

X Mūsiškiai mušasi su len- į Dr. Jonynas, kaipo mūsų Vy«
kais arti Vilniaus. Kovoja iki riausybės įgaliotinis, pasiliko
paskutinio kraujo lašo. Orga1 Vilniuje.
nizuojamas raitelių pulkas
*
J
„ ,,
X Tautų Sąjungos Kontrovardu "Geležinis Vilkas \
, . . „ . . .
_.
n
les Komisija spalių 9 dieną
X Mūsų Vyriausybe prašė iš Suvalkų per K^uną išvaanglų, prancūzų ir italų ats žiavo Vilniun.

D. L. KUNIGAIKŠTIS . .

VYTAUTAS
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P u t i n a s .

Į ROVįl

Na, vyrai, jau metas atėjo
Sutrupinti galia
Priešo skriaudėjo,
Sutrupinti galią!
Kas gyvas sustokim drauge:
Mus laukia kova!
Tad drąsiai su dama smagia:
Valio, Lietuva!
i

Dar Vytis nenuveikė Aro.
Bet hydros Erelio
Nebijom mes karo,
To hydros Erelio!
Mus veda i kovą šviesi
Tautos vėliava.
Tad, vyrai, dar kartą visi:
Valio, Lieutva!

VILNIUS.

I

!

Skubėk, mieloji, gaivint nms šalį,
Raminti liūdno keleivio akį!
Aš gi čia liksiu, kur kitkart plakė
Tėvynės mūsų siela dauggalė...

Dar miglos švelnios šydu jį vysto
Kovot su saule lyg pasiryžę,
Bet jo bažnyčių auksiniai kryžiai
Jau šypso saulei, kaip tu jaunystoj...

Ir kas į josios šešėlių šnektą
Įsiklausyti domiai norėtų -Teneapleidžia skubiai tii vietų,
Bet ieško Vilniuj į jąją rakto!

Iš visų pusių apgaubęs miestą
Dailiųjų kalnų vainikas žalias.
Kur akt mesi ~ nėra kerteles,
^
Kad ramaus grožio but' nepaliestai

Gal but, jį slepia tas kalnas senas,
i
Kur su griuvėsiais senovė žūna,
B^t kurs per amžius dėvės karūną
Skaisčią, lyg laisvė, kur čia vaidenas..

O pro tuos kalnus, daili, lyg meilė,
Neris melsvoji laisvai sau rangos,
Saldžiai čiurlena jos. guvios bangos,
Tai lyg ką guodžia, tai lyg ko gailiu

Smagu žiūrėti į Neri gilią,
Kad saulei tekant jį šypso, rodos,
Žmogus, sulaukęs gaivios paguodos,
Kurios sulaukti jau nebsivylė..*

Gal guodžia ViUu#n# ^eu«^es stelą,
Kur, nors s u n | ^ 0 ^ ^ A « e « t t
Pas M i k a l o j a u Ą i * ^
Kurioj Uetuvia^4 .tr^oikit, bet mielą...

Namų, bažnyčių smagus audimas,
Žaliaisiais sodais gražiai kaišytas,
Vilioja širdį, lyg pats tas rytas!
Stebies - : i š kur tik tiek grožio imas!?

i

> ; gražus, o Vilniau, tu ryto metą!
.Gražus bežiūrint iš Kryžių kalno,
Jk kur tu visas, lyg kad ant dielno!
Gražus tu, Vilniau!. Gražusy kaįp reta!

M M

rm

—m

.

i

•

TAUTOS PATRIARCHĄ — VILNIAUS KARŽYGIS.

•

Laimėsime kovą tik, nu-gi
Tam liydrai Ereliui
Dar vieną smūgi,
Tam liydrai Ereliui!
Į kovą galinga minia
Su vilčia gyva. i
Na, vyrai, visa krutinę:
Valio, Lietuva!
Lietuvių Centro Komiteto amatu dirbtuves audimo
skyrius Vilniuje 1924 m.

Gražios Vilniaus lietuvaitės audžia tautines juostas ir
audeklus, įpindamos į juos lietuviškos sielos atspindžių.

Liet. Reso. Prezidentas

Gražus, o Vilniau, tu ryto metą, /
Kad saule teka nuo Kryžių kalno ^Iš ten matai tu jį, kaip ant delno,
Tik jis pro miegus tavęs nemato...

*»

i

NETEISYBĖS AKTAS.
14 Kovo 1923 Metų.
I komisijos pranešimus Lenki! jos - Rusijos - Lietuvos sie
(" Reuterib" telegr.)
noms pravesti, priimdama doAmbasadorių Konferencija į m ėn faktinę padėtį - nutarė
susirinkusi Paryžiuje Kovo priskirti Vilniaus teritoriją
14 dieną nagrinėti ekspertų Lenkijai.

Taip pagailėjus Neris dailioji
Į Kauną skuba paguosti sielos...
Skubėk! - Ten Nemuns tave paniielos,
Kaip tu kad šičia mane vilioji!...

•

•

i

Liudas Gira.

Gal gaili Vilnijft^sV^uiiųtklaiųmj,
'
Kur, išsigynę s ^ u o ^ ' v a r d o . į
Senovę savo bepročifu, spardo?...
Manęs gal gaifi, kad veltui žūnu*.

*

ma, bet gryrai lenkų dalis,
kaip posname.uai, ganeijonai
itr kiti. Jų vadinimas lietu
viais tėra mistifikacija pasau!.j e kims ap^uniU. Lenkai at
ėjo, kaip bcui^ontininaki, jų

A. STULGINSKAS
P u t i n a s .

LIETUVIO GIESMĖ.
Nuo juros eina mūsų žemė,
Iš amžių kyla mus tauta!
Ir vėl garbinga laisvė švinta
Kovos ir darbo sukurta. •
*

Narsių sūnų krauju apginta
Lig juros eina mūsų žemė.
Į štiesią garbę didis keljas
Kilmėms vaikams tėvų šalies.
Nuo arklo vėl prie kalavijo
Jie kietą dešinę išties.
Lietuvis mirt kovoj nebijo:
Į šviesią garbę jojo kelias."
Galingas, didis mūsų Dievas,
Teisinga jojo išmintis.
Didi mus Lietuva Tėvynė
I r mus senolių praeitis.
.0 mūsų trusą gins, kaip gynė,
Galingas, didis mūsų Dievas.

Lietuvių Centro Komiteto amatų dirbtuves batsiuvių
skyrius, Vilniuje, 1924 m.

\|auni Vilniaus lietuviukai mokinasi amatų, kuriais pel
nys savystovį pragyvenimą ir nesiduos lenkams išnaikinti.
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"DRAUGAS"
rabllsbed Daily ELzcept Bunda ys
One Year
,
$6.00
6ix Months
$3.00

AMERIKIEČIAI, UŽ VILNIUI
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Ketvirtadienis, Spalio 9, 1924
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VILNIAUS JAUNIMAS
JUOA.
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riniai yra taip, vaiadžiai ir

dailiai parašyti, kad įų nepasigėdytų atspausdinti net
Iš Vilniaus Mums Rašoma. rimti laikraščiai.
" P a s mus, kad ir slegiami,
Aš kreipiuosi į Tamstą,
betgi judame, krutame, bent prašydamas patalpinti tinka
ten, kur galima.
mus "Idėjos" narių raštus
Šiuo tarpu noriu Jums pra- f Amerikos laikraščiuose.
riesti apie įsikūrusią dar prieš Taipogi butų labai pagei
Velykas. "Idėjos'' kuopelę.
daujama, kad "Idėjos" kuo
"Idėjos'' tikslas yra kultū pa galėtų gauti iš Amerikos
rinti mokslus einančių jau lietuvių
savo knygynėliui
nuomenę. "Idėjos" nariai - knygų.
moksleiviai. Jie lavinasi gra
Prašau l'abai atsiųsti mums
žioje raštijoje, rašydami st
padrąsinimą.
raipsnius ir eilėraščius, kurio
"Idėjos" kuopa mano to
paskui bendruose visų kuopos
narių susirinkimuose yra na liau pradSti dar lavintis ir
grinėjami ir kritikuojami pei kitose kultūrinio gyvenimo
kiami ar pagyriamį sulig ver-1 antyse >>
Jūsų
tėš.
Kai kurie tų moksleivių k u
N.

Žmones gyvena dešimtimis metų. Ilgą laiką neulgy9
janti žaizda pribaigia žmogaus gyvybę.
AT NEWS - STANjDS 2b. A COPT
Tautos savo amžių skaito tūkstančiais metelių.. Jų
fe X.
DRAUGAS PL BLISHLNG CO., Inc.
£0
w* vJĮ* *»
jaunyste ir senatve daug ilgesnė nei atskirų žmonių. Ir
-—•
**>
».
tS34 9o. Oakley Are.,
Chieago. 111.
kančios tautų prasitęsia ilgus laikus. Nesistebekim, kad
Red. Tcl. Roohcvelt 2919
padarytoji mums Vilniuje žaizda keliais metais neužgyja.
\ £
Adminlstr.: Roosevelt 7791
Už nepriklausomybę, už savo žemių čielybę tautos kovoja
- A
UBIlttiUUIlUUIlJUlfUlIitiiiiilUmifllIIlll
dešimtimis ir šimtais metų. Tik prisiminkim Balkanų tau
tas. Net galingai Francijai teko laukti beveik 50 metų kol
VILNIUS.
ji atgavo savo Alzasą ir Loreną. Nesiskųskim, kad tik
mus vienus ištiko toks baisus likimas, tokia biauri skriau600 metų atgal. Tarp brau Ida.
nojo Nėrio ir Vilnies, taip
Vilniaus siekdami privalom but kantrus ir ištvermingi.
VILNIAUS &V. MYKAL. NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDA.
šimtamečių ąžuolų miško, nu Be šitų dorybių darbas nesiseks. O dirbti dabar mums
ilsęs medžioklėje Didysis Lie reikia keleriopai. Ir tautinis darbas neprivargins mus, tik
tuvos Kunigaikštis Gedimi užgrudys galinguose pasiryžimuose.
nas saldžiu miegu ilsis. Ji
Vilniun žengiant, reikia mums stiprėti visomis kryp
sai mato sapne kaip stoja timis: kūno, dvasios ir kultūros.
prieš jį geležinis vilkas ir
Ant propertes kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str.
Taupumas, prasigyvenimas, darbingumas ir raumenų
kaukia, rodos, šimtas kitų mankštinimas privalo padėti pagrindą materialiam tautos
Vertes $7,500.00
vilkų jame butų. Pabudo Ge stiprėjimui.
VILNIAUS MOKSLEIVIU BŪRELIS
diminas. Pasakoja savo įs
Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius
Kultūrinės draugijos, mokyklos, universitetai, moks
tabų sapnų artimiems. Tie las1 ir menas — viskas turi intensyviai kelti musę Tautos
morgičius:
negali išaiškinti. Tik atėjęs kultūrą. Niekuomet nepamirškime, kad mokslas ir menas
VERTE
vyriausias Lietuvos dvasinin padarys mus galingus, nesulaužomus net amžių kovose.
Adresas
PASKOLA
kas paaiškina, kad toje pui Tad patriotas lietuvis visomis išgalėmis privalo kelti mū
$7,500.00
$3,000.00 8345 S. Hermitage Ave.
kioje apielinkėje stos didelis sų tautiečių mokslą ir kultūrą — vis tai bus arčiau prie
miestas - pilis, kad iš tos Vilniaus.
$9,800.00
5004 S. Fairfield Ave.
$4,000.00
pilies kils į visą pasauli Lie
Negana but galingiems; reikia but ir geriems. Religija
$8,000.00
$3,200.00 5735 So. Talman Ave.
tuvos balsas it šimto vilkų mus gero, doros mokina. Tik dorosios tautos ilgai gyve
šauksmas.
na. Katalikybė tur mus saugoti nuo dorinio išgverimo,
$3,000.00 5538-40 S. Sacrainenta Av. $8,000.00
#
nuo perankstyvos senatvės ir suglebimo. Religija — tau
Sapnas jau išsipildė. Toje
$3,500.00 5832 S. Tafrnan Ave.
$8,500.00
tos jaunatvė ir galybė, irreligija arba netikėjimas — se
gražioj vietoje Gediminas panatvės ir sudribimo ženklas.
$4,500.00
3303 S. Morgan Street
$ i 1,500.00
>tate galingų pilį-Vilnių. T
Visų Tautos dalių stiprus solidarumas — brangiau
Vilnių perkelia savo sostinę. sias dalykas. Ypatinga nelaimė dabar ištiko mūsų bro
Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis
Iš Vilniaus per kelis šimtus lius rytiečius (vilniečius, seiniečius, zarasiečius, gardinie
Didžiosios priegl. skyrius.
namas moderniškos konstrukcijos.
metų Didieji Lietuvos Kuni čius). Kitos Tautos dalys turi persiimti nuolatiniu solida-! =
gaikščiai valdo galinga ir pla rūmu ir nors ištisus amžius privalo šelpti savo brolius, kol
Vaižgantas, pagaliau,
baugina,
muša,
6 % Nuošimtis
čią tuomet Lietuvą.
jie nepasiliuosuos iš lenko vergijos.
REMKIME VILNIEČIUS! tremia, kad visame krašte
Bet ir antroji sapno dalis,
beliktų "trisdešimts lietuKad amerikiečių solidarumas butų reikšmingas, rei
(
arba bent jo aiškinimas iš kia jam padėti dolerinį pagrindą. Šiandien turime tinka
Visų kraštų lietuviai! Kam vių" ir nebūtų reikalo jie
sipildė. Galingas buvo Vil mos progos įrodyti, jog lenkų tikslas nepasiekiamas. Jei
Jusų ( negelia širdį, kad Vii- kam iš šalies begloboti.
nius. Jį visos tautos
žino visos Lietuvos ir Amerikos lietuvių parama Vilniun plauks,
nius, mušu. sostine, tebėra! Lenkai nori visus Vilniaus
jo, kam reikalo buvo su mū tai švietimo ir kultūros darbas Vilniuje nesustos. Gi švie
svetimose rankose? Ar yra krašto lietuvius padaryti tiAshland Ave. A t 4 7 - t h S t .
sų Tėvyne susidurti, turėti siu žmonių lenkų kalėjimai, kad ir tamsiausi, vistiek ne
bent vienas lietuvis, kurs ne- krais lenkais, visus bielarubent kokių reikalų.
N a r y s Fedenales Resenve
įveiks. Per šviesą į tiesą!
rimo ^suimtas nesektų, kai sus - bialopoliakais. Pilsuds
Bet Vilnius nepaliauja di
.Amerikiečiai, nešykštaukime Vilniaus našlaičiams ir mūsų diplomatija del Vilniaus Ids iš pat pradžios .paskyra
Bankos
džiu balsu šaukęs. Jisai šau mokykloms!
tamposi su lenkų diplomati tam dalykui keliolikų miliokia ir mūsų dienomis.
K. P. ja? Nėra tokių!
nų rublių. Paskui tai išaugo
ase
-
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$3,000.00 Morgičius

DEPOSITORS
STATE BANK
W£žz— : - j * ^ ^ ^ ^ * - . - - .
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Lietuva, mūsų Tėvyne, pa
Tečiau didžiai klysta, many į šimtus milionų lenkų mardalinta apgaulingu būdu, per- Adv. BALYS MASTATJSKAS Į jau pasiekta. Vilniui atgauti damas, jog ta viena diplomą- kių. Vis dėlto kaip yra lieskriosta pusiau, dejuoja smar
reikia nepalaužiamo u i s i s p i - W atvaduos mums Vilnių ir tuvių Sventėnų, Vilniaus, Tra
kiai visam pasauliui del pa
"
j jo kraštų. Nei diplomatija, kų ir Lydos apskrityse, taip
darytos skriaudos.
rimo. Jei darbas sunkus - tai n e i g i n k k s nepadarytu, to yra. Jie tebelaukia iš laisvųDaug pasaulyje dabar yra
nereiškia fcad negalimas. Ne krašto mūsų, jei patys to kra- jų savo brolių šelpiamos rangalingų, bet maža teisingų ir
što lietuviai išnyktų arba bu- kos.
diplomatai Vilnių išgelbės, bet
gailestingi!. Jie į laisvosios
tų išnaikinti.
Patys mes jų nepasieksiLietuvos balsą nevisuomet no
!
ta pati liaudis, kuri išlaikė
O naikina juos jau kelinti m e : juos seka ir gina var
ri atsižvelgti. Šio pasaulio
mūsų kalba ir tautines tra- inėtai atsigrūdo čia nuo Var- šaviokai ir "galileičikai".Tai
galingieji norėtų kaip nors
šuvos, Krokuvos ir Poznanės bent padėkime pirmai praLietuvos sostinės užgrobimą
dicijas. Šitą kovojančią liau varšuviečiai, galicijonai ir po- \ džiai, kad jų vaikučiai nelikpateisinti, kad tik nrusų skau
dį remdami ir šviesdami, au znancikai. Jie ardo ir perse- tu be tautinio apšvietimo liesmo raudos negirdėtų.
kioja mūsų mokyklas, drau- tuvių gimnazijose Vilniuje ir
kodami
našlaičių
prieglauNevien laisvoji Lietuva pa
gijas ir kitas kultūrines įsfcai- Sventenuoae. Kam ir tai kliusigesta Vilniaus. Dar labiau
doms ir mokykloms išgelbė- i g a s . j į e privertė pasitraukti į djfa pasiekti, tegu tie žino,
Vilniaus
lietuviai trokšta
arba ištrėmė iš Vilniaus kra- jog čia pat pasieniais yra Lai
sim
Vilnijos
lietuvystę
ir
pa
kaip galint greičiau susi
pto tūkstančius mūsų šviesuo- sojoje Lietuvoje jų vaikams
jungti su visa Lietuva. Bet
togesnėje valandoje iškelsim lių ir šiaip susipratusių lie vietos mokykloje ir duonos
Federacijos
Centro
Sekr.,
apgaule įsigavęs lenkas to ne
savo garbingąją trispalvę ant tuvių. Likusius jie visais bu bendrabuty.
leidžia padaryti.
buvęs Lietuvos Atstovybės
dais varžo ir persekioja.
Ag patys lenkai jau senai
Gedimino kalno. O dabar, lie
Varu atsiimti Vilnių mums
Ištremtieji iš ten lietuviai iš mezliavų laikė Ciešine sa
NYasliingtone patarėjas.
toli nuo Tėvynės gyvenant
tuvi, laikykis ir nepasiduok!" pradeda bendrąją Lietuvos vo gimnaziją, kad tenykščiai
sunku kas padaryti. Vilniaus
Valstybe kurti. Jiems labiau nevirstų čekais. Tai labai
politinį atvadavimą palikime
Vilniaus klausiniu energin
Gerb. advokatas kalba spa siai sopa širdį, girdint jų Tė paprastas dalykas. Visuomenė
mūsų nekartą
diplomatijoj gai pareiškė:
lio 8 d. Dievo Apveiados pa viškės vargus. Bet jie vieni savo pastangomis daugiau ga
dailiai atsižymėjusiems diplo
"Svarbiausias Tautos uždą- rapijoj ir spalio 9 d. Cicero, nedaug ką tepadarys priešais li padaryti, nei valdžia, jos
matams. Bet mes turime Vil
diplomatija. Tad daugiau sa
galingesnį okupantą.
niui vaduoti daugiaus būdų. vinys - nepriklausomybė - 8v. Antano parapijoj.
Ir Lietuvos valstybė jiems vimi pasitikėkime, nei pasa
Daug vargo, prispaudimų,
padeda, gindama juos politi- Unemis priemonėmis.
kartais bado kenčia užgrobtie
lietuvių našlaičiams. Mes ga aukas rinkti ir teikti pasi koje, gindama jų krašto dalį
regu kiekvienas, gaudamas
ji Vilniaus žemės lietuviai jų
lime pagelbsti jiems. Mes tu taiko gera proga, - tai 9 spa- ginklu.
algą ar kitą kurį uždarbį, at
vaikučiai; be tėvų srlobos pa
silikusieji našlaičiai. Jiems ri tai padaryti kiekvienas su lių diena. Tai mums paminėti- O kas daroma, kad anapus mena apie vargstančius sveti
ateiti j pagelta tai kiekvie lig savo išsigalėjimu. Xepfcgal na diena. Tą dįeną mūsų Tė demarkacijos linijos likusieji moje okupacijoje mūsų brono susipratusio lietuvio sven lėk, Lietuvi, Vilniaus našlai vynei laikinai išplėštas Vil- lietuviai stiprinųts dvasia ir liūs ir parodo jiems gerą sirta pareiga. Nejaugi mes lei čiams viso dolerio. Matysi, i nius. Tiesa, mums tai liūdnos nenuleistų galvos prieš kra dį! Parodykime jiems, kad jų
vargai ir mums skaudus. Su
sime, kad užgrobtame krašte kaip bendromis jėgomis vei- Į sukaktuvės. Bet kol nuož što budelius?
1
lenkai visus lietuvius išnai kiant padarysime daug gero. muš, apgaulingas lenkas sėdi Atsigrudę okupantai, kaip teikime vilties, kad neapleisiVilniuje, nenustokime šauk<; vorai groEuonys, apipynė vi- me jų niekados!
kintų, paliktų "juos be moky- Tik visi, tik sutartinai.
kių, issklaldintų vargšus na- Į Per Katalikų Federaciją su- it šimtas vilkų visam pasau są kraštą savo tinklu. Jų or
TRUMPOS ŽINIOS.
šlaiėius! Ne! Mes to negalime* aukoti amerikeičių centai, iš liui apie padarytą mums skrift ganizacijos: *' Straž Kreso^
leisti. Turime kaip vienas su kurių tūkstančiai dolerių su udą, nenustokime šelpę ViU wa", Zwiazek Bezpieczenst* Amrliia.
brukti pagelbon. Dabar mok sidaro, pasiekia Vilniaus naš niaus moksleivių,' našlaičių,. wa Kraju", "Polska Organi- Mirė MEncyclopedia $rislo metai prasidėjo irgi te laičius.
vargstaneių lietuvių. Tikėki- !aaeja Wojskowa" ir nesus tanica" redaktorius p. Hugh
mų. Artinasi ruduo ir šalta
Vilniaus našlaičių padėka me, mūsų turi būti ir bus vir-| kaitoma daugybė kitų burių rICbislioUn.
fcema. Su tuo visu didėja na už atsiųstas jimes aukas ne šus! Visose kolonijose tinka-1 juda, kruta, šnipinėja, veid- Ketų Afrika.
3ta
tiems Vilniaus lietu-J seniausiai skaitėme
mūsų mai paminėkime 9 spalių mainingai "šviečia'' žmones, Pereitais metais Pietų Af .
viams, kuri* patys save ui- dknraštv, "Drauge".
dieną.
į mitingus kviečia, jiems-pa- rikos ;žmones pirko daugiau
mirfdami tarnauja mažiems I Vilniaus krašto našlaičiams
D-ras K. M. t ruoštas rezoliucijas kaišioja, 9,000 automobilių.

»

ZELL DRABUŽIAI
Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui
MES DABAR
Rodome Vėliausias
Madas
2 poros Kelnių, Siutai ir

OVERKOTAI
SPECIALIS PASIULIJIMAS
*Į MĖNESĮ
Importuoto Prancūziško materijolo maišytas šilko ir vilnos
audimas 2* poros kelnių ir
Švarkas

$37.50
Vertas peiiJciasdcšimts Bo
ilerių kiti siutai su 2 porom
kelnių > /

$25.00 iki $50.00
t

OVERKOTAI
Geriausios rųšies ir darbo

#20.00 iki #50.00
Importuoti Worumbas
Viskas ranka siutą
IT^.OO vertės
Speciale kaina

#60.00
Tikrai apsimokės jums pas
mus atsilankyti ir pažiūrėti
ką mes turime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies
mūsų drabužiai ir kiek tam
sta gali sutaupyti.

ZELL CLOTHING
CO.
1366 S. HALSTED STREET
Atdara Vakarais ir Nsdiliomis.

.i

Ettvirtriifidf. Spalio 9, 1924

DRAUGAS
• * • -

WEST SIDfiS NAUJC
gįamės ir didžiuojamės jųjįi
p. K. "SABONIS, Aušr. Vart. par. Vargoninkas.
P r i s P a » d ž i a > t n o m e t toks didelis skaitlius.
yra
girdėti,
VARGONŲ ATBAL
atsiektais darbais. Garbė už
visi apleidžia, ir dažniausiai Nenustabu
M8 IR VISUO
j kreipiamasi prie Labdaringų kad lietuvių
Labdaringoji
SIAI.
tai didele priklauso gerb. p.
MENEI
draugijų, kurios niekuomet ne Sų-ga mąsto ir apie ligoninę.
K. Saboniui ir broliui Vla
atsisako. Rūpinkimės rytojum,
Vargdienis.
dislovui. Uz tai jiems galime
-Praslinko jau vienas mė
•ištarti širdingiausią ačiū. TePagal Labdaringos Sąjun aukojant šiandie, rytoj dvi
nuo laiko, kaip įvyko pašven
TRUMPOS ŽINIOS.
gos Centro Direktorių nuta gubai atsiimsim, jei ne čia
tinimas naujų vargonų Auš- S1'1 D l e v a s "* i W t o » ^ i e m s
rimą Seimas turės įvkti šie ant žemes, tdi amžimatveje.
ros Vartų parapijos , Bažny-' Kmtenopai!
• '
<H
Direktoriatas.
Naeionale Apsaugos Taryba
met gruodžio 28 d. 1924 m.
J. K.
eioje. Daug buvo rašyta laik
skelbia, kad 1923 metais Suv.
Aušros Vartų parapijos sve
raštyje "Drauge" apie jųjų
STAMBI PAŠALPA
Valstybėse 84,000 žmonių žu
tainėje 2323 23 Plaee ChicaĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
įsteigimą,
darbą
ir
pasišven
BETURČIAMS.
vo įvairiuose nelaiminguose
go, Illinois.
timą vietinės kolonijos para- Tel. Blvd. 9641
atsitikimuose. Tad kiekvienai
Seimo dienoje 10 vai. is
Chicagos Suvienytosios Ka
A. K A I R I S
pijonų, bet kas svarbiausia ir
dienai išpuola 209 aukos.
ryto bus laikomos iškilmin
Murimo ir budavojimo namu
talikų Labdarybės metinėj at
daugiausia dirbo tam tikslui, GENERALIS
Suprantama, pirmąją vietą
gos |>amaldos už mirusius Lab
skaitoj matosi, kad šiemet
nieks beveik nepaminėjo. Man
užima automobilių aukos —
daringos
Sąjungos
na
labdarybės reikalams išleista
temijus nuo pat pradžios įr
37 asmenys kasdien. Nelaimin
rius. Po pamaldų Seimo na
Atsilankykite pas mane dnosu
virš $600,000.
gera
patarimą.
gai
parkrintant
30
kas
per visą tą laiką teko maty
riai kviečiami į Sfretaine, kur
Atskaitoj pasirodo, kad pa
S352 So. Halsted Street'
dien. Tik vieni geležinkeliai
bus parengti skanus pietus.
ti, kad mūsų vargoninkas
Chicago, 111.
šalpa vargdieniams buvo su
Home
Lygiai antra vai. po pietų teikta šitokiu būdu: namuo tais metais kasdien po 18
gerb. p. K. Sabonis ir Mari
3356 Lowft Avenue
prasidės posėdis. Yra daug se pašalpa buvo sutelkta 7,- asmenų pragaišino.
jonų Kongregacijos
narys,
svarbių reikalų
apsvarstyti. 866 paaugusiems žmonėms, Automobilių aukos kasdien
brolis Vladislovas, atsidavė
Pirmiausią, šis Seimas turės ir 15.608 vaikams. 533 vai- eina didyn. Kaskartas vis di
su didžiausiu pasišventimu,
desnis skaičius automobilių
surastį būdu, kaip įvykinti r,
i
. ., , i
tam prakilniau darbui. Gavę
r
1
vartojama,
tad
ir
aukų
skai
• *
. ikams buvo suteikta kasdien
leidimą nuo kleįbono, kun. F.
Malavojime, dekaruojame,
•V
i ereita metu Seimo nutari- ,. • •
• i i
čius nuolat auga.
Kudirkos, juodu ėjo per vie kalbiniuojame ir popieruo* . \
diemmose prieglaudose.
Padarome
surasti priemonių, kaip pri buvo suteikta valgis, drabu Argi neatsiras priemonių 9 Spalio rengia grąžą programą Auš. Vartų; par. svet. tinės parapijos
parapijomis įame namus.
mus. Taipgi Seimas turės . - ^
v, ..
.
.,
darbą greitai ir pigiai.
sumažinti automobilines autraukus daugiau naujų narių '.)00 naslaitnamiu
į
ir
maldavo
aukų
naujų
var
Užlaikome maliavų, popiežis, sveikatos reikalaivaikam
ir vi- . .
prie Labdaringos
Sąjungos.
gonų įsteigimui. Darbas dide ru ir stiklu ir t. t.
I tos rųšies Įlenki jos - vielkosyra prityręs fotografas.
^okie kitose reikmens. 308
3149 SO HALSTED ST.
Paskui šis Semias galuti
Chie'agoje p. Stankus turi lis ir sunkus. Lengviau žmo
vaikams
buvo
parūpinta Lenkų spauda kelia baisų moearstvos, pažeminimą im<
Pres. Ramancionis
nai turės išrišti kolektoriaus
gui
duoti,
negu
prašyti,
mes
Chicago, 111. Tel. Yards 7282
prieglauda privačiuose na triukšmą, kad žinoma vokie & ?%i galimų priemonių savo Studio ant 3202 So. Halklausimą, • duodant jam komuose.
eių North German Lloyd gar ĮNes, gird', ^° reikalauja Len- ted Str., kur atlieka įvairiau- visi gana gerai tą žinome.
misioną. ar mokant algą.
A»-mitac*» A103
6193
Daugelis susiįdomaus, kad laivių firma išleido Europos lijos godnošc (garbe) ir po- sius fotografijos darbus. Ma- Bet reikia pasakyti, kad jie T Armitage
Turėjome kolektorių
gerb.
lonus ir greitas patarnavimas ms tas viskas labai gerai se
tokiam dideliam skaitliui pa žemlapį su apkarpytomis žy tega (galybe).
kun. JP. Meškauską, surinko
augusių žmonių buvo suteik miai Lenkijos sienomis. Žem- Nežiūrint leufkų triukšmo, visiems lietuvimas užtikrin kėsi. Tiesa, teko išgirsti vis
daugiiu $3,000 dol. bet jis iš
ta pašalpa. Mes lietuviai e- lapy parodoma etnografine firma atlikusį teisingą ir nau tas. Kiekvienas gali persiti ko, ir karšto ir šalto, bet jie
važiavo Lietuvon, o jo vieton
Geiieral Roofing Contractor
krinti nusiėmęs pas p. Stankų du vistiek savo tikslą atsie
same pripratę pašalpą su- Lenkija - be Aukštosios Si- dingą darbą.
Visi stogai egzaminuojami ir
iki
šiol
Labdaringa prasti kaipo piniginę, bet ne lezijos, ne Lietuvos plotų, be
savo paveikslą.
aprokavimaJ
duodami veltui.
kė ir šiandien mes visi d&iauSąjunga
nsurado,
tad kitokia, visai
BIZNIERIAI.
pamiršdmai, | rytines Galicijos ir kt., ką
FOTOGRAFISTAI
Seimas turės surasti žmogų. kad paaugusiems žmonėms .šiandie lenkai ir/grobę saviANTANAS KARTONAS
N
Matomai yra daug svarbių brangiausia pašalpa yra ligo-'nasi.
Tel. Canal 2655
K
A
U
N
O
VAISTININKAS.
O. J. PANSrRNA
reikalų aptarti, reikia žmo je, aprūpinti jį ligoninėje, ar
Amerikos lenkų laikaršMai
Fotografas
PANSIRNA STUDIO
nių, reikia jėgų, reikia geru namuose. Tokiu būdu ir yra šaukia Varšavos valdžią, už
S. Halsted St.,
Chicago.
Antanas Kartanas, kurifl 1901Tolumas
norų. Tad prašome visų drau
nedaro skirtumo
Mes taisome senos ir dengiame (
Saukiamas, važiuoja \ visas
pirmiau
laike
vaistinę
ant
naujus
stogus visokios rųšies.
gijų, ar priklausote prie Sųmiesto dalis.
Mūsų
trokai vaZHioja i visa* da
jungos ar no> išrinkti po 3
{ lis miesto ir priemiesčius.
3 Bridgeporto ir paskui West
Pullmane, daba*r įsikūrė vais
atstoviu Seiman suteikiant
3 Prakiurimus Stoge
Si tu įstaigą Marąuette Manor
jiems liudijimus, ir žinoma
Pataisome už $4.00
Paminėjimui 10 Metų Sukaktuvių
ant
2957
So.
63
str.
NETIKĖK
gerbiamasai,
kad
kiek katra draugija išsigali
DR-STĖS RAŽANCAVOS PANŲ IR MOTERŲ
GERIAUSIAS LIETUVIŲ
Tamsta neatrodai
gražus
ant |
Visas Darbas Garantuo
Malonu
pažymėti,
kad
p.
įš kasos paskirti aukų. Ne-J *» » - i Sub. Spalio Oct. 1 1 , 1 9 2 4
MALTAS
j PAVEIKSLO, tik ateik } STAN- J
jamas
Kartanas
turi
didžiausią
lie
KAUS
BRIDGEPOKT STUDIO,
čystas ir turtingas su keturių unatsisakykite nuo paskirimo
šv. Jurgio Par. Svet. 32 Place ir Auburn Ave.
t 2011-13 W. Division Str.
cu pakelis apintais Europos.
tuvišką aptieką šioj 'apylin kuris esa tikras paveikslus ar
Pradžia 7 vai. vakare
Įžanga 35c. Ypatai
aukų! Atsiminkime, kad mes j
t
Kauno Malt Extract
Kviečiame visas lietuvius skaitlingai atsilankyti ant
kėje. Jisai laiko įvairiausiu tistas,
šiandien sveiki turtingi, .tu
»—
yra
naudingas del sveikatos ga
Meldžiu *oliny»onis ir grupėms
mūsų Iškilmingo Baliaus ir linksmai laiką praleisti prie
mina sveikata ir padaro apetitą.
1
vaistų
ir
daro
receptas.
Telefonas Canal 5395
f atsilankyk' .-i del paveikslu, nes
rim draugų, giminių, ir Įvai
geros muzikos.
Lietuviai pamėginti vartoti Kau
p. Kartanas' mokinosi ap- mes turim puikiausią, ir didžiauno Malt busite labai patenkinti.
rių prietėlių, bet kuomet Die- g
Merginos ir moterys norinčios įstoti i mūsų draugys- °į
j sią, dienos šviesą kad galima šim
Dykai 1 setas Malto
tiekorvstės Illinois Universi[Jj te, baliaus vakare bus priimamos su numažinta mokes
tas žmonių nutraukti lengvai.
Generalia Kontraktoriui,
t į t imi tiktai už vieną dolerį. Taipgi, bus duodama dovasučedyk 12 labels ir gausi 1 setą
tt'te.
Specialos kainos del didelių ves
malto už dyka.
Ifi nos narėms, kurios yra išbuvę draugystėj 10 metų ir
statytojas ir senų narni}
tuvių ir taip t t.
Jeigu krautuvninkas neturi tai
Jisai
yra
prityręs
vaistiniu
£ neėmė pašelpos.
*
8
taisytojas.
reikalauk tiesiog iš mūsų jstaigOs.
Jei Tamsta nebusi patenkintas
kas
ir
savo
profesijos
geras
Kviečia
KOMITETAS.
S
2319 West 24-th Street
Lietinis
Graborlus
ne jokio mokesčio nereikalausiu
žinovas,
i
Chicago,
BĮ.
2814 W. 2S-rd Place
» » •'
PRANEŠIMAS DRAUGUO-

vo

m n k a

CONTRACTORIS

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

JACOBSON R00FIN6 j
GO.

r~
Pranešimas Lietuviams!

IŠKILMINGAS BALIUS

1

JOHN 6. MEZLA1SKIS

S. 0. LAGKAWICZ

Cnlcago, DL
Patarnauja laido
tuvėse kuopigiauaia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271
21*9

BRIDGEPORT STUĮJIO.
p. J. Stankus.
p. J. J. Stankus yra atvy
kęs į Cbieagą iš Ne\v Torko,
kur daugiau kaip 10 Ipetų
dirbo foto^rafisto darbą. Jis

X - R A Y EGZAMINAS
$1.00

Individual Service—Nation-Wide Facilities
Moterys Ir Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip ilgai jus kenčiate ir ką
kiti daktarai yra jums sake. Atei
kite ir duokite proga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagelba naujausio aparato X-Ray kuris
nukreips kelia bent kokiai klaida!
o pasakys visa teisybė ir tikra priežasti ligos parodant visus organus.
Egzaminas nieko nekenkia, be jo
kio skausmo ir nėra reikalo nusirėdyti.
.
..
Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, jeigu negrumuliuoja tau viduriai, neturi apetito, kosti
ar kankina tave rumatizmas. astbma.
odos ligos,
nerviškumas
ir kiots
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti
greita rezultatą - tai ateik tuojaus.
Mes v a r t o j a m naujausia wakcyn> ir
serura " 6 0 6 " a r 914 k u o m e t užsi
nuodijęs kraujas,. " K r a u j a s tai visa
gyvastis". "Intro venous" (drugs-yra
leidžiami tiesiai J kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų. Sis yra
nepaprastas būdas
gydymo kraujo
" b e d a r o skirtumo kiek tų pinigų
praleidai. Ir kiek tave jau kiti ap
vylė, ateik čionais ir sužinok pilną
teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio
kuris veda j sveikata.
Atsinešk šį skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui?
CHICAGO MEDICAJL CLHC1C
U*. E. V. Heaton
505 S. State St.
K*mp. Congress
2 Lubos
Valandos: N u o 9 iki 5:30 vak.
Panedėliais, Seredoms ir Subatoms
t iki 8 vak. NedėUoms nu© « iki 12.

T

ELEFONO patarnavimas yra paprastai asme
ninis patarnavimas. Kiekvienas žmogus kuris
turi telefoną turi reikalą su pavieniu žmogumi. Jo
telefonas yra vienutė, asmeniškas prirengimas. Bet
koordinuoti su instrumentu visoj šalies plotmoj,
yra reikalaujama dadetinių dalių olselio apštyįe. •
Pats
tiktai

per
mažą

save

tas

dalelę

instrumentas

investmento.

reprezentuoja

Visas

galutinas

investmentas, dratai stulpai, switchboardai,

namai

ir kiti įrengimai, kad padarius Bell Systemą geru
patarnavimu

universalio

daugiau savo verties.

)

didumo

Ir šimtą

sykių
'

•

Tas investmentas už instrumentus nuolat auga
nes daugiaus ir daugiaus įrengimų padedama pa
tarnavimui dabartinės aukštose kainose darbo Ir
materialo.
Centralizuotas išdirbinėjimas ir daugelis metų
nuolatinių išradimų, nedaleidžia kai kuriais at
žvilgiais Bell Systemą viską atsakančiai Jrengti.
Pasekmė to yra, kad patarnavimas, pasilieka ne
palyginamai didelis netik patarnavime, bet ir ekonomijos žvilgsniu iš pusės telefonų vartojimo.

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM
One Policy

* One System

* Universol

Service

/

VISKAS BRANGU TIK
Pagal vėliausio oficialaus
pranešimo, pragyvenimo kai
nos Suvienytose Valstijose
pakilo Gl.7% kaip 1914 m. ir
rendos pakilo iki 85% kaip
buvo pirmiau pirš tuos me
tus. Bet Triners Bitter Wine
nebuvo paliestas tuos pakili
mo kainos vilnies. Triner's
Bitter ' Vyno žemos kainos
duoda progos kiekvienai šei
mynai ' turėti savo namuose i
šiuos stebėtinai gerus vaistus.
Jos begalo naudingos nuo
vidurių skaudėjimo. Šie vai
stai išvalo žarnas, priduoda
gerą apatitą, ir. sustiprina vi!
są kūno systemą. Pirk šianIdien pas savo Vaistininką ar
pardavėją
(jei jis neturėti;;,
[ rašyk Joseph Triner Compa-

ny, Cliicago, 111.) ir pasistengk taipgi įsigyti Triner's
Liniment, ir Cougli Sedative
tai geriausi vaisati pasigydymui nuo rematizmo ir neu
ralgijos. M r. Frank Simą ra
se mums pereitą Kovo mėne
sį iš Idaho Falls, Idaho:
į" Triner 's vaistai, tai geriau
si vaistai". Atsimink tą!
(Apgr.) {

BRIDGEPORT STUDIO
SAVfNINKAS

Lithuanian Products Co.
Savininkas

f

JOHN GAUBAS

J. J. STANKUS
3202 So. Halsted Street •
Tel. Boulevard 8302

1

3613 S. Halsted St. Chicago
Tel. Boulevard 7258
-

Telefonas Canal 72»3

PETRAS CIBULSKIS
Rfallavojimo Koniraktorlus

DaŽŲ ir Poperos Krautuvė
2338 SO. LiEAVITT STR.

- t

Telefonas Canal 0610

DIDELIS BALIUS
Rengia
Liet. Politikinis Repub. Kliubas
SUBATOJE, SPALIO-OCT. 11 D., 1924 M.
Ig. VVaichiulio Svet. 171 ant 23 Ave. ir Lake St.
Melrose Park, EI.
Pradžia 7:30 v. vak. Įžanga 35c. Ypatai. Vaikams veltui
Gerb. Šis pirmas rudeninis balius bus vienas iš^ gra
žiausių ir linksmiausių balių. Muzika bus net iš pat
Kauno. Taigi valio visi balinu.
Kviečia
KOMITETAS.

PLUMBING
Geriausias plumeris, darbą at
lieku gerai ir sąžiniškai.
THOMAS HTGGIW8
S313 So. Oakley Ave
Cblea«o

a

Lafayette 4223

PLUMBING
ipo lietuvys, lietiniams Ttsado-j
patarnauja kuofreriansiai
AL YUSKA,
8228 West 88dft Street

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

PEABL QUEEN KONCERTE*A

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Mnsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų .rusišku ir prūsiškų išdirbys&ų. Ba
lalaikų, gitarų ic smuikų, kokių tik reikią. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkur instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO, ILL.
Telefonas BOULEVARD 7309

D •

fcetvirtitfitnis, Spalio §, i$i£

A U G A *

Lietuvius ir aplinkinius gy- ] Tos dienos vakare kalbės r dovanų, kurias įteikė" gerb.
vai dalyvauti visose tos die- gabiausi
kalbėtojai,
griež klebonas parapijos vnrdu nuo
jnos spalio 9 apeigose. Piff*dy-|s«arltiiuisia orkestrą, choras parapijos $75.G9 ir Ant. Juo
/
kime
urnų
uigrobikaias,^<ifchMios patriot&kas dainas delis, nuo Šv. Cecilijos choro*
Mišios už Lietuva, kurias au-J kad mes Vilaiaus »e*tsižadiHir bus patriotiškų (Jeklemaci- $10.00. Už šias dideles dov. Argo, 111. arti didelio* fabri-1
ko Corn, Products Co. 10 kam
koja pats klebonas kuiu Vai me, kad mes dirbame ViJ- &. Don dienos paminėjimas tariu širdingiausia ačiū kaip barių (Boarding liouse) mūri
niaus atvadavimo darbą, dnj- j primins ir apsakys springfiel-l parapijai, taip ir Šv. Cecilijos nis namas, garu apšildomas,
cianas.
6v. Antano' parap. bazaras Per šias šv. Mišias arokyk šiai ir visį ne sodžiais vieš'die&ams apie mūsų brolių chorui, lai jiems Dievas šim dengtas dokaukoms. Duris kle
vinie medžio; tris vanos. Lo
jau užbagitas. Gryno p e l n o ' ^ v a i k n 6 i a i e i s p ^ š v K o _ bet darfen ir aukomis.
vargTjg, kapi jie kenčia po Len teriopai atmoka .
tas užima 180x125 pėdų. Čia
iklo $5,441.02. Tai bent b a z a - ^ j ^ kmU
^
antos
tf
Papoškime savo aam«s A kų letena. Ir sustiprins mus] Kitą išleistuvių vakmreljįjums geriausia pro^a -*pasiPerkam, parduodam iri
ias
mainom namus, farmas taip
*
gavimą Vilniaus. Bus daroma merikos ir JUietuvos vėliavo visus patapti tvirtesniais lie- j moterys surengė. Šita visai n* j naudokite jąja, nes ištikro tai gi
ir visokius biznius.
Sargas. rinkliava ir bus sakoma pa mis. Ypač vakare uždarykime] tuviais i r t o ) , prigelbėsime sitikėjau. Jvyko tai nedėlios i e V T k ^ o ^
Darb$ atliekam greitai,
auga,
o
tokių
namų
trūksta.
vakare
rugp.
31
d.
č^a
dau
greičiau
atgauti
Vilnių
Lie
ir
biznius,
o
dalyvaukime
pa
mokslas pritaikintas toms n| pigiai ir gerai.
Jei
turi
atliekamo
laiko,
duok
Spalio 9 d. iškilmes.
giausia pasidarbavo p. M.
Kreipkitės:
maldose Sv. Antano bažny tuvai
peigoms.
mums žinoti, o mūsų žmogus
Oagienė, K. Adamoriiene ir nusivež Jus ir parodys šią 3352 So. Halsted Str.
Spalio 9 d. tai Vilniaus iš
Trečią valandą po pietų IIM> čioje ir svetainėje prakalbo Visi, kai vienas atsilankys į
lenkų vergijos vadavimo dfe-] kykros vaikučiams prakalba se.
tą vakarą spal 12 dieną atsi A. Baičiunien€. Dalis vakarė vietą.
Tel. Boulevard 96411
na. Matyt, kad visos kolonijos apie Lietuvos Sostinę Vilnių.
Šaulys.
menant didingo dainiaus žo lis pelno paaukota man, su
moje $32.00. Už tokių gražių
ruošiasi prie didelių iškilmių
džius.
1500 W. 79-th Street
Vakare 7:20 prasidės baž
dovana
tariu
joms
širdingiau
Tfltef. Vinc. 6060
toje dienoje. Bažnyčiose pa- nyčioje pamaldos. Bus kaiO, Vilniaus neužmiršk, lie
sia, ačių. Taipat nuo daugelio
tuvi!
maldos, pamokslai ir rinklia- b a m f t 1Mį^im p r i e išs tatyto
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
gavau po $5.00, 3, 2 ir po 1 MOKfiK PO £5.001
vos Vilniaus našlaičiams ir g y ^ ^ ^
Lietuvos]
Čia
ne
tiktai
kad
praeitis,
už
NYTI VISADOS KREIPKITĖS I
kuriu vardu neskelbsiu viešai
M6NESĮ.
PAS MUS. TAS JUMS BUS]
Vilmaus gelbėjimui. Tai be- k^eiyius
Čia tavo ir-gi ateitis,
i r v i s u s dabotojus, Spal. deviata bus minėta spal.
ANT NAUDOS.
nes
iš
jų
daugumas
prašė
maNusipirk
vieną
akrą
žemės
galo gražus ir reikalingas s f t k o m a p ^ ^ y
čia kova vedama už būvį!
rinklia.j
ne, kad aš jų avrdu viešai ne arti Ogden Ave., netoli gelždarbas
A.
K.
kelio C. B. & Q. stoties. Šį ko
*
'va Vilniaus reikalams, naš
A. L. R. K. Fed-cijos 37 sk.
skelbčiau. Bet tokių gerų žmo lonija labai sparčiai auga,
Ciceroje Vilniaus gelbėjimo laiciams, mokykloms.
pirm. A. Kazlauskas sušaukė
nių niekados negalima užmir vieta labai tinkama užvesti
dieną Šiaip apvaikščios: Ketdarius arba vištų farmą. Šią
Po bažnytinių pamaldų ei-j spal. 5 d. narių susirinkimą
šti, ir aš jiems visada busiu žemę galite pirkti įmokant
vergo ryte spalio 9 d. penktą sime į parapijos svetainę., į bažnytinę svetainę. Buvo
dėkingas iki aš gyvas busiu. $75.00, o likusios po $5.00 \
valandą ryte bus Šv. Mišios, Čia bus prakalbos, dainos ir kalbėtasi daug apie spalio
mėnesį. Norintieji pamatyti
Taipgi
ši'ame
vakarėlyje
tu
šią, propertę pasaukite mus 808 W. 351b SLf Cblcaii
kuriose turintieji* anksti eiti dekoracijos. Kalbėtojais bus:]devintą ir visi nutarė paminė"Apleidus, Sioux Oity „
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
rėjau su visais atsisveikinti per telefoną Normai 7651 ar PADAROM
darban eis prie Šv. Komuni Dr. Pakštas, Advokatas B.jti tą dieną spal. 12 d. Tapo
PIRKIMO IR PARNiekados neužmiršiu "Sio- ir skirtis su visais, nors ir la ba pasiųskite išpildę šį ku
DAVIMO RAdTUS.
jos, aukodami ją už Liet., y- Mastauskas, Kun. A. Linkus,
k Pasekmingai siunčiam pinigus ir
išrinkta komisįfos, kurios dar- j ux City, kuriame ilgus metus bai gaila buvo atsisveikinti ir poną.
pač už Vilniaus atgavimą. ir klebonas kun. H. J. Vai
Mr. M. Petrowskis,
•
Parduodam Laivakortes. •
§
mm m mm
buosis surengti tos dienos pa- pragyvenau, bet dar labjaus skirtis su tais, su kuriais il
mm
mm.
^?
^
^r
•
17 E. 61-st St.,
^P
Aštuntą valandą bus kitos čiūnas, Šv. Antano parap.
minėjimą, pakviesti kalbėto- j neužmiršiu Sioux citiečių, kū gus metus darbavaus, bet kad
Chicago, UI.
choras vadovaujant gerb. var- jus, sudaryti programą ir iš ri« man išvažiuojant iš Sioux
gyvenimo tokios aplankybes Gerb. Tamsta: —
goninkui p. A. Mondeikui su- garsinti, kaip anglų, taip ir City, tiek daug išreiškė man
susideda, tai prie jų turi ir
Malonėkite
prisiųst
"round
dainos keletą
patrijotinių lietuvių", spaudoje. Vietinio palankumo ir užuojautos, ko
trlp" tikieta kad aš galėčiau pa
prisitaikyti.
\ REAL E S T A T E
matyti Jus prop©rte; kiek aš suLietuvos dainų etc. ete.
klebono imvo prašyta atlaiky kios aš niekados nesitikėjau,
prantau šitas man jokių priederRūgs. 3 d. p. P. Papievienė mu
ne ufcdėa.
LOANS
INSURANCE
Praneša, kad jis sugrįžo i5
Svetainėje rinkliavos ne ti pamaldas ue Tčvynės gy ir tuščiomis' manęs neišleido.
Iškėlė puikią vakarienę pas Vardas
užsienio, kur specializavosi bus.
General Contractor &
nėjus, ypač už Vilnijos kovo
Parapijos komitetas ir gerb. save namie į 'iurią buvo su
Adresas
Builder
nekuriuose medicinos sa
Kviečiame visus Cicerieeius tojus, bet gi negauta galutino klebonas kun. J. Česna suren sirinkę jos giminės, taipat ir
kuose, ir dabar priima pa-|
Su tos rųšies reikalais
atsakymo. Federacijos 37 sk. gė man išleistuvių vakarėli mes su gerb. klebonu buvo-1
cientus sename ofise.
kreipkitės pas mane. Pa
ir visos draugijos sujudo ir su balium 28 d. rugpiučio me užprašyti, p. Papievienė
PARDAVIMUI,
grocernė,
tarnavimas mandagiausia.
sukruto tą dieną paminėti spa ant kurio susirinko gražus visus skaniai pavaišino, apart
1325 South 49 Court
fruktų, daržovių, ir pieninę
PARDAVIMUI geras biznis Quaker
5710 S. Kjedzie Avenue
lio 12 d, patriotiškai, susi- būrelis. Laike to vakarėlio ir vaišių dar ji man įteikę $15.00 Blecuit
krautuvė.
Biznis
gerai
išdirb
Co., trokas ir Rautas su vi
Cicero, SI.
Chicago, IU.
tas, randa nebrangi, sąlygos renkpjit parapijinen svetai baliaus, Tįsi "daug reiškė ma kaipo dovaną. Už tokią didelę sais kostumeriais ir kenais. Gera
Cicero 3*56
proga geram vyrui; galJma uždirbti
Telefonai
Ofiso Tel.
Cicero
49 i
nėn taip skaitlingai, kad pa- ne užuojautos ir širdingų lin dovaną p. Papievenei tariu gerus pinigus, arti šimto kostumerių. Residencljos Tel. "
pnemamos.
Prospect 5101
Prospect 57T8
Pardavimo priežastis einu J kita
Vai. nuo 10 iki 12 po piet,
kėjimų,
kurie
pasiliks
mano
Atsišaukite pas savininkę;. bugot Krokuva ir sudrebėtų
biznį. Matykite savininką nuo 7 i ai.
širdingiausj ačiū!
paskui nuo 2 iki i; nuo 7 iki 9
vakare.
B. Dawgelo, 2438 W. 47 St.
vai. vakare.
i
1417 So. 49 Court
(Varšuva. O Vilnius, kaip bu širdyje ant visados. Laike va
Rugsėjo 5 d. brangi gerb. j
,
.
Įl
vo
parengė
Cicero, BL
Lieiuvos, taip ir b u ą v ^ \ karienes taipgi gavau gražių klebono motinėlė
man skanių pietų. Ji gana
6312 S. Wtstern Avės
tankiai mane pavaišindavo,
Kurie ieškote pirkti ar
už tokią jos gerą širdį lai jai
Norėdami . parduoti
savo lotus,
mainyti NAMTJS, LO
Dievas suteikia brangios svei tuojau praneškite mum Juaų lotai
TUS,
FARMAS, BIZbus parduoti greitai. Turime daug
katos ir ilgiausių metų.
ITIUS ir t. t. Mes turime
visokių pirkėjų. Atsišaukite ar ra
pa:;
didelį pasirinkimą Naawj
Po piet apie 5 vai. nemažas) šykite
BRIGU T JN REALTY COMPANY |
Lotų, Marquette Parko
Chicago, 111.
būrelis susirinko į namus ma 4084 Arclier A ve.
kolomjoj ir po visą SOU
TH SIDE. Kas ko reika- 1
ne išleisti ir palydėti i stotį.
Šis puikus 3 šmotu Mokair
laujate, atsilankykite į
Tarp jų buvo ir gerb. klebo
/
mns^ OFISĄ visais reiŠis geležinis augštos rųšies
parlor setas $300 vertės. Spenas kun. J. Cesna, kuris taip
į kalais, o visuomet busite
REIKALINGA
\1\
Vyrų
ir
moterų
pardavimui
pir
užganėdintais ir pasiskircombination anglinis ir gazimane mylėjo, kad aš nežinau
cialė kaina da
mos klasus lwnsų tr kliu tiiTssfcsMnsite tą ką jus reikalauja
kada ir kokiu būdu aš jam at tų 'pardavinėti po namus.
te.
Jei norite parduoti
nis virtuvės pečius - nikeliuo
Alga gera. Atsišaukite:
bar tik
silyginsiu rž tokį jo gerumą, Bostn 1804 McGormicfc Bldg.
NAMUS, LOTUS, mes
« 2 So. Michigan Ave.
turime laukiančių pirk$tas, viršus visas pališiuotas.
vien tiktai prašysiu Dievą,
Chicago, UI.
kad jam Dievas duetu bran
Sujungimus padarome veltui.
K D
4£ub
gios sveikatos klebonauti mnSpeciale kaina
0Q0 Cft
sų parapijoj ilgiausius metus.
„l^MįJJlfcį
6312 So. Western Avo.
i
• ^^Hf
AKT
B
«
N
D
O
S
.
Ant sotties mano dakitus ii J
Tel. Puospect 2102
J
Mūrinis € kambarių Šiltų vandeniu
bagažą nuvežė su troku P. j apšildomas namas ant rendos. švteJf
m +*
Laskauskf.s, o mane su gerb. j so iš visų pusių.
250« W. • » St. (Arti Vienuolyno) GARSINKITES " D R A U G * V
įkleb. nuvežė savo automobi-j
Tele/onas Prospect 8014
Chicago, XII.
lium p. V. Biržaitis. Už tai jie į
ms tariu širdingai ačiū! O'
ANT RAVimS
Atmainyk Savo Phonograph'a A n t Vieno Iš J Didelis Išpardavimas GrojikliniŲ Pianų.
mm
kiti mano prieteliai ir gerada Kam reikalingi 8 kambarių flatas,
Mus Naujų Brunswick Radiolų.
J
'
n*wfflEmuuuuuu%
riai kurie mane palydėjo ant iš visų pusių šviesus, dideli kam
bariai naujai išdekoruoti,. su visais
stoties važiavo sa-yo automo- patogumais, elektra, gasas, vanos* Ir
Pamatyk šį nuostabu muzi*
randasi ant 28 ir Emebiliais,v ir kaip 15 minučių iki traldt. Flatas
kalį instrumentą veikėmeje
Ave., antras aukštas del pla
mūsų krautuvgj. Geriausias
tesnių informacijų
kreipkitės pas
6:00 atsisveikinau su visais savininką
radio receiveris ir puikiausias
savo prieteliai.'J ir geradariais
pbonografas vienam kabinete.
Ar sergate? Mes jums fngeibeLTJDVIKA GOTOWTA
xikrai nustebsi pamatęs! Ne
taipat ir su mylimiausiu savo
sl<me. Patarunas dykai ar jųs čia
reikia sukti. Tiktai pasuki legydysite*, ar ne. Kokia yra jūsų
klebonu
ir
apleidau
Siousj
2803
So.
Emerald
Ave.
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
ver ir išgirsi puikiausia muzi
Chicago,
IU.
—
turite strė«ų skaasmns? Ar
City.
ka - long distance ir lofcales
turite skilvio liga, gasų, rūgštumų
stacijos. Kuomet nusibos tau
Jo8s»s Zabviionis.
ir nesijaučiate gerai s * TiilgJsT
radio klausyti-tai gali užsi
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėti savo mylimiausi rekor
PAIEŠKOJIMAI.
dėjimą? Ar turite didelį persi
dą ir klausyti gražiausios
Ag Magdalena Kaustikliutė
pašaldymą,
nemalonų krapą?
Ar
Sesuo,
Alena
Masalskiene,
ieskau Julijonos AusHukės paeiuan.¥ . A. .v _
-., -wm
muzikos kurios tiktai tegali
turite
hemoroidos
ir
fistula
f
Ar
čiss iŠ Kalino Red. Kretingos apskr.
Lietuvoje, ieško žinių apie Vaveržėnų
kenčiate
nuo
rupturos?
Ar
turi
išgirsti is Brunswick Phono^rapho.
parapijos.
Keli
metai
te ant veido spuogus, išbaMmą. ir
gyveno
Chteagu,
III.
Meld/.iu
atsi
brolį Kazimierą VeJkonetz
Kainos nuo Jjftft QQ ir Augščiau.
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
šaukti paeiai arna kas žini *c D'-*ner\-ų
— nemigė, pavargus 4S ry
(Velkonevičių) kuris gyveno šorn« praueSt kur ji gyvena Vx ta, galvosūki,
apsivėlus] liežuvf?
g rusite dovaną $2<; J#0
Wygos Sulyg Jūsų Koro.
Prašalinkit
nervingumą
•*• apsiNew Yorkc, Maine ir West pranešimą
MagdaJen* Kaustikliutė
saugokit neurastenijos, įl silpnina
827 W. Houston St.
Willow, PunnsylvanijdJ. Pra
visus nervus-, ffereikės jums dau
New York City, N. Y.
giau kentėti — ateikite ir pasimaU2LAIKOBIE PILNA EIL? LIETUVIŠKŲ REKOR
šomo atsišaukti.
| tyktte su mumis tuojau.
DU SAVO STOCK'E
Ieškome žinių apie seserie
stebėtinai žemas kainas tiktai
Siame išpardavime mes siūlome.jums
Teklę Eirgiliene. (ĘakevieiuGROJIKLINIS PIANAS
3 Metus Išmoksti
tę) ir Marią Kiapčiuanenę {vy
vertas $800 parsiduoda su
^tskaitliuoslme jums'už sena
ro vardas Kazimieras). Gimipianąjnainpnf ii put nauje
solu ir 100 rolų už
Ofisas
nes Lietuvoje uori susinešti.
•tel. nfaymnrket 4M6
F«r«ug» hmųfimyg*
1112-1114 Miiwamkee Are.
Im'ormation Sorviaz,
Turi but par<J»ot»* iki Spa- Viršui Hatterman ir Glajntz R a h ^
[Suolelis, Grindine lampa
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
3621 — 23 — 25 So. Halsted Street
LitkuanlMi 3uxaau,
.lio 11 d- nes apleidžiu s»iest£u
platų. 6-9 vakarą
'su 50 rolių sa kiekvienu
Nedėlioa
nuo lt) tol U dieuą
JOS. J, ./OŽAITIS. General W*»*Ai^*
grojikliniu pianu.
119 W. 41 Street,
3333 Unooln Arenue
Specialiatal
ckroniikų. narvų,
» • «
kraujo,
odos
ir Šlapumo ligų.
New York City.
jlClauskite Mr. Grosch's Piano
3]
^
3E
^3

NAMAI •- ŽEMĖ

LIETUVIAI AMERIKOJE

REAL ESTATE

PARDAVIMUI

GICEIOJE

I

HACKEL & MACK

NORĖDAMI

SfHHBAIL

S. L. FABIONAS CO.

SI0UX CITY, I0WA.

1

L

J. H E N I F F

| DR. J. SHINGLMAN

(

BIZNIS

•0

KAS TURIT LOTA
BRIGHTON PARKE?

NAMU BARGENAf..

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS

IEIKALINGT

Hl!

I A N D 0 S Rozenski-Lemont&Cfl.

ii

Tamsta S E

IEŠKO

PIANAS

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co.

VELTUI!

VELTUS i

P

$110

Daktarai KupczyAski 1
irSctamrs

Ketvirtadienis, Spalio 9, 1924
•ggggggB

•„

—~*—ia

^

•"<*

55

' *-

n* ryte ir vakare. Tilr prakal
bos bus apal 12 dieną.
J. Šliogeris.

CMG4 GO/£
IŠ WEST SIDES KOLONI-, DOVANOS ANT TOVVN OF
JOS JUDĖJIMO
|
LAKE.

VVestsitliečiai smarkiai ren
giasi paminėti spalio 9 d. ku
rioje musii priešai lenkai iš
plėšė iš vamą brangios Tėvy
nės Lietuvos jos sostine Vil
nių. Tą dieną bus pamaldos
bažnyčioje už žuvusiuos bro
lius beginant Vilnių, o vaka
re bus praklabos. Kalbės Dr.
J. Poška ir advokatas K. Česnulis.
"Šv. Bernadeta Lourde".
Cicero L. Vyčių jaunoji mer
uaičių kuopa, vadovaujant plei A. "Rubliauskaitei, pasiža
dėjo Katalikų Spaudos Dr-jo<
14-tai kuopai suvaidinti kbai
gražų veikalą - "Šv. Bernado
ta Lourde". Šis veikalas be
galo gražus ir kiekvienam ver
ta pamatyti.

DR. RALPH C. CUPLER
šiuoml
pranešu
visuomenei,
kad pasveikęs sugryžau 1 savo
seną vieta ir pradėjau' gydyti.
Jei kam reikėtų, tai prašome at
silankyti.
2I-th St. And

Oakley

Avenue

Ofiso Tel. Canal 0241—171S
Residcncijos Tel. Midvvay 5512
VaiarKioar -nin* %t~ ikf - i 1 ^6* * pietų.'

f—
Telefonas

D A K T A R A I :
lioulevard

, m • — » • »21
l»Sfl

Dr, S. A Brenza
4*4)8 SO. ASHLAND AVENUE
Chicago, III.
Vai.: t ryto Iki 12 piets 1 po
K~et iki S po piet, 2:30 vak. Iki
9:2© v ak.
iCJef. Yards

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Telef. Lalayctte 4146

į [ Dr, A. Račkus

1232

Gydytojas, Chirurgas, Ob*
tetrikas i r Specijalistai
Elektroterapas.
IŠIMA T O N S H . U 3 -

DAKTARAS IR CHIRURGAS
Praktikavęs B E R L Y N E , VIENNOJ ir PARYŽIAUS Ligoninėse
Gydo visokias ligas moterų ir
vaikų. Leidžia vaistus po skūra.
Turi X-ray ir tt.

1)—Be marinimo,
t>—Ue peiliu ir be nkuiumo,
S>—Be k nu i jo,
*>—Be
Jokio p a v o j a u sveikatai,
a
>—l'ucljentiil neivikia sirtfti. ga
li taoj vaisyti, Ir «uN eiti I
2**as>
Pagydo '(.n 11-*t ©nes' (akmenį* tulžyje)
ir akmenį* šlopame pu»lėjc> he oĮ>enu-Uo«, *n t«m tikromis moksliekomis priemonėmis bei v»i»u»h>
Apkurtusiems *«crt»im* girdėjimą.
Uydo visokiu* ligra* pasekmingai, ir Jei
yru n-ikalan daro o|Kr»< i j«*.
I r of r*, eonu l| piturnutimu teikia savo
I
ofiso:

4849 So. Ashland Avenue

Trečios Lubos
Chicago,
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8
Tei. Boulevard ©53*

Dr Marya
Dowiat-Sass

Vyčių 4 kuopa.

V Y R Ų IR V A I K Ų R U D E N I N I Ų IR
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
Ant

Ofisas atidarytas: kawHen nuo t vai.
po piet iki 9 vai. »akarc.
Nedt- ioini-t Ir seredoml* ofi>us uždai
rytas.

Į

Dr. A. J. KARALIUS

RUSAS GYDYTOJA* 0 1
CHIRURGAS
Specialistas Moteriški}, Vyrtikg
Valka Ir vteo chrealicio l««n.

Chicago, m .

J

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

D r. Maurice Kahn

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. K*d.
ir šventadieniais l t — 1 3 d.

Gydytoja* ir Ccirurgai

4 6 3 1 8 . Ashland Ave.

Tel. Ba«to»*rd

UM

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Boulevard 7590
•i i •

Perkėlė
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nunerta

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS
Dilovn, Motera Ir Vyra Ligų
•*JL: ryto nuo 10—11 nuo 1—4
po pietų: nuo
7—t.vt
Nedėilomi*: 10 Iki I I .
i
Telefonas Midway SSSf

GYDYTOJAM
CHIRURGAS
SSS7 So. Morgan Street
Valanda*: 9—1S Ii ryto.
Vakarai* nuo T Iki t
CICERO OFISAS:
1S4S South 4 t - t h Avenae
Telof. OlceiO 4§T§
Valand.: I — • : » • •• Jį
r ta minkai* Ir petay&oni* B M 1
iki • raL rak.
B M

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai I r
Chirurgas
1821 S o . Halsted Str.
Vaandoa: l t 11d l t ryte: 2 Dd •
po pietų; l tkl

J m

SIUTAI

•
.

Traukimas
dantų be sknasmo.
Bridge gerlansla aukso. Su mušu
pteitom galima valgy U kiediaasia
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą, Ir lemu 11 ntusu kalnas. Sergėkite
saro dantie, kad nekenktu Jufu, svei
katai
1545 We*t 47-th Street
NetoJJ Ajhlajid Ave.

7 W . Washington St.

Patyrę 20 metų šitame darbe

CICERO Ofisas: PanedėUo
[1S14 a Cicero AT. TeL Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
8. Halsted S t TeL Bonl

Ir

Visokių C|
Stylių

vak
503*
vaa
€787

Augščiau

J. P. WAITCHES
L awyer

Įvairių materijų, visokių sizu,

LIET t V18 ADVOKATAS
Dlen.: D. 514—516—127 K. Dearborn St. TeL Randolph i M 4 - * a 5 M
Vakarais
10717 Indiana Are.
TeL Pnllman 1177

nekurie su dviejom kelnėm. Tu
rim ir Hart Schaffner & Mare
siutu.

>m m m m m i

J Namus Nežiūrint Kur Gyventam
Valout visokios ružies vyru Ir
moterų skrybėles

#•*•

Tel. Dearborn

4768

J O S E P H G. S 0 B 0 L

Padarom darbą greitai,
Pigiai, gerai
U. S. CLEANERS A N D
DYERS

KELNĖS! KELNES! KELNES
$1.95 $1.95 $1.95

LIETUVIS ADVOKATAS
Saite 1518 Ashland Biock Bldg.
155 N. Clark S t Chicago, HL
Residencija
2S41 W. 28 PL
TeL Canal S58f
i/

Savininkas

W. G. N 0 R A K JOHN I. BAGDZIUNAS
2210 W. 22 nd Street
Chicago, 111.

Ir Augščku

Telefonas Roosevelt

ADVOKATAS

1839

7 South Dearborn Street

Visokios rųšies, didelis išsirinki
mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto

1115
KAZIMER LAUCIUS

ROOM ĮSSS TRIBŪNE BLDG.
Telefonas Randolph SSeTt

i

Vakarais: 2151 West 22 St.
Telefonas

Lietuvys Siuvėjas

PAUL LEASES
Svveaters
$2.85

t467

A D V O K A T A S
l t W. Monroe Street
Room §04 — Tel. Kaadolpli S t e t
Vai.. Nuo • ryto Iki 5 po pieta
Vakarą* S20S So. Halsted Str.
Telef. Tardą lOlft
C&loafa

B
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K
O
T
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Special

pąnąĮ

S. W. B A N E S

o
v

m II'

»

I

R

s

(Ant Antri} Lubų)

Vai.: Huo 9 ryto iki 12 pietų ir nuo 5 iki 8 vakare.
tmm^mm^

Dr. Chiropractor i r
Akusisrka
ANIELĖ KAUSHILLAS
Gydau be vaisių ir be operacijų,
visokia* Ilga* vyrų, moterų ir vai.kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4*51
SS52 So. Halsted St.

u

U
T
T
U
U
a
S
Darau Ant Užsakymo Visokiu
Blado
Įvairių Materijų
Žieminių ir Rudeninių

Telef. Centrai 4411

KASIMIR P, 6UGIS

Su Savo Siuvimo Reikalais Busite

ADVOKATAS
127 N. Dearborn Street
Valand.: nuo 6 iki 8:St
Nedėliomis 9 iki 12
Reeid.: 3328 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard ISIS
Chicago.

Patenkyti
Taipgi

Taisau, Valau ir Proslnu

Teatrališkos Draugijos " L i e
t i i v a , v susirinkiiimH
įvyks
spalio 9 d. 8 vai. vakare
Davis Sąuare Park salėje.
Kviečiame visus atsilankyti.
Valdyba.
BRIGHTON PARK.
Lietuvos Vyčių 36 kuopos
svarbus susirinkimas įvyks
spalio 9 McKinley Park svet.
7:30 vai. vakare. Visi nariai
malonėkite atsilankyti.
Valdyb>a.

KAZIMER LAUCIUS
3305 South Aubura A v e .
Cblcago, 111.
m

HELEN BELMEN JERRY

•.......» • • « - • « P ' * . * —

LIETUVI: A D V O K A T *
4454 South VVestern Ave.

TeL Homboiat 2GS6

A. MARCINKEVICIITS
Seniausias Lie
tuvis SiuvSjas
North Sidėje

Telefonas JLaJayette 4089
Valandos: Nuo 7 Iki t vakarais,
Nuo 2 iki 6 Subatom po pteC

1840 W. Wabansia
Are.
Cliicago, III.
Siuva visokios rųSies vyriškas drabu
žius, pagral įvairiu
madų. Užsakymai U
pildom!
gferai
ir
greit. Kainos priei
namiausios.

G. SK06Y
is

1

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Room 1117 — 1122
127 N. Dearborn Str.
Telef. Stase 7521

5lMHIHUI»immHSi»III3IU»M«HIIMim^

PATYRĘS LIETU- |
VIŲ SIUVĖJAS I

Vakarais Ir nedėlios ryta:
ofise *'Naujie»ų" name:
1722 So. Hafeted Str.
Telef. Roosevelt 2500
Panedėlio vakat*>:
4601 So. Marshficld Ave.

i
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O V E R K O T U S tR S I U T U S
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Padarau Kaip Tik Nori
B**M

T U R I U DIDELI PASIRINKIMĄ "
I^J 1
>'^p^?, *•-•••

^įtk

3

Rudeninių ir Žieminių Materijų
Kainos Prieinamos, , Patarnavimas
Mandagiausias
•

Kreipkitės P a s Mane

* Av

jj

Wm
M

^ 1 t***v

Busite

Patenkinti

G. SKOBY
2150 So. Hoyne Ave.
TeL

Canal

i

Ohlcago. į

7031

|
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Physicaf Health lastltute

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

DR. VBL0NIS, Pb.
D. 0., D. 0., N. T.

P A T Y B C S L I E T U V I U KKAUCIU8
Vyru ir Moterų Rubų Siuvėjas
OVERKOTUS IR S I U T U S
Padarome aut užsakymo greitai ir pigiau ;
Atliekame darbą kogeriausit už visiems prieinama
kaina.
Valouie, Dažome ir Atnaujiname Senus.

Gydau j vairias ligas, o, ypatingai
užsisėdėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Ave., Chicago, UI.
Brlgbton Park, 2 lubų, Rųmas 1
Valandos nuo 0 ryto iki 12 pietų.
Vakare n u e < , J k i 8 vai. vakare.
NedėltfHniai** nuo 9 Iki 12 pietų.
THcphone Lafayette 4543

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Varne
3301 W. SSad S t
TeL Oaaal

Kreipkitės P a s Mane

PRANEŠIMAI.

S
DR. P. SIMAITIS
Naprapatii
Gydau pasekmingai širdies li
gas,' sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusulį, galvos skau
dėjimą,, riebios kūnus suliesinų;
nesilpnindamas jų vaistais. Šiaip
jau tonsilius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Naprsfpatijos
ir
maistinės
dhemljos būdą gydymui Cišgydes
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir Hgai gyventum).
Vai. 1 iki 4 po pietų, 9 iki 8
vak. Nedėlioms po gutart}.
Ofisas 46*2 a Ashland Avenue

C. V. C H E S N U L

S
I

i

Esant
parapijos bazarui
svetainėj negalima žaisti, tai
randame ganėtinai vietos ant
antrų lubų. Po sus-nio jauni
mas pasilinksmino ir išsiskir
stė linkmas ir užganėdintas.
Korespondentas.

B

reL Canal 0t57 Vek. Canal MIS

ĮTeL Oentraj «2O0

A D V O K A T A I
Vidnrmiestyj« Ofisas:
Room t l l Cblcago Temple BldC

>"S"

Dr. J. P. POŠKA

—J

Perkant naujus drabužius. At
neškit pas mus savo senus siutus
ir overkotus tai mes atnaujistme.

lllll lllll

TeL Yards 0994
Valandai?
Nuo 10 iki 12 piet
Nao 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
•
Ntdėl. nuo 10 iki 12 piet

Telefonas Varde 4681

STASULANI

DR, SERNER, 0. D.

Akiniai $4 ir augščiau
1545 W . 47 St. ir Ashland A v .

Vakarais 3223 S. Halsted St.

NEMETYKsavoPINIGUS

miniu

Kampas 31st Str.

ftambaris KM
Telefonas Central M M

~* AugšSiau

mokas. Į pamokas bus pri
Kursai
imami ir ne v|r6iai su lengvo
j
Vakarinių kursų rengimo mis išlygom}*! ^ y t i k n o r ^ t ų
komisijos irarys J. Stasiulio pasinaudoti r l i a nepaprasta
nis pranešė, kad kol kas mo proga.
kyklos negalima atidaryti, nes
Komisija.
dar neturį ganėtino skaičiaus
Išrinkta komisija svetainei
mokinių norinčių lankyti pa[ pasamdyti atėinaru-ių metų
•*—T'
rsr
vakarams. Į komisija išrinkta
atletų manageris J. Simonai
tis ir kuopos valdyba.
Lietuvis Specialistas
-rrPRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
Mes gyaome pasekmingai
įvairias Įkas be vaistų, vi
Turėk švarias, Sveikas akis
sais naujausiais pasaulije
Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
žinomais gydvmo budais.
Jei turi akių uždegime, jeigu akys
Atsilankykite į
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
TRAINIS HEALTH
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.
IKSfTTtFTE
Akiniai $5 ir augščiau
3327 S. Halsted Street

LIETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvina rtsų
aklų
tempimą
kas yra priežas- į
timi skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotuma. skaudančius
ir uiatdetnaius
Karščiu akių kreivo* aky* katerakto, nemiegio; netikras akis 1 dedam
Daroms egaamines elektra parodan
tis magiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo reįėjimo ir valkus einančius mokyk
lon. Valandos: nno 10 iki 8 vakaro
Nedėliomis nuo 10 tkl 11.

28 South La Baile SUeet

SIUV6JA!

$41150

Madą

OflaM Dklmktttyj:

Ir

Atletų manageris, T. Simo
naitis praneže, kad L. V. Cbi.
Aps. Basebolininkų lyga, lap.
5 d. rengia basebolininkams
pagerbimo bankietą. Ten bus
išdalinamos basebolininkams
dovanos. Kviečiami viso at
silankyti į bankietą.
,

DR. 0. VAITUSH. 0. D.

.

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

OVERKOTAS

•—

DR. A. A. ROTH

2160

BRIDGEPORTO

Bankietas.

Į 3333 South g a l s t e d Street

>fiso TeL Boulevard t e a a
Rezid. Tel. Drexel 9t91

L. Vyčių 16 kp. svarbus su
sirinkimas įvyks ketvirtadieny
9 d. spalio tuo jaus po pamal
dų Šv. Jurgio par. mokyklos
vainbary ant antrų lubų.
Todėl visi nariai ir norin
tieji prisirašyti prie L. Vyčių;
organizacijos malonėkite atsi
lankyti.
Valdyba.

ru.

] Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
I
Nedėliomis nuo 10 iki 12

1411 So. 50 Ave. Cicero, BĮ.

1707 W. 47-th St.
Valandos nuo 8 iki 13 diena, nno
6 iki 8 vai. vak. Nedcllonsis nuo
8 Iki 2 vai. po pietų.

Boulevard

DR. A. K. RUTKAUSKAS
4442 So. Western A ve.

Dr. J. H U P E R T

Ti.4.

^

PASIIAUDOK PROGA
Naujausios

AtflUTII

BRIDGEPORTAS.

Didžiausias Išpardavimas

rods šimtą suvirs pelno Se
serims. Užtai Town of LakieBRIDGEPORTAS.
čiai ir svečiai iš kitur priva
lo dalyvaut šioje vakarienė
I š jaunimą veikimo.
je, nes ji bus ir skani ir link
sma. Pirkite bilietus iš kalno L. Vyčių 16 kuopa laikė
r
nuo narių draugijos, ir lan savaitinį sus-mą sp. 2 d. V y 
kykitės toje pramogoje, nes čių kambaryj; kurbuvo svarsreikia Seserims paramos, oi tomą kuopos reikalai,
"Bunco Party". Spalio 26 kaip jos reikia. T a d remkime (."Bume© Party".
"Buneo Party** komisijos
d. Akademijos Rėmėjų 10 tuos gerus žmones, nnrius tų
skyr. rengia Šv. Kazimiero A- prakilnių draugijų, kurios re- narys P . Gritėnas raportavo,
kad i š buvusios B. P. vaka
kademijos naudai
"Buneo [mia mūsų vienuolyną.
rėlio liko pelno $5.05. Komi
Party". Pramatoma gražių
sijos vardu padėkota tiems
pasekmių.
nariam**, kurie davė" dovanu
ROSELAHD, ILL.
vakarėliui.
Klaidos atitaisymą x
Spalių 7 diena " D r a u g o "
No. 238 Roselando žinutėje įsibrove stambi klaida. Spalių
12 dieną prakalbose kalbės
ne adv. B. Mastauskas, bet
advokatas K. česnulis. O pa
maldos Roselande bus ne spa
lių 12 dieną, bet spat 9 die-

* • * * * • • -

I š 18 KOLONIJOS.

Spalių 2 d. p. A. Petrulis
r žes i š
Levendra
(oleander)
ir § i
Lietuvos atsilankė y
L
spausdinamoji mašinėlė veltui - Vf^i 4 k P - susirinkimą,
galės laimėt, kas pirks v a k a - l M a l o i m b u v 0 '^S^sti iš jo 1*rienės bilietą, kurią rengia P u pasakojimų apie Tėvynę,
draugijos šv. Juozapo ir S V . ' P - P e t r u l i s pažymėjo, kad
Jurgio, spalių 12 d. 6 vai. va- j L i c t u v o s jaunimas širdingai
kare p. Letukienės svet. 4523 i r m * i I i a i pnėmS jj, kaipo VySo.' Wood St. Įžangų tik $1.00 č i u a t s t o v *- P e r jj prašė pasVisas pelnas vakarienės eis v e i k i n t i Vyčius. Ypač pavaSeserų Kazimieriečių naudai, karininkai pasirodė labai manTos dvi draugijos tikrai d a « ^ s - P- Petrulis sako, nieyra vertos paramos ir pade- k u r nesutikęs tokios patenku
kos už savo gražius darbus. mo, kaip pas Lietuvos pava
Juk ir pernai surengė pana sarininkus.
T. F. B.
gia vakarienę ir laimėjo be

Smarkiai rengiasi prie spalio
9 d.

t

IIIHJt

•

D E A U d A 8
i . .
u u . a..g

Tel. Roosevelt 8982

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti Leavitt S t
Telefonas Canal 2522)
Valandos: 9 ryto iki t vakaro. Seredoj ir PėtnyČtoJ nuo » r. iki 6
v. Veda visokias byla* visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tu* ir padirba
visokiu* Doku
mentu*, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo mergičlau* lengvom!* Išlygo
mis
\t*mm—mmmmmmmmm*m+
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A. A. O L I S

^

1

A D V O K A T A S
11 S. La Salle st. Rooau 2001
TeL Randolph 1014 V a i n u a t - 2
VAKARĄ 18:
1301 a Baleted et. Te*. R4«a 2771
v. v apart Panedėke I?
mtmmmmmm'

i'

•

5 £ S ^

C H A S . K. V U O S A I T I S
2337 So. Leavitt St.

JOHN M I N S K A S *

Chicago.

U&hnoka- gawiut** dtenrašty u ^)rause'^
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FRANCUOS VALDŽIA
KELIA BAŽNYČIAI KOVA

^
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KetrlttaAtaie, Spalio 9, 19*4

.,.J>»A.ve.AJi.,
_

•

t

Herrioto Valdžia Vos
Laikosi

i •• n

II

> n

mm
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KAUNO MIESTO NAUJA
SAVIVALDYBĖ.

LIETUVOJE
KULTŪROS IŠTAIGA
KAUNE.

M

-

I I Kilį

VILNIAUS DIENOS PAMINĖJIMAS
C H I C AG 0 J E

Kauno\ miestp savivaldybėn išrinkti atstovai tauto
Rugsėjo 10 d., 5:30 po pie
9 SPALIO
mis taip pasiskirsto: lietuvių tų, įvyko Žaliajam Kalne
29, žydų 2i, lenkų 16, vokie Vaikelio Jėzaus Draugijos įPremiera? Herriot radikališŠv. Antano parapijoj (Cicero) pamaldos ir rinkliava
Išsivysto
Didelis
P
o
l
i
t
i
n
i
s
Knizis
čių
3,
rusų
ir
gudų
1.
kai atsikerta.
kurtos mergaičių
amatų ir bažnyčioje ryte ir vakare. .Salėje prakalbos: kalbės advo
ruošos mokyklos
pašventi katas Mastauskas ir Dr. Pakštas.
PARYŽIUS, spal. 9. — Iš pripažinta per metus valdžia
PARYŽIUS, spal. 7. — Sesivysto (v*ia didelis politinis turėtų 2 bilionu frankų dau- DARBO PARTIJA NEPRI mas.
Aušros Vartų parapijoj pamaldos ir rinkliava bažny
Si Francijos kardinolai pasiu
Šventimo
apeigas
atliko
g.
IMA
KOMUNISTU.
krizis. Šis naujos rųšies kri- giaus išlaidų.
Tokiu būdu
čioje ryte ir vakare. Salėje kalbės advokatas Česnulis ir
ntė premierui Herriotui ašt
prel. J. Januševičius.
zis gali supurtyti Franci ją valdžiai nebūtų galima suba
Dr. Poška.
ru laišką-protestą prieš tai,
Mokykla
randasi
geroj
vie-j
Priešinasi
Rusijos
bolševikų
jos pamatuose ir gali lengvai lansuoti išlaidų su pajamo
kad jo vedamoji
valdžia
Šv. Mykolo parapijoj pamaldos ir rinkliava bažny
Uranijai.
toj, prie pat rinkos, naujuose
sugriauti premiero radikalo mis.
pasiryžusi panaikinti Vatikadviem aukštais mediniuose čioje ryte ir vakare. Salėje kalbės kun. Baltutis ir Dr.
Herrioto valdžia.
Finansų ministeris Clemen
ne francuzų ambasada, kad ji
į į ^
^
LONDONAS, spalių 9. — namuose, papuoštuose iš fron * akstas.
tarnybog
tel ieško kompromiso.
Jis Anglijos darbo partija čia tu
nori snpasaulinti
visas roli-;,
. .
., ,
,.,
1
to dailia iškaba.
'
Šv. Jurgio parapijoj pamaldos ir rinkliava bažnyčioj
,
tarnautojai reikalauja didės.. ,
, ,. „ ^
„
ginęs mokvklas Alzace-Lor-I
\
.,
sutinka nustatyti ;i,20O fran- n nacionale konferenciją. Ko
t
m
Kol-kas atidaryta tik trys ryte ir vakare.
iino uzmokesmo.
{Tas reika- ,
, .
.
raine provincijose, ir kad no
kų, kaipo mažiausia uzmokes- munistai labai norėjo prisi skyriai; virimo,
siuvimo ir j
š v # Kryžiaus parapijoj pamaldos ir rinkliava bažnyni.
Tuo
būdu
tik
vienu
bi
ri išnaujo pilnai vykinti se- lavimas
dėti prie partijos.
Tečiaus ruosos.
yra griežtas.
£j Q j e r y t e j r v a J c a r e
Tamautojai
v ra susibūrė
lionu pasididintų išlaidos.
nuosius istatvmus, atkreiptus f ,
..
, ...; v - <
konferencija didžiuma balsų
Praktikai prie mokvklos į-...
11
• • ir
iv
: . /
'
f ; Jfederacijon .(unijon) ir dėlto
17 .
x
V
l
S
v
e
n
8
0
prieš
religinius
ordomis
(vie•
.
,
»»*
.
,
,
r
«*
« P " ™ ' P i l d o s ir nnkliava baznyfFečiaus tarnautojų federa- atmetė tą komunistų pagei-: rengta arbatinė, knr'ioj* i i - L . .
.
išx valdžios niekus daro.
nuolynus).
Reikalauja 6,000
frankų cija apie tos rųšies kompro- davimą.
gainiui manoma irengti ir vai' " T / 5 " * " 7 ^
j PrakalboS c,a ^
P!rfP!,0S
i^T'
^1,1nedėlioję^
spalio
IL
d.,
tuoj
po
sumos.
NaJbes
advokaPremieras į ta laišką tuo- per metus kaipo mažiausio už misa nenori nei klausyti. Rei- Bfc to, didžiuma balsų pri
tas Česnulis ir Dr. Poška.
imta rezoliucija, k a i parti
]aus atsakė. Jis atmeta kar- m o k e g n i o >
Kuomet tas butų'kalauja 16,000 frankų,
Reikia laukti, kad» ši nauja
jinolų reikalavimus.
Pažy-Į
_ _ _ _ _ _
ja nei vieno komunisto ne arbatinė turės pavykimo ir
PALENGVA VAŽIAVĘS.
Dii, kad jis nusistatęs perdėm
rems į jokius šalies viršinin ne vieną atitrauks nuo smuk
tykinti savo programa. |Ta
kus, jokian ofisan.
lių.
Taikos tai sėjas Evanstone
Paaiškėjo,
kad nemažai
jo programa, tai jo pasižadė
AFRIKOS PRINCAS
į nubaudė vieną Chicagos auto
suvažiavusių
konferen '.ijon
jimas pildyti visus socialistų
CHICAGOJE.
NAUJA DALININKE.
istą 5 doleriais pabaudos už
delegatų nesipries na komu
norus.
Pastarųjų norai —
tai, kad palengva važiavęs ir
nizmui, kaipo tokiam.
Bet
be jokios atodairos
kovoti
Komos meno akademijoj šį Čikagon atvyko princas Ko t r u k d ę s g a t v e k a r į .
Bažnyčią.
Socialistai .praneLONDONAS, slapi. 9. — mais Anglijos valdžia jau bu- priešinasi komunistų diktatū met baigė studijas lietuvaitė jo Tovalou-Houneou iš Da- ; T a i p b e n t p o l i c n i o I i a s l i n .
se, kad jį, premierą, toje ko- Anglijos vyriausybė paskelbė tų sutikusi. Tečiaus jokiu ra*.
p-lė J. Jaekevičaitė.
Lietu homey, Afrikoje.
Chicagoje d i j o t e i s m e #
Rusijos
bolševikai-komuni
voje remsią.
savo nusistatymą Egipto klau būdu ji negali paleisti iš savo
viams kaipo menininkė-tapy- Jis išbus tris savaites. Stu- T u o t a r p u t a g j ^ ^ v a ž i a
stai
išvadinti
tiranais
ir
kai
Šiuo atsitikimu
išjudinta simu, kuomet ėia andai suiro žinybos ^Suezo perkaso apsau
toja ji žinoma iš Lietuvos dijuoja negrų rasės proble- V P g 2 0 m a i H ų v a l a n d o j e .
visa Franeija. I r šiandie vi konferencija su Egipto pre gos.
Nes tokiame atsitikime po su tokiais politinis sądar- Karo Muzėjaus įsigyto jos t a . m a s - ^ .
soj šaly daugiausia apie tai mjeru Zangrloul paša.
Anglija nebetektų užtikrinto buvimas nebegalimas.
pyto paveikto "Pavergtoji! Princas yra 34 metų ir auSUIMTAS PLĖŠIKAS.
ir kalbama.
Premieras Zaghloul paša kelio sususiekti su tolima In Reikia pažymėti, kad šian iVilnija."
kšto mokslo. Jis turi keletą
die darbo parfija Anglijoje Prieš sugryždama j Lietn- mokslo laipsnių iš Paryžiaus' gamtas Joseph Kocka, ma
buvo padavęs tokius Anglijai dija.
Kardinolų laiškas.
I reikalavimus:
vą, Romoj ji mano nukopi juo universiteto, kaip tai: filoso- a n i s t a S r
Anglijos vyriausybė pažy yra valdžios priešaky.
k u o m e t jig
mė^no
valdžios priemonės, kaip* ^ -o
••
u •
ti dar kai-kuriuos įžymesnius fijos dotoratą, teisių doktora-' apii>lėSti vienos viršutinio ge
mi, jog ji turi
priedermių
1
J
1. Britanijos
kariuomene saugoti ir kontroliuoti tą per
ANGLIJOS KARALIUS
senoviškus bažnyčiai paveiks tą, medicinos doktoratą ir kt. cinkelio stoties kasierių.
rašo kardi-,.
.* i .
• * Egipto
™.
rprojektuojama,"
J
.
j turi• wbut atšaukta
iš
GRYŽTA LONDONAN. lus, kuriems gavusi Lietuvoj Jis yra Universalės Juodo- Suimtas prisipažino, kad jis
kasą.
nolai, "sudaro didelį kenksmą teritorijų.
2. Britanijos finansiniai ir
Dėlto, Egiptas negali lauk
užprašymų.
šios Rasės Apsaugos Sąjun- a p i p l ^ ę s k c Iio } ik ą į ^ .
Sa _
vidujinei
šalies/
taikai,
teisy
bei ir laisvei, šalies
intere-" juridiniai patarėjai taipat tu- ti tokių didelių iš Anglijos pu ..LONDONAS,.-spalių 8. —
go s prezidentas.
Jos reika- k o neturįs darbo, gi valgyti
sams ir negražioj
šviesoj ri b t t t a t g a i l k t i
sės nusileidrrm. Ir ta Ang- Anglijos karalius pertraukė
lais ir dirba.
. j rei^įa. Priede dar reikia užNAUJAS ŽURNALAS.
Franciją stato svetimų* tauru
3. Britanija turi atsisakyti *ijni pozicija jokiu būdu ne karališkag atostogas BalmoJis sako. nesuprantąs Ame l a i l ^ y t i p a č i a g u ėdikiu.
akvse. Tai visa atsilieps, su* .
,.
^ .
1JW.
rale ir gryžta Londonan. Pre
Apie spalių mėn.
vidurį rikos pozicijos kas link juodo '
.
.
. kontroliuoti Egipto valdžią, atmainoma.
3. Turi ji atsisakyti KgipEgiptan andai iš čia išvyko miero MacDonaldo valdžia Kaune išeis naujas literatū šios rasės žmonių. Amerika, j
visomis
r savo skaudžiausiomis
konsek\ enci jomis,
5Ų
AGENTAI DARO
\r
te svetimšalių ir mažumų ap gen. lordas Allenby, aukšta susilaukė krizio. Gal bus pa ros, mokslo, visuomenės ir a- kurios gyventojai sudaryti iš j
tautinį gyvenimą.
Mes ne
parlap^itas.
Tam kademinio gyvenimo mėnesi kitų šalįų
"REIDUS."
sis Egipto ir 3udano komisio- leistas
saugos teisių.
imigrantų, taip
norėtumėm tikėti, kad tos
tikslui reikalingi
karaliaus nis laikraštis "Židinys." Be- daug nepalanki negrams. Ko
5. Turi atsisakyti "Suezo menus.
priemonės butų vykinamos.
Prohibieiniai agentai Chiperkaso apsaugos; ta apsau- . Matyt, Egipto valdžia ieš sankcija.
daktorius Dr. V. Mykolaitis- panašaus nėra Franeijoj. Te
Nei valdžia, nei parlamentas
nai juodas žmogus yra lygus ' ^ o j e
nepertraukia
savo
ga pilnai pavedama Egipto kos kitokių priemonių pasiPutinas.
4
neims ant savęs tos rųšies at
* reidų." Daugiausia puolavaldžiai.
liuosuoti iš Anglijos priespau NORĖTA NUŽUDYTI DtJ
Adresas: Kaunas, Mickevi baltąjam žmogui.
sakomybės.' '
mi kabaretai.
. JAPONU MEISTERIU. . čiaus gat., No. 32.
Su kai-kuriais reikalavi- dos.
Kardinolai nurodo,
kad
NENORĖJO MOKĖTI UŽ . Chicagos publiškų mokyklų
Francijos su Vatikanu kituoįTOKYO, spalių 9. — Vie
MOKYTOJU SEMINARI
NAUJA KARO MOTINU tos policija susekė
VAŽIAVIMĄ.
met santykių
pertraukimas SKATINA JSTOU TAUTŲ
sistema pradeda lūžti. Bijo
sąkalbį.
JOS
RŪMAI.
SAJUNGON.
ORGANIZACIJA.
pačiai Frąncijai
pasirodė
masi pilno sugriuvimo.
kurio tikslas buvo nužudyti
Trys vyrai ir viena moteri
kenksmingas. I r kuomet ka
LONDONAS, spalių 9. —
MILWAUKEE, Wis., spal. užsienių ir karo ministeriu. Rugsėjo 15 d. Mariampolėj j'žkė vakar
naktį areštuoti
ro laiku tie santykiai atnauTrys
sąkalbiniukai
areštuota.
Anglijos vyriausybe atsake 9. — Čionai imtasi pirmųjų
įvyko iškilmingas naujai sta- j We«t -Sidėje. Jie visi keturi PINIGŲ KURSAS.
jinta, Franeija daug ką laime x- u- *••
, r ,_• ... žingsnių įkurti tarptautine
tomų Mokytojų Seminarijos j buvo vidumiesty. Tenai tran j
w
jo.
J i daug laimėjo
pačia
SERBAI SU ALBANAIS rūmų kertinio akmens pašvenjkėsi po kabaretus.
, . ..
[Vokietijos noton.
Vokietija karo motinų (War mothers)
Namo
Spalių 8, 1924 m.
me savo kritingiausiame mo statė sąlygų ineinant Tautų
KOVOJA.
timas.
(važiuoti paėmė taxicab.
organizaciją.
Tos organiza
Lietuvos 100 litu
$10.00
mente.
Sąjungon ir klausė atskiriu cijos tikslas kovoti kartts ir
Iškilmėse dalyvavo Švieti Kuomet šoferis juos pris
Anglijos 1 sterl. 6v
4.46
BELGRADAN, spal. 9. jKas
link Akaso-Lorraine valstybių, ar tos jos sąlygos
Francijos 100 fr
5.21
mo ministeris Dr. Bistras ir tatė prie.namų, :š jų du išsi
darbuotis už taiką.
Pranešta apie kruviną susirė
mokyklų, kardinolai pažymi, bus pildomos.
Italijos 100 lirn
4.33
ir liepė
vietinės šviesuomenės bei ka traukė revolverius
mimą -Jugoslavijos kareivių
Šveicarijos 100 fr
19.14
kad Franeija paliuosavo tas
Anglija atsakė, kad tos są
šoferiui nei neklausti mokėti
riuomenės atstovai.
DAUGELIS
NEREIKA
Belgijos 100 fr.
4.77
su albanais valstiečiais pasie
provincijas neva iš •• vergi lygos priguli nuo pačios Tau
Pasakyta keletas kalbų ir už važiavimą.
LAUJA BONUSU.
Čekoslovakijos 100 kr
2.98
ny. Sakoma 33 žmonės nu
jos," gi šiandie nusistatusi tų Sąjungos, bet ne nuo at
Kaip kartas tuo laiku pasi
palinkėta sekimų pradėtam
kauta ir 46 sužeista.
gyventojus persekioti.
Tai skiriu valstybių.
WASHINGTON, spalių 9. i
suko detektivai,. kurie šoferį
darbui.
gi, paliuosavo tik dėlto, kad Anglija nemato priešginy— Kongreso pripažinti bonuišgelbėjo. Visi keturi tuolygioms tei
žmones religiniai persekioti. bi-ų Vokietijos
NORI RESPUBLIKOS.
sai liečia 4,500,000 karo vete
TRETININKU KONGRESAS jaus areštuota.
sėms Sąjungoje ir ragina ją
Persekiojimų Įstatymai.
ranų. Iš jų tik 1,300,000 ligRugsėjo 15 dieną JCaune įįstoti.
PARLŽIUS, spal. 9. —Ži
šiol padavė aplikacijas.
3,vyko Tretysis i&v. Pranciš
POLICIJA SUSEKĖ
Minėdami religinių ordenų
nomas
ispanas
autorius
Blaskaus Tretininkų kongresas.
TUNELJ.
įstatymus, kardinolai tuos įs Nuo nuodingųjų dujų gara- 200000 veteranų ar bonus,ų
co
Ibanez
praneša,
kad
jis
(Kongresas prasidėjo Balto
tatymus vadina katalikų per džiuj žuvo Pred Wittenmier, nenori, ar gal nesiskubina pa
per
Europos
spaudą
imsiąs
duoti aplikacijų.
sios Gulbės salėje. KongreChicagos policija tarp dvie
sekiojimo įstatymais.
Sako; 4857 Nortb Leavitt St.
darbuotis už Ispanijos respuso pirmininku buvo kan. Al- jų namų susekė tunelį, kuris
5
po sunkios ligos mirė Spalio 8,
Tie įstatymai' senai laiko.
bliką.
»iri
g,ntlS
T o reikalau a nius
šauskas.
jungė
abiejų
nanųi
rųsius.
1924 m. 12 vaL dian*, 45 »m*mi be jokios vertės ir kaipo
*
J
^ tytog. valdžios programos ir J f s p a ž y m i y j ^ į g i a h d i e i s _
tn amžiaus. Kilo iš Katino Rėd.,
Po pietų del ankštos salės Tai namai 11421 ir 11423 Fotoki panaikinti.
Atėjus kfr ?***?; M e s ^ l a m ^ k ^ P programa perdėm bus vy- p a n i j 0 j e monarchija nėra moPanevėžio Apskr. Molainiu kai
katal,k
k
Kongresas
atkeltas
į
LiaurestviPe
ave.
Vienuose
namo.
rui, ordenų nariai, vyrai į r ' .
? ^igm
ir tikintieji kinama, neatsižvelgiant į jo- narchija, bet absoliute valdr
muose gy\ ena Anthony San- i tu paliko dideliame nuliūdime
moterya, gryžo Franeijon ir į „ ^mų, #>" venti apsaugoje, k i u s protestus. Jis sako, nie žia. Tą valdžią
karaliaus dios Namų salę.
moterį Marcijoną, -du stinn ir
,e g a l 1 I a i s v a i
tori,
kituose
—
Vito
Donati.
du breliu Amerikoie, Lietavoatliko savo tautines prieder-|į
praktikuoti t N kas pašalinis negali maišytis vardu veda Primo de Rivera.
jt vieną brolį.
ITALIJOS PASIUNTINYS
{Tunelis iškastas gaminti
laisvės.
N e s a m a jokios šaly
mes, kaip pridera francu- ;kęj.nią ir naudotis laisvės tei.j v a ? d ž i o s r e i k a l u s > T a i
Kūnas pašarvotas 461S So.
SUSIRGO.
"moonshine."
Jame
rasta
Francisco ave* Laidotuvės |I tokia doktrina. Tą
Ta doktrina gyventojai jau iškelia kovą.
zams.
Francuzų moterys
vyks
Subatoie, Spalio 11 d.
katilai,
daug
pagamintos
Frąncijai nustatė revoliucija.
-j
— 1
darbavosi apkasuose ir ligo- Herrioto atsakymas.
ii namu 9 vaL bus atlydėtas \
Etalijos
nepaprastas
pasiun
"moonshine"
ir
kitokios
prie
Nekalto Prasid. Šv. Panos baž
72a Maxwell st. namuose ki
ninėse. Tudmi
įrodė savo1 Herrioto atsakymas tikrai Dvasiniai reikalai su pasaulitinys ir įgaliotas ministeris taisos.
nyčia, kurioj |vyks gedulingos
pasišventimą, kuomet šalis arogantinis. Jis savo susta- n?ais fetlalais neturi but mai lo gaisras. Gaisrininkai vos T . '"
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų
bus nulydėtas į Šv.
"
.v „ ...
.
. , . Lietuvoj, p. riacentim, kurs
Abu namų savininkai arešpakliuvo pavojun.
|tytą atsakymą padavė patvir
rugsėjo
16
d.
turėjo
atvykti
tuota.
Kazimiero kapines.
•
išgelbėjo
vieną
vyrą ir dvi
moteriški.
"Mes nepageidaujame ko- tinti savo ministeriu kabine- sonu.
Taigi, katalikams nėra paNuoširdžiai kviečiame visus
iš Rygos Kaunan, kad prezivos,"
pažymi
kardinolai. tui ir tik po to paskelbta.
gimines, draugus ir pažystamus
gelbos ir jie turi rengtis ko-j
dontui
įteikti
kredencialus,
su
i
CHICAGO.
—
Šiandie,
adalyvauti aiese pamaldose ir
..
Bet jei kova mums bus is- Herriot pažymi,
jog jam VOTĮ, kai tai
stebėtina, su' SKAITYKKTE I B PLATIN sirgo ir apie
tai telegrafu not oro biuro, nepastovus olaMctnvese.
kelta, -mes- busime priversti [nesą galima keisti savo susta valdžia, "už savo laisvę.
Nuliūdę Moteris ir
KITĘ "S5URUGA.
pranešė Užsienių ministerijai, ras; kiek šilčiau.
I

PRANCŪZAI KARDINOLAI
SKELBIA PROTESTĄ.

Anglija Atsisako Pripažinti Egiptui

CHIUGOJE.

Laisve
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KASTANTAS
KAMINSKAS
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