UNIVERSITY OF ILL
URBAHA.ILk.

(LITHUAN1AN DAILY FRIEND)
—

No.

241

2c A C 0 P Y

-

2c A C 0 P Y

CHICAGO, ILLINOIS, PENKTADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 10 D., 1 9 2 4 M.

METAI-VOL

E N T E R E D AS SECOND-CIoASS MATER MARCH 31. 1916. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MAKCH 3, 1879

iSS

IŠ FRANCUOS IR APIE
FRANCIU
FRANCUZAI SAVO DI
DŽIUMOJE KATALIKAI.

Anglijos Parlamefas
Paleistas
•

9m

DELKO ANGLIJA NEAVAKUOJA EGIPTO.
^ LONDONAS, spalių 10. Kai-kuriais klausimais Angli
ja ir gal ir sutikusi vezdama derybas su Egipto premieru. Buvo pramatomi kaikurie nusileidimai.
Tečiaus Australijos vald
žia įspėjo premjerą MaeDonalda nieko neveikti be pasi
m
tarimo, su dominijomis.
Kad tajp, premieras MacDonald pertraukė konferenc i ja. su Egipto premieru Zoghloul paša.

SPALIO 9-tai DIENAI PAMINĖTI

PRANCIŠKONŲ VIENUO
LYNAS ATIDARYTAS.

18-toj KOLONIJOJ

Čia Spalio 9-tos paminėjimas įvyko seredos v a k a n
Rugsėjo 15 d. įvyko iškil-^Laike pamaldų surinkta $ 1 2 5 . 0 0 , mokyklos vaikai sudėj<
mingas Pranciškonų vienuoly $ 5 0 . 0 0 , salėje dar kaikurie davė už ženklelius ir sudėj<
Prezidentas protestantas,
no Žaliąpam kalne, Kaune, a- $ 3 3 . 0 0 .
Prakalbas sakė advokatas Mastauskas ir Dr|
premieras radikalas.
tidarymas ir pašventimas.
I Pakštas.
Patriotines dainas dainavo p , Balsio vedami
P n e š 8:00 buvo pamaldos choras ir panelė Brazaitė labai švelniai sudainavo k<
P A R Y Ž I U S , spalių 10. —
Pranciškonų bažnytėlėj.
Iš dainų.
Franeija y r a respublika. Bet
ten
P° Pamaldų tikinčiųjų m i |
j a c j v į s o a u f c y v įl n į e čiams surinkta $ 2 0 8 . Kiti sav<
ne tokia, kaip Amerika. Fran
nia su
P r a c c s i i a nuėjo į vie- konvertus sugrąžins tik Sekmadieny.
Mokyklos vaikai ii
cijos valdžios forma yra arti
ml0 n
'įy ^
| gi dar neša savo dešimtukus.
Galutinas rezultatas bi
ma konstitucinei monarchijai,
Vienuolynas iš oro
pusės a p j e $ 3 0 0 . 0 0 . Ir puiku!
pav., kadir Anglijai.
jau galutinai užbaigtas staty
WEST PULLMAN.
Daugiur Europoje karalius
ti,
viduj
gražiai
įrengta
koply
L.ONTDGNAK, spalių 10. —j parlamente visas laikas rėar prezidentas y r a daugi a u s
Pamaldos, už Vilnių bus pėtnyčios vakare, spalio 1
čia. Tik dar kambariai vie
Anglijos parlamentas paleis- mė. l i b e r a l a i manė, kad* Mac
ZR-3 RUOŠIAMAS
niekas, kaip tik šalies valdo
nuoliams gyventi neužbaigta d., 7 : 3 0 vai. Pamokslą, sakys kun. P. Vaitukaitis,
tas.
Nauji rinkimai parla- Donaldo valdžia svarbiuose
KELIONĖN.
vas.
J i s nešima i šo šalies po
taisyti.
Trųksta durų ir lu
mentan paskfrta spalių 29.. klausimuose neveiks be libelitikom
Net nereiškia savo
bų.
Pečiaus vienuoliai jau
BERLYNAS, spalių įu. —
Tuo tikslu paskelbta premierjralų atsiklausimo.
gyvena.
nuomonės politiniais ^ klausi
ro MacDonaldo proklamacija,
Pasirodė priešingai.
Dar- Iš Frįedrichshafen praneša,
mais.
Šalį valdo ministeriu
kuria pasirašė karalius.
j b G partijos valdžia už rėmi- kad &uv. Valstybėms padirbpirmininkas (premieras) su
TRAUKIAMI ATSA
Vakar MacDonaldas
p a s ' n i ^ liberalams nereiškė jokio dmtas milžiniškas zeppelinas
savo kabinetu.
Kaip kara
KOMYBĖN.
karalių turėjo audiencija. Kai dėkingumo. Be to, dar pra- J a u priruo&iamas
kelionėn j
lius, taip prezidentas neturi
bėtasi apie viena valanda. [ dėjo skelbti liberalams prie- ,skersai Atlaatiko.
j Lietuvoj priviso nemažai
palankiai:ti nei vienai politi
Su orlaiviu bus paimta 38
Patirta, kad MacDonaldas ka šinga s teorijas, kaip tai pravaistininkų ir feldšerių, kurie
nei partijai.
Kuri politinė
nrtiui visai nei neprisiminė a- I)10 nių nacionalizaciją ir kit- tonos gazolinos.
be valdžios leidimo gydytojau
partija didesnė, ta stovi val
pie snvo atsistatydinimą. Tik ^
ja.
džios priešaky.
pacįėjo pasirašyti proklama-j K&& taip, tai liberalai išda
NEBALSUOJA BUSIĄ
Tos rųšies praktikuotojai
cijai apie parlamento paleidi- \te8 ėmė jungtis su konservaFrancuzai katalikai.
PASKELBTI.
yra vadinami šundaktariais.
tistais.
I r kuomet MaeDo
Franci jos gyventojai dide mą.
Jie gaudomi ir traukiami tie
AURORA,
111.,
spal.
10.
naldo valdžia padarė su bollė didžiuma yra katalikai. Te
som •
LONDONAS,
spalių:
£
v
įševikaifl taikos sutartis, libe- Vienas vieto|ą khubas pranečiaus juose dvasia ypatinga.
Jie praktikuoja tikėjime, jie Anglijos premierui Jtamsay j r a l a i v į s a į atšalo nuo darbo ša, kad tų visų piliečių, kurie
SĄMATOS ATEINAN
remia katalikiškas Įstaigas, MacDonald ir jo darbe parti- p a r t i j o s valdžios ir imta ieš- nebalsuos per prezidento iinTIEMS METAMS.
bet tikėjimo nemaišo politi- jos kabinetui pralamentas di-, koti priemonių MacDonaldo kimų*, p a v a r a s bus paskelbj tos vietos laikraščiuose.
Jie
koif. Nako* politika su tikėiį- džiuma balsų reiškė ncpasiti- valdžią sugriauti.
Lietuvos ministeriu kabine
Pagaliaus atrasta priežas- busią
užvardinti
"slaeke tas priėmė ateinantiems me
Jhu negali turėti ni&o bend fcėjimo.
Nežiūrint to smūgio, pre tis.
r i a i s " balsuotojais.
ra.
Privatiniai jie katalikai.
tai-s sąmatų projektus: vals
mieras
nenori
apleisti
savo
Bet visuomeniniai — Dievas
MacDonaldo valdžia atsisa
tybės kontrolei 1,191,762 litų
pozicijos.
Darbo
partijos
re
žino koki.
kė atsakomybėn traukti vie DANIJA NUSIGINKLUOJA. išlaidų; vidaus reikalų minis
miamas paleidžia parlamentą ną komunistą už jurininkų ir
Pirm dešimties metų parla
terijai 2,522,400 lit. pajamų
ir skelbia naujus rinkinius.
COPENHAOEN, spal. 9.— i r . 18.979,848 lit. paprastų iš
lėkikų kurstymą
revoliucimentas pravedė įstatymą, kuKaip jis, taip darbo par-!
Susirinkusiam
parlamentui laidų.
riuomi atskirta valstybė nuo
t i ja, kurią jis atstovauja, ti
Tas klausimas iškeltas par-'Danijos valdžia įdavė valstyKlaipėdos krašte guberna
Bažnyčios.
Daugelis katali
kisi išnaujo laimėti kitais rin lamente.
Premieras MaeDo-^bės nusiginklavimo planus, toriaus 331,000 lit. pajamų ir
kų senatorių balsavo už at
K U N . J.
Č I Ž A U S K A S
kiniais. Tikisi jis gauti par- naldas su savo
nrinisteriais Norima kuone visai panaikin- 1,461,019 litų paprastų išlai
skyrimą.
Tie patys senato
lamentan dar daugiaus savo teisinosi ir grąžino parlaraen- ti karo laivyną ir armiją,
Detroit, Mich. Šv. Jurgio Par. Klebonas
riai paskui privačiai rėmė ka
dų.
šalininku, negu ligšiol turėjo. tui. Į tai neatsižvelgta.
Didžiai Gerb. Kun. J . čižauskas, Šv. Jurgio par. klebonas
talikiškas mokyklas. Tad su
Bet tai klausimas.
Detroite, Mich. Vilniaus našlaičiams rengia savo bažnyčioje
ORLAIVIS "SHENANprask jų dvasią.
PRAMONt AUGA.
Antgalo 364 balsais prieš
rinkliavą Spalių 12 dieną.
DOAH" VAKARUOSE.
MacDonald su darbo parti- 198 parlamentas reiškė nepa
Dar įdomiau su jais tame,
Federacijos 7 sk. tvarkys žią rinkliavą su Gerb. Kun.
Nuo šių metų sausio ligi
kuomet respublikos preziden ja iškilo priešakiu, kuomet jis | s i t i k i ė j i m o MacDonaldo vald
F O R T AVORĮTH, (Tex., sp. rugpiučio Lietuvoj įkurta G6 klebono pritarimu ir parama.
žadėjo
pagerinti
Anglijos
dar
tu yra protestantas, gi pre
žia. Keiškia, parlamentas pa
10. — I š rytų čionai laimin naujos pramonės įmonės su
bininkams
būvį,
sumažinti
ne
mieru socialistas radikalas.
reikalavo valdžios atsistaty
Rytoj Chicagon su prakalChicago universiteto prof.
gai atskrido žinomas S. Val 798 darbi įlinkais. Iš ja dau
darbą.
dinti.
stybių, armijos orlaivis She- giausia skanėsiams ir maistui boniis*atvyksta senatorius La fizikas Michelson atrado, kad
Ko jiems t r ų k s t a ?
Tečiaus jo žadėjimai liko
Bet negi MacDonaldas taip
Follette, kandidatas į prezi šviesa skrinda greičiau, negu
nandoah. I š čia leidosi į va gt minti.
Francuzams trųksta vieno tik vienais žadėjimais. Nesu elgsis.
Vieton atsistatydin
dentus.
ligšiol buvo manoma.
daikto. Tai stiprios kataliki mažino jis nedarbo, nepageri ti, jis paleidžia parlamentą. karus. Pirmiausia sustos jis
San Diego, Calif.
škos dvasios.
J e i francuzai no darbininkams būvio.
BAIGĖ KONSERVAKitais rinkimais tikisi laimėr
turėtų alzasiečių dvasios, tai
Kad sutriuškinti konserva- t i .
•
TORLLA.
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PASKOLOS
KONFEREN
šiandie Francijoje butjc kito tistus, liberalai prisidėjo prie
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
P.
Balys
Dvarionas,
Lietu
kia valdžia ir daugiaus tikro darbo partijos ir jie valdžią
CIJA BAIGIAMA.
vos Operos artistės brolis, šįsios demokratijos.
VOKIEČIAI U ž COOUDGE.
L I E T U V Ą
LONDONAS, spalių. 10. — met baigė Leipzigo konserva[Kuomet taip nėra, tai tok Nuo tų tarnautojų didžiumo
AVASHINGTON, spalių 10. Paskolos Vokietijai konferen- torijos pijanistų skyrių. Ar
sai premieras radikalas jau je priguli valdžiai pavykimas.
— \Villiam A. Rodenberg, bu ei ja čia baigiama. Vokietija -timoj ateity jis žada suruošti
ima rodyti savo dantis.
Kuomet valdžia jiems palan
greitu laiku galės gauti 200, Kaune koncertą
K a r o laikais i r po
karo ki, ji turi savo pusėje užtik vęs kongresmonas iš E. SL
PER
milionų
dolerių.
Louis,
111.,
tomis
dienomis,
priešbažnytinis įstatymas be rintus tarnautojų balsus.
PAGAUTAS VAGIS.
aplankęs
prezidentą
Baltuose
veik nebuvo vykinamas. Kuo
JJ
Tie tarnautojai — tai paš Bumuose, pareiškė, kad Ame HEDIAZO B. KARALIUS
Kaune policija pagavo va
ne visai buvo atmestas ir pa
tų viršininkai, laiškų nešioto rikos vokiečiai piliečiai bal
gį Joną Geiną, kurs nemažai
APLEIDO MIESTĄ.
naikintas.
Bažnyčiai daug
jai, mokytojai* policiantai, į- suosią už Cpolidge ateinan
žmonių apvogęs. Geinas pri
palengvėjo.
vairių monopolijų
darbinin čiuose rinkimuose.
Nes, " D R A U G A S " pigiausiai siunčia ir
J E D D A H , Arabija, spalių sipažino prie visos eilės va
Šiandie premieras radika
geriausia patarnauja. " D R A U G Ą S "
kai ir tt. J ų yra keletas miKad vokiečiai balsuotų už 10. — Hedjazo buvęs kara^ gysčių.
las j a u darbuojasi atgaivinti
siunčia p e r didžiausią LIETUVOS VAL
lionų.
Jei del kokių e k o n o - j L a Follette, tai vienas prasi- iius Ali Hussein, kurs pirm
tą įstatymą ir pakelti Bažny
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
keletos dienų abdikavo, aplei
minių priežasčių tie milionai j manymas, sakė Rodenberg.
CHICAGO. — Šiandie ne
čiai kovą tokią, *' kakia buvo
" D R A U G A S " siunčia pinigus litais
do
Arabiją.
Nepasakyta, pastovus o r a s ; kiek šilčiau.
nusisuka nuo valdžios, pastavedama prim 20 metų.
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafroji turi griųti.
AL SMITH SUSIRGO.
[kur jis išvyko.
Už tos rųšies padėtį reikia
tais ir t e l e g r a m a .
Taip juk įvyko su PoincaPINIGŲ
KURSAS.
kaltinti ne tiek radikalą pre" D R A U G A S " PUBL. CO.
BOSTON, Mass., spal. 10.1 MEXICO CITY, spal. 10.
rės valdžia, kuomet jis pradė
2334 S o . Oakley Ave.
Chicago.
mierą, kiek pačių franeuzų ap
Meksijo paliuosuoti daugybę tarnau j — New Yorko valstybės gu- Pranešta, Japonija su M
Spalio 9, 1924 m.
ifelef. Roosevelt 7791
sileidimą.
tojų, norėdamas
sumažinti bernatorius Al į3mith leidosi ka padariusi naują pirklybos
Lietuvos 100 Litų
$10.00
Ofiso Valandos:
Anglijąs 1 sterl. sv
4.47
valdžios išlaidas.
Civilė tarnyba.
su prakalbomis už demokra sutartį.
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
Fmcijos 100 fr
5.J6
Čionai viename
Civilė
tarnyba
valdžiai /Taip gali but su radikalo tų partijų.
Italijos 100 lirų
4.33
Sekmadieniais uždaryta
Rugsėjo mėnesiu Chicagoj
skaitosi didžiai svarbus daik Herrioto valdžia, kuri tarnau susirinkime pasakė jfrakalbą
Šveicarijos 100 fr.
19.14
itniiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitn
areštuota
10,190
žmonių
už
Belgijos 100 fr.
4.77
tas.
Civiliai
tarnautojai tojams nenori padidinti rei- ir susirgo reumatizmu. Kam
nepildymą trafikos taisyklių.
paniją, sako pertraukė;
Čekoslovakijos 100 kr. . /. * 8.09
susiorganizavf. Į kalaujam,ų užmokesnių.
Francijoje

DARBO PARTIJOS VALDŽIA PRADEDA SMUKTI
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MARGUMYNAI.
Musų šaly skruzdės

visur

isais laikais nepakenčiamom
r Šalimais namų
atsiradę

11 lizdai naikinami. Nes jos
lenaudingos ir įkirios, kai:ad ir kiti vabalai.
Bet štai Burmoj skruzde?
pageidaujamos. Tenai yra di
leli taip vadinamų ilsandai
rood" medžių miškai. Tų
įedžių šerdis brangi. J* var
>jama brangiems naminiams
ddams.
Kuomet medžiai nukertami,
negalimas daiktas išimti iš jo
*serdį. Tą darbą tinkamai at
lieka skruzdės. Paliktus nu
kirstus medžius jos ligi pal
įšerdies pagriaužia. šerdjs pa
lieka neliečiama, nes ji per
kieta.
i v | Hį
Taip skruzdžių apdirbti
i medžiai paimami ir gabenami
j į artimiausius uostus.
t

—.—j

Kuomet Tf. sąjunga paga
mino ir pripažino uruitracijos ir saugumo protokolą
Europos diplomatai pradėjo
Į įšaukti, kodėl S. Valstybė*
tuo klausimu tyli, ar joms
nerupi pastovi taika.
S. Valstybių vardų aną die
ną atsakė tan klausimąn pre
zidentąs Coolidge. Jis pareis
kė, kad Suv. Valstybes prį.
pažįsta
žmonijos
brolybės
principą, visuomet stovi ųž
taiką, bet Europos yalstvHr
kombinųotėn nenori maišytis.
T. Sąjungos ruošiama taika
negalį dugti pasaulini taikos,
kuomet norima naminius vals
tybių reikalus pakeisti tarp
tautiniais reikalais.
Prezidentas įspėjo Europos
valstybes, idant jos nesikė
sintų liesti naminius. S. Vals
tybių reikalus. Amerikonai
labai nenori, kad už juos kas
kitas mintytų.
Vargiai diplomatai pas i ten
kins tokiu atsakvmu. •
Nesenai viename susirinki
me Chicagoj kalbėjo žinoma?
Amerikos socialistų
vada*.
Victor Berger. j i s pareiškė,
kad Amerikoje sudaryti di
delę socialistų partija buvo
ir bus tik viena graži svajo
ne.
Berger nurodė ir priežastį.
Sako, socialistų partijos didu
mas ir stiprumas daugiausia
priguli nuo darbininkų. Deja,
Amerikoje yra mažai darbi
ninkų, kurie visa savo gyve
nimą paliktų darbininkais.
Kitas dalykas, anot Berge
rio, tai įvairių tautų mišinys
Amerikoje. Vienos tautos so
cialistai neapkenčia kitos tau
tos socialistų. Nėra vienybės.
Bergeris žino, delko čia
socialistams nevyksta, bet ne
sako.
* 4>.«J5r*
^|es pasakytnineiu, kad $var
biausias socialistų nepavykiino faktorius, tai darbininkui
'
susipratimas.
TRUMPOS ŽINIOS.
Rumunija.
Į Bukareštą atvyko pravos
lavų patriarkas Damianas.
lisaį kvietė Bnmunijos kara
lių Ferdinandą būti Šventojo

Ę^ŲGSTŲ^ĄS.

įdilgino netikusią^ vaistais,
jšnapsu, kava, fcr blogu posiBiaimė, tai elgimu; maža dalis yra užsižmogaus lai- gimę iŠ neurastenikų tėvų, bet
mes
ėdikė, daugiausia baugštuolių ranBaug&tųs žni- dasi todėl kad iš mažumens
onės tankiau- buvo netikusiai auklėjami. O
sia yra nesvei kad didžiuma lietuvių tėvų,
ki,
nusilpę, nore ir su geriausiais norais,
prastai miega, bet nempka savo vaikų auklebaisius
sap- ti, ir kad savo neišmintingu
Ąf. AL, BL BACKU^I ^yg S ąpp UO įi, auklėjimu jų sveikatai ir

DĄfl DEL p . $LIUPO.
" D r a u g o " pastabas j p. šliupo istorišką laišką lais
vamanių spauda labai gyvai kamantuoja. Vienam šis, ki
tam tas nepatinka. Ag patikti visiems ir nelengva.
Nepatinka laisvamaniams, kad pąvjadmau p. šliupą
fanatiku, tarsi toks pavadinimas neatatinka tiesai. Žinau
daug laisvamanių, kurie nėra fanatikai, nf i storžieviai. Be)
ar-gi ne fanatikas tas žmogus, kurs perj 30 metų kovoja
prieį,kataliki$ką saivo tautą, ir vis vardan neva lietuvys
tes, o tuom tarpu (per 30 metų!) nepramoksta taisyklin
gai lietuviškai rašyti ir savo yertimus iš s,vetįmų kalbų
rašo kaž-kokiu žargonu?
Jei p. šliupas butų buvęs didesnis lietuvis nei laisva
**"2L ^T#> niekad 4 o r a ^ gyvenimo ateičiai pakenkia.
manis, tai per 30 metų jis butų gerai pramokęs savo tė nepasilsi, prie jų greičiau vi tai tiesa.
vų kalbos ir butų parašęs nors vieną gerą v e j M ą iš savo sokios ligos kabinasi, ir jie
Argi išmintingai daro lietu
specialybės — medicinos.
savo gyvenime neturi pasise- vė močiute, kuomei savo verSakydamas, kad Lietuva ant pražūties kranto, jis ne- kimo.
kentį vaikutį baugina f Esą,
paduoda jokių skaitmenų savo tvirtinimui įropĮyti. Jei to Yra žmonių kurie bijosi, ir "cit, neverk, antai eina žy
kių, kaip p. Šliupo, argumentų užtektų, tąį lengvą butų j - pat j s nežino ko bijosi. Vieni das su maišu, atiduosiu jam,
rodyti, kad* viso pasaulio tautos jau "ant pražųties kran bijosi pelių, šunų, arklių, tegul tave nešas"; arba: "eit,
to", nes ir laisvamaniškiausioje Rusijoj, ir turtingiausioj perkūnijos, žaibų, šūvių, nu- cit, išgirs baubas, ateis ir suAmerikoj lengvai surastume net milionus nelaimingų, ne
mirelių ir t. t. Kitus kankina'es tave"; arba: "nebliauk,
patenkintų ir nuskriaustų žmonių. Lietuve yra vidutiniškoj
slogutis, arba jaučia kad be cit, jei nebusi geras, tai at
padėty ir visais atžvilgiais vejasi pačias kultūringiausias,
miegant koki
,
,
„ i u •
i
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• 'mieerant
koki tai
tai šalta
salta ranku
ranka eis kipšiukas, pasmeigs tave
kakta, ar
brau ant rago, nusineš ir įmes į
tautas, ir yra labai rimto pagrindo įtketi, jog mokslu ir spaudžia jam ^1*11
... ČOz
kultūra Lietuva į 30 metų atsidurs pirmose eilėse, o tur kia per veidą, ar koks juodas karšta smalą"; arba: " a r fa
tais ir tvarka taip-gi jau bus netoli pirmųjų, šitą pažangą katinas smaugia ir t. t. To-Į man rėksi? Pašauksiu rlaktagarantuoja 27,000 gimnazistų ir studentų. Katalikiškoji kie didesnę dalį savo uždirbtų r a kad nuvežtų tave. į oipitąmokslo jaunuomene skina ir praskins (!) garbinguosius piningųi atiduoda burVnin- lę ir papjautų", yąikutis iš
Tėvynei takus. 6 mokslas daug gali, jis vargstančią ša kams, čigonėms, žavėtojoms, girdęs apie tokius navatnius
(phrenologa- ir baisius dalykus, nutyla, o
lį išgelbės iš amžių bėdų, kaip Maironis gražiai pasakė. ' l guzologam'f
Tad patartume p. Šliupui apie Lietuvos dabartinę padėtj ms) ir kitokiems humbukie- motina džiaugiasi kad tokiu
ir apie jos ateitį spręsti ne sulig to, kad jo raštų spaus riams. Jie nuolat geria viso- būdu pasisekė uždaryti vai
tuvės neapsiima į§lcis.ti ar nėra kas laisvamaniškų pas
kui kakarinę. Bauginti vai
kaitų skaitytų, bet §ulįg to, kaip greit kįla žmonių švieti- kius vaistus, tankiai eina kus žydais, baubais, kipšais
mas, fctek tyi&ąnęto naujos inteligentijos priauga, kaip prie aptiekorių, retkarčiais ir daktarais yra labai blogas
mažinasi ftĮjjtier^ (beraščiai), kiek įvHirių laikraščiu bei I eina prie daktarų. Tokiems ir sveikatai kenksmingas pa
knygy
išeina,nąųfy
kaip fl?mŲ
-sM^aspasistato,
litas, kaipir ūkininkai
kelia savo
žmonėms šis gyvenimas yra
ukkis, kiek
t. t. O. tuščiais
žo •pilnas
vaikučio
kartumų, nemalonumų, protys. Augančio
džiais, be įrodymų, juk ir p. Sirvydas moka "mandrių" jie imtis save neapkenčia, Vaidentuve ir nervai yra labai
dalykų nupasakoti, t.ąj ko gi čia tokiais niekais žymesniam jiems šis pasaulis yra "nege jautrus, pirmieji jo gyvenimo
žmogui užsiimti.
ras", ir Amerika "negerą", įspūdžiai giliai įsibenda o(įfflįį,
TĄM^N'NKŲ PERMAŽAI.
menįn, ir jei neišmintinga
ir visi "negeri ? \
u
Kadaise p r a ų g e " buvo pastebėta, kad tautininkai
Nervotumo priežasčių yrU motina maitins kūdikio vaivaldo pusę lietuvių susivienijimo (t. *y. apie 7,000 suau
daug. Vieniems nervai yra d§ntuvę baubais ir baisenybė
gusių žmonių) ir dar keletą mažesnių organizacijų. Šito
suirę todėl, kad savo gyveni mis, tai tas atsilieps blogai į
kia pastaba didybės t r o š k u s i e m s labai nepatiko. 0 kašme pergyveno baisias audras; jo sveikatą visam gyvenimui.
gi kaltas, juk laisvamanių, daugiausia neorganizuotų, Akitiems kad savo nervus su- Tankiai pasitaiko, kad jau
merikoj yrą gal net apie 150,000. Kiekvienas laisvamanis
juk geras kandidatas į tautininkus, tik reikia kiek atskies
ti jo komunizmą ąr socializmą. Kai socialistai ir komu
nistai pratųrtps, prasigyvens, raudonumas jų pasidarys pal (
šas, tai daugelis jų vįrs tautininkais. Ir turėsite didesnį |
skaičių §avp pąselcpjų, tautininkų ar. liberalų. Tik reikia
palaukti.
Didžiausias I š p a r d a v i m a s
Bet p. $irvydąs nenori laukti, jis nekantrus. Paberia
VYJIŲ I ^ VAIKŲ RUDENINIŲ IR
savo pypkės pelenus ąnt stalo ir pradeda skaityti. Skaito,
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
skaito, priskaito virš 114,000 ir, vėl netekęs kantrybės, į
Ant
sušunka: radau, tautininkų Amerikoj net 114,000! Bravo,
vyras. Tik visgi reiktų jam prisiminti, kad statistikoje yra gudresnių dalykų, nei jo pypkės pelenuose. Ir tokių
dalykų nesuprantant ir nežinant, išmintingiau butų p.
OVERKOTAI
Sirvydui apie juos visai nutylėjus. Tada jis galėtų net
Ir
prie "filosofų" prisirašyti.
Naujausios $ 4 0 5 0
PAKŠTAS AGITAVĘS AJ^ERJKOJ J9J9 Įfi.
Aug^įau
Madų
Dar vieną tikrai laisvamanišką faktą p. Širyydas. iš
kepė. Jis sako, kad 1919 m. Pakštas agitavęs vyčius Ąr
merikoj, kad šie stotų kariuomenėn, o paskui pats nuo jos
pabėgęs Amerikon. Faktų sugretinimui pravartu šįąį kįj
pasakyti: Pakštas išvažiavo Europon 1918 m. rugp. 23
d. ir sugrįžo Arherikon tik perniai (J923 n).). Neį žpcĮžiu,
Visokių (
nei raštu jis neagitavo, kad vyčiai rašyt,usi arrnijon, nors
Aukščiau
visuomet pripažino, kad užpulta Lietuva privalo ginties
visomis pajėgomis 1919 m. (nuo balandžio 8 d. iki rug
sėjo) Pakštas buvo Lietuvoj, tankiai užeidavo j kąikuĮvairių materijųj visokių siau,
rias ministerijas, ypač [(rašto, Apsaugos minjsterijon ir
nekurre su dviejom kelnėm, gu
pas ministerj pirmininką p. Sleževičių, pagelbėdamas jam
ir kitiems susikalbėti su Amerikos ir Francijos karinin
rini ir Hart Sckąf%x ^ Į ^ r x
kais, kurie tuomet dalino maistą (amerikiečiai) ar mor
siutu.
kino busimus mūsų karininkus (franeuzai). Jei Pakštas
but buvęs mobilizuojamų metų, tai jis but atitarnavęs sa
vo laiką Lietuvos armijoj. O kadangi taip*nebuvo, tai
jam prisėjo laisvanoriu karo valdininku (perkalbėtojų ir
vertėju) išbūti ir paskiau, atpuolus reikalui, vėl persikelti
universitetan. Kas liečia agitaciją, tai ponuį Sirvydui juk
^ t L f i t d i R t L n t S i •\'Pį|ii ? ii
nepaslaptis, kad Pakštas, jau kelis metus agituoja uimp-r
kyklas ir savo raštais perša mintį, kad valstybės b'iųdįetę
reikia užleisti stambiausią vietą ne armijai, bet žmonių
švietimo reikalams: amatų mokykipms, universitetams,
Įr Aug^eįaų
stipendijoms ir t. p.
,
Visokios rūšies, didelis išsirinkiP. Sirvydo negraži melagystė buvo trumpa, bet jos
mas, vilnoniu įmaišytų, pionų ir stoatitaisymas
išėjo aą
ilgesnis. Ką-gi darysi, kaųd apkalanti y-j
7 1
T I T ""- " "" -pi
g
r."-LS-?
ra lengva, o teisinties sunkiau.
ru.
Ii
Laisvamaniai daug priekabių sumedžioja... Bet į
kiekvieną sučiaadejimą juk nespjBsi "sveikas!" pasakyti.
^
'V*>r.

IL- -i-"1

gajpagėję vajfiai, pe.r miegą galima pasiklausti gerų pe
jįujtauja, justos, kiti net pa- dagogų, kaip malšinti verken^ k * i š l o v ( * "Miidyja", kly- į
kaprizijantį vaiką.
tfl)a
kia, - tai yis pasekmės "bau Vienas pedagogas pataria vai
bų". Net pilnai subrendę,
kui įtikinti kaip jis negražiai
mažysteje įbauginti
"'bau-;
bais", nors ir netikės "bąa- »fr9*> k ^ n ^ P v e r k m > ^
bams", visvien bus baugštus, ba kaip juokingai atrocįo
jautrus ir silpnos sveikatos. kuomet kaprizijasi. Jis tvirti
Motinos įsitėminkite, kad na, kad pas kiekvieną vaiką,
bauginti savo vaikus "feau- kurs jau turi iįek tiek supra
bais" ir,kitokiais niekais, f- timo, randasi sayygafįįn inra labai nesveika. Galima su(^Tęsinys 5 pusL) "
rasti geresnius budus, arba
•

i
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$3,000,00 Morgičius
Ant propertės kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str.

Vfrtis $7$pO.OQ

Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius
morgičius:
PASKOLA

Adresas

$3,oao^p

8343 S. Hermitage Aye.

$7^00.60

$4,000.00

5004 S. Fairfield Ave.

$9^00.00

$3,200.00

5735 So. Talman Ave,

$8,000.00

$3,800.00

5538-40 S. Sacramento Av. $8,000.00

$3,500.00

5832 S. Talman Ave.

$8,500.00

$4,500.00

3303 S. Morgan Street

$11,500.00

Apsauga kiekvienai paskolai yrą naujas mūrinis
namas moderniškos konstrukcijos.

6% Nuošimtis

-UFRANK
Ashland Ave. Ąt 4 7 r t h S t ,
N a r y s Federales Resenve
.rtj^ie
U
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PASU M O K PROGA i ZEIL DR

MEFT^fĘJSr

'.iTz-j'^z'*''

M M Vymi
MES DABAR .

BRIDGEPORTO

SIUTAI

VERTE

Rpdonie y^JįąiĮsjas
Madas
2 fcflros Kelpįų BiuĮn ir

s OVERKOTAI
ŠI MĖNEŠ
Importuoto Prancuaįško raateruoĮp įgaisvtąs šilko ir vilnos
audimas 2 poros kelnių ir
" ^fr*r^as *

m*

JI.J5 $m IIJ5

PAUL LEASE^

K. p.

Karsto Globėju pravosjaviį
varau, kaip piįes tai uuyo
Rusijos caras Nikalojus jo
Globėju. Ferdinandas sutiko. ,

* Užimtoj Ruliro dalyje franeuzų vyriausi lcomisija atšauke savo parodymus, varžancius Vokiečių laikiaščius.

Special

3427 So. Kafsted Slreet

Kepures

Gpposite 34-th Plaee

95c.
SM

.

6hicago
Tol. Boulevaid 15o>'

iierių įeiti siutai su 2 porom

5?5 on ii
U 1 1 K "U*H «
Geriausios rūšies ir <4ąrJ^o

&20J0O M ^50.00
Importuoti Worumbas
Viskas ranka siutą
$7-5*00 yertes
Speciale kaina
Tikrai j}psimoj<pS 1jums pa«
nnis atsilankytiL ir paSiuri4i
ką mes turinie Juins pufocktl XF fflBiį. puikios rįšies
mūsų drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti.

ZELL';J(^TH^G
..ioo S HALSTED b l ^ E E T
AtcUfcL Vak^raiji ir Nedeiio
mis
• * • » » * •

•-»-»--».^.^.»-J»
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BAISIAUSI KARO
IŠRADIMAI.
Tautų Sąjungos
specialis
komitetas, sudarytas iš karo
žinovų: lordo Robert .Cecil
(Britanija), admirolo Anbrey-Smith ,(Amerika), gene
rolo de Marini (Italija)
ir
pulkininko • Reąnin (Frahcija), pareiškė savo nuomonę
apie
tmtfjausius
chemijos
išradimus, kurie bus vartoja
mi busimame kare. Komite
to
tyrinėjimo ir sustatyto
pranešimo tikslas — duot ai
škų vaizdą apie baisiausias
galimybes karo metu ir įro
dyt kultūringam
pasauliui,
prie kokių rezultatų
priėjo
dabartinis mokslas ir kokius
išnaikinimus galima bus pa- darytį remiantis mokslininkų
išradimais.
Komitetas savo
darbą yra jau baigęs ir įtei
kęs (Tautų Sąjungos žiniai.
Pranešime pirmiausia nu-

rodoma j tai, kad visos tau
tos susipažintų su pavoju, ku
ris gali gręst jom, mažiau
siam
susidūrimui
įVykus.
jKaipo pavyzdys nupiešiama
vaizdas gazo atakos prieš di
delį miestą.
Žinoma, prie
šas pavartos tokius gazus,
kurie atims nuo piliečių gy
vybę tik aprėžtam -laikui, kol
bus paimtas miestas, ar pa
siektas kitas tikslas.
Did
žiajam
karui
prasidėjus,
mokslas pažino apie 30 troš
kinančių gazij; dabar išrasta
jų 1,000 su viršum rūšių.

Chemiškas ginklas, varto
tas per praėjusi karą, dabar
yra patobulintas: gazai vei
kia šiandien didesniu smarkurnu, duoda geresni efektą
ir turi Įvairių fiziologinių riasekmių.
Jų stiprumo efekto
ir variacijų sienos, stačiai nėįa numatomos.
Gazų pavo
jingiausios pasekmės
žmo
gaus organizmui gali but per
spėjamos atatinkamais prisi
JVA1RUS KONTRAKTORIAJ ruošimais ir priemonėmis, bet
} • • • » - « » » » » i ^ » • • » • • • • • • • • •
klausimas apie civilių gyven
Tel. Blvd. 0641
tojų apsaugojimo būdą palie
ka atviras. Nuodams medžia
Mnrtmo Ir budavojinio uamu
ga nuolat yra vartojama tai
GENERALIS
kos laiku ir "chemiški gink
lą'' ' visuomet bus dispozici
Atsilankykite pas mane duosu
joj kiekviename didesniame
gera patarimą.
mieste, kur yra chemišk,ų fab
S352 So. Halsted Street
Chicago, UI.
rikų. Prof.,Mayer iš Colege
Home
de France stačiai yra pareiš
3356 Lo\ve Avenue
kęs, kad kiekvienoje chemiš
kų išdirbinių fabrikoje esaneoji
medžiaga gali tuojaus
but suvartota prieš neprisiMalavojime, dekaruojame, ruošusius gyventojus ir vie
kalSmuojamę ir popieruo- nu ypu sunaikint visas apsijanie namus.
Fadarome
ginimo galimybes.
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieVadinamieji
"bakteriolioru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
giški" ginklai negali but priPres. Ramancionis
Chicago, UI Tel. Yards 7282 skaitomi prie ypatingai bai
sių.
Komiteto nuomone, ši
™
T Armitage
tos rUšies ginklai turėtų men
Arm
6193
kos reikšmės galutinam kovos
laimėjimui, kadangi yra jau
išrasti ir tikri budai apsigin
General Rooflng Contractor
ti nuo jų. Vienintelis būdas,

A. K A I R I S

GO N T R A CTO RIS

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

JACOBSON ROOFING
CO,

Visi stogai
egzaminuojami
aproka viniai duodami veltai.

Ir
•

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis

Graborius

2314 W. 23-rd Place
Chicago, m .
Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271
2199

Mes taisome senus ir dengiame
naujus stogus visokios rūšies.
Mušu trokai vaŽKioja | visas da
lis miesto ir priemiesčius.

i:

3 Prakiurimus Stoge
Pataisome u i $4.00

Visas Darbas Garantuo
jamas
I 2011-13 W. Division Str. I
! « « • » • • • • • •• • » » » ' • • • • - •

FOTOGRAFISTAI

• » • >

Tel.

JOHN G. MEZLAISKIS
Oeneralia Kontraktoriui,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th S t r e *
Chicago, ID.

*rrrTelefonas

f

|

Pranešimas Lietuviams

Canal 1233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo

Koniraktorius

Dažu Ir Poperos Krautuvė
2338 SO. LEAVITT STR.
Telefonas Canal

2«&5

Fotografas
PANSIRNA 6TTJDIO
1901 S. Halsted Su,
Chlcago.
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja J visas
miesto

Telefonas Canal 5395

i

Canal

a J. PANsnufA

j

0610

PLUMBING
Geriausias phuneris. darbą at
lieku gerai Ir mtlfrtfifcal.
THOMAS HIGGIlf8
2313 8o. Oakley Ave
CMcago,

NETIKJtK
gerbiamasai,
kad
Tamsta neatrodai
gražus
ant
PAVEIKSLO, tik ateik } STAN
KAUS
BRIDGEPORT STUDIO,
kuris esa tikras paveikslus artistas.
Meldžiu 5<iiiQyiom3 ir grupėm?.
atsilankyk'4.-: del paveikslu, nes
mes turim puikiausią ir didžiau
sią dienos šviesą kad galima šim.
tas žraonit.i nutraukti lengvai.
Specialos kainos del didelių ves
tuvių ir taip L t.
Jei Tamsta nebusi patenkintas
ne jokio mokesčio nereikalausiu.

•

VOAB
•*y
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kuris sudarytsų
pavojų, yra
nietimas iš aeroplanų stikli
nių indų pripildytų bacilomis.
Daugumos specialistų nuomo
nė, bakteriologai prie dabar
tinės mokslo padėties nega
lėtų produkuot tiek Jnfekcijos, kad su jos pagelba pa
vyktų išnaikinti krašte žmo
nių veislė.
Kaip matyt, iš komiteto
pranešimo, karo specialistai
kalbėjo tik apie visiems maž
daug žinomus ginklus, dau
giausia apie gazus. Bet nie
kas iš jų neprisiminė -apie
specialines paslaptis,
žino
mas tik toje valstybėje, kur
paskutiniais laikais tapo iš
rasti naujausi naikinimo bu
dai. Ne taip senai "Klaipė
dos Žiniose'' buvo paminė
tos išrastos Prancūzijoje ir
laikomos didžiausioje paslap
tyje skrajojamos bombos. Apie jas francuzų atstovas nie
ko nėra pareiškęs.
Niekas
komitete neužsiminė nė apie
"mirties spindulius." Be abejo, nesama šiandie ir tokių
išradimų, apie kuriuos nė ga
biausi šnipai dar nėra suuodę. . Galų gale teks pripa ;
žinti, kad nors ir baisus tu
re tų but kovos .metodai arti
miausiame kare, šitokiu ko
miteto pranešimu, bet vis tik
tikrenybė nustebintų žmoniją
dar baisesniais siurprizais.

brendęs, dar jam reikia daug
daug bolįševistinės apsvietos.
Bet ar kuomet nors tos rū
šies apšvieta Amerikoje pri
gis, tai patys bolševikai apie
tai daug abejoja.
Oz.
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KAIP TURI BUT VEDAMA
PIRKLYBA.
<"<.

tori
Viename Amerikos mieste
/
- uždaryta nemaža krautuvė.
Jos savininką/ subankrutijo.
m***!
Tos krautuvės savininkai
visuomet skelbė, kad jie veda
pi rklybų remianti s *' aukso
taisykle."
III VL*
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu
Tos krautuvės " aukso tai
surėdymu, karve ištraukia iš jų naudingus ele
syklė" buvo išreikšta tokiais
mentus ir perduoda juos jums piene. Dėlto, pie
parašais languose; " Čionai
viską
pirksite
nuosavomis
nas yra valgių karalius.
kainomis," arba "Išparduo
Boideno Evaporated Pienas suteikia pilno, tyro
dame prekes po 756. vieton
karvė pieno maistingumą geriau, negu koks kitas
dolerio/'
produktas. Yra tyriausias, Šviežiausias pienas su
. Remiantis tos rūšies taisyk
smctona. Karvės yra geriausiai prižiūrimos ir ve
lėmis jokios pirklybos nega
terinarai nuolat peržiūri jas.
lima vesti.
]kurta krautuvė
Bordeno Evaporated Pienas yra parankiausia, tauankščiau ar vėliau turi,bankpingiausia pieno forma. Del virimo ir kepimo jis
rutyti jr turi but uždaryta.
susilygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra jam ly
Viena svarbiausių * * aukso
gaus gėrime kavoje. Priežiūra sutaisyme užtikrina
taisyklių" kiekvienoj pirklytyrumą pieno, kuris pilasi iš keno kaip smetona.
boj yra: "Vienu ir tuo pačiu
Jei norit sužinot kaip virt -u Bordeno Išgažygiu "negali kam pelno dova
ruodlnta Pienu, pasiuskit mums kuponą, pa
ženklinant kokias pamokas norit, ir mes prinoti ir sau pasilaikyti."
siuslm dovanai.
Kiekviena pirklyba turi but
UML
taip vedama, idant padengtų
THE BORDENICOMPANY
visas išlaidas ir duotų pelno
1LDG,
NEW YORK
gerinti ir didinti
pirklyba.
T\ Ž. Be to, dar ir pačiam pirkliui
RUPOKAS
(Kl. Ž.).
UNSVVEETENED
turi būti šiokio-tokio uždar
Duona
Sosai
Pajai
E
bio.
Saldalnės
Mėsos
Pudingai
žuvys
Pyragai
Sriubos
IR BOLŠEVIKAI UŽIMTI
Vesti atatinkamai pirklyba
Vardas
8....
Adresas
RINKIMAIS.
nėra lengvas
daiktas, kaip
Lithuanian
kam atrodo. Tam tikslui ne
Pareina žinių, kad Maskvos vien reikalingas atatinkamas
bojševistiniai laikraščiai daug mokslas, bet ir prisirengimas.
ra.*o apie ateinančius S. Val Pirklyba turi padengti išlai
stybėse prezidento, rinkinius das ir duotį reikalingą uždar
rrr
apie priešrinkiminę kampani bį.
'
.
ją ir amerikoniškų komunistų
Tai yra aiškus ir kiekvie lę nors 12 mailių gilią. Tuo
jKasama žemėn skylė turė- ir pačios žemės gelmes.
veikimą.
nam suprantamas*
daiktas. budu butų patirta daug įdo- tų but 20 pėdų diametre. SieŽiofin.š.
Bolševistiniai
laikraščiai Be to visa negalima
vesti mybių.
Butų sužinota, kas nos turėtų*but
išklojamos
Amerikoje turi nemažai savo pirklybos.
$ JT
randasi mūsų žemės gilumoj,
^ , A < < M H » > Ą I KAD
korespondentų.
Šie-gi Rusi
Retkarčiais
sakoma, kad kaip didelis ten karštis. Mok
jos komunistus džiugina ame-1 konkurencija yra "pirklybos slui tas butų begalo b r a n g u ^>f e l u m a i į a p a č i o s , paprastai
iietuvių studentų /ii^pos
rikoniškų komunistų pavyki- gyvastis."
Gali but.
Bet daiktas.
^ ^ Ę ^ ^ \ y ^
pumpuojama
laukan,
A
f,!
'i
^>fe«
•V j
m ė a e ^ y t u r ė j o d v i e dj ų «aATaimais politinėje kampanijoje. neprotinga konkurencija daž
• Sir Charles Parsons v tam kad tuo būdų palengvinti dar v.
.,
.. .v . , .
....
Anot tų korespondentų, nei nai yra pirklybai ne "gyvas
*••
•
i
/
^
"
x
cm
"exkursną
is
Manampoks
tikslui jau turi sustatys .; ir LbininMms. Suprantama, tuo
bunnkttms. Suprantama, tuo
v
\
viena Amerikoje partija ne tis," bet "giltinė."
projektus.
Tečiaus nėra pipačii\ laiku iš viršaus butų 1 **«**$;
Palangą, Klaiturinti pavykimo.
Tik vieni
Konkurencijos mylėtojai la
nigju.
pumpuojamas reikalingas gi- P^ i r **pį liestus? Ar ži
komunistai darų progresų.
bai dažnąį apsivilia.
Anot jo, tas darbas užimtų
liai oras.
i na i> kad Helmar Turkiškuose
Daugeliui amerikiečių nei
Aguona.
apie 50 metų ir atsieitų apie
nežinoma, kad Amerikoje ra
Kai-kam toks projektas at- eigaretuose yra 100% Turkis100 milionų dolerių.
di kaJų-komuiiisių srovė turi KO ČIA NEPRASIMANYS.
rodo juokingas. }Kasti žemėj kos tabakos kuriuos rukytoŠis
projektas,
anot
jo
nėra
savo kandidatų \ prezidentus.
šulinį
keliolikos
mailių gilų! jai pripažįsta kaipo vienus iš
Kam tas
reikalinga?
geriausių cigaretų kurios tik
komercinis.
Jei
jis
butų
ko
Tas jų kandidatas — tai Fos- ' Nesenai inžinierių suvažia
Tečiaus mokslas į tai ne juo ra cigaretų kokybė? Paban
vime, New Yorke, kuriame da mercinis, jei butų pramatoter.
kais atsineša.
dyk pamainyti į Turkiškus ciNors Amerikos komunistai lyvavo virš 100 inžinierių iš mas iš to ateity koks didelis
Šiandie pripažįstama, kad garetus, o tikrai pasidžiaugsi
patys nesitiki gauti keliolikos įvairių šalių, Anglijos inži pelnas, tuomet bile vienas
finansininkas žemės vidurys yra viena lava. kaip kad kiti džiaugėsi.
tūkstančių balsų ir jų veda nierius Sir Charles Algernon amerikoniškas
ma kampanija labai retai kam Parsons iškėlė originalį pro tuojaus imtųsi tos rūšies dar- Kuo giliau, žemėje yra karš
(Apgr.)
čiau.
Skaitant
kas
55
gė
.bo.
,
Bet
kad
projektas
yra
žinoma, tečiaus jie nors Ru jektą.
sijos bolševistinius laikraš
Jis sakė, šiandie pasaulis tik mokslo tikslais, jam trūk doms vieną laipsnį vis daučius triubija apie kažkokius daug įdomauja žemgalių pa sta reikalingų lėšų, juomi nie giaus šilumos, 12-os mailįų
KAUNO
gilumoje turėtų but ligi 1,200
savo "pavykinius."
dėtimi. Į tuos žemės plotus kas neįdomauja.
Anot Anglijos inžinieriaus, laipsnių karštis. Tad penkis
Nežiūrint tų *•fepavykimų, V siunčiamas ekspedicijos. jTai
Maskvos laikraščiai su šird- vis daroma moksliškais tiks- tas projektas turi rūpėti ne kartus daugiaus, negu reika
vienai kokiai šaliai, bet vi linga Vandeniui užvirti.
gėla atsiliepia, kad komuniz- lai s.
Ar butų galima tokioje gi
Tad visas
mui Amerikoje nėra nei maTečiaus daug svarbiau bu- sam pasauliui.
žiausio laimėjimo. Girdi, ten tų už žemgalių tyrinėjimus— pasaulis turėtų prisidėti vy lumoje kasti, tai klausimas.
proletariatas dar pilnai nesu- iškasti vertikalę žemėje sky- kinti tos rūšies svarbų darbą. Inžinierius Parsons sako, kad
butų galima su
specialėmis
GERIAUSIAS LIETUVIŲ
priemonėmis.
MALTAS

3 Uįj

VALGIŲ KARALIUS

VAPORATE»

•

MlLK

Bet ar tokioj gilumoj yra čystas ir turtinga* su keturių uncu pakelis apinlals Europos.
tikrai toks didelis
karštis,
Kauno Malt Extract
yra
naudingas del sveikatos ga
tai irgi klausimas. Šis klau
mina sveikata ir padaro apetitą.
simas butų išspręstas vyki Lietuviai pamėginti vartoti Kau
no Malt busite labai patenkinu.
nant patį projektą.
Be to,
Dykai 1 setas Malto
butų patirta, kas randasi žesučedyk 12 labais ir gausi 1 setą
malto už dyka.
mes gilumoje.
Jeigu krautuvnlnkas neturi tai
Hrišiol to niekas
nežino. reikalauk" tiesiog Iš mūsų ištaigos.
Gal ten randasi galybės nau
dingų naugių. Gal nieko, tik
viena plika kieta uola.
N Savininkas
Žmonės ištyrę visus žemės
kraštus jūrių ir okeanų dug
3613 S. Halsted St. Chicago
nus, aukštųjų
kalnų pačias
TeL Boule vard 7258
viršūnes. Dėlto laikas ištirti Į
*m

Lithuanian Products Co.

BRIDGEPORT STUDIO
SAVININKAS

JOHN GAUBAS

d. J. STANKUS
3202 So. Halsted Street
TeL Boulevard 3302

•lii

Aušros Virtų Bendrabutis
Vilniuje, 1924 m.
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Kaunas.
Sulyg paduoda
momis valdžios apyskaitomis
matyti, kad per
pirmuosius
šių paketų 6 mėnesius Lietuvo
je parduota 40 laipsnių deg
tinės 2,546,744 litrai; 95 laip
sniu spirito 100,5i58 litr.;medieinos ir tech. reikalams
171,402 litr. viso kartu už 15,1649,3)02 litų.
Jeigu dabar pridėsime ki
tus gėrimėlius, kuriuos Lietu
voj viešai ir slaptai geriama
bei pardavinėjama, neapsirik
dami galime tvirtinti, kad al
koholio dievaičiui, t. y. gir
tuoklystei Lietuvos žmonės
išleidžia po 20 milijonų litų.
Tas visa praleidžiama savo
gomijirio patenkinimui, vidu
rių, širdies, proto, valios ir
dirksnm gadinimui.
Bran
giai moka dar lietuviai alko
holiui už jo teikiamas ligas.
O tiek gero galima pada
ryti su tokia milžiniška pini
gų suma!
Juk tai mokslei
viams stipendijas
duodant
po tūkstanti litų mėnesiu butų 20,000 moksleiviu auieJ^
Atverčiant
juos kitiems
naudįagienis reikalams ,—juk
tai bujų galinga apie tūkstan
tį kaimo mofcyklu pastatyti.
Bet deja! tas visa paleid
žiama vėjais.
Dar žmonės
mėgsta savo proto tamsybes.

I GERESNĘ ATEITI.

*

Lietuvoje vis didesnis inte
ligentų skaičius ima kelti ko
vą girtuoklystei ir alkoholiui.
Šiemet rudeny įvyko Kau
ne visa konferencijų, kongre
sų eilė.

oiavS

fefodidk
=H

Katalikų Mokytojų SąjpngąĄgi tūkstantinės jaunuomenės
gatbgi, įkarsti "Ateitininkų" organizacijos st$įa į bendrą
kuriai nutaria kovoti prieš .įtlaivybės darbą, suprantama,
pasekmės turi būti geros.
alkoholį.
Blaivininkų ir abstinentų
Lietuva •eina evoliucijos, o
eilės auga smarkiai.
Jų jė- ne. revoliucijos keliu prie vigos didėja. Jų įtaka į zmo- sį§ko šalies sublaivimmo.
nes yra didelė.
Linkime jiems geriausio paBitikas.
Suprantamą, nei šiais; nei

^Ateitininkai."

iM&>m» M ^ e į y i ų ir Stu
<įe*itų ''Ateitininkų" bendro
je konferencijoje priimt* se
kanti rezoliucija:.
''AtsiJUurint į tai, l$ad alLietuva kukurinės
kojaoUo vartojimas
žemina
»Tarp fcitų pažymėtina U&-, mūsų at<eitjinin^ų aukšta ^obaltuvos I&jįturinių Organizaci sį, ši visų ateitininkų bendro
=
ja l į i ^ r e n c i į a .
Ji priėmė ji konferencija nutarė, kad ateinančiais metais nepajėgs
nutarimų, kad Lietuvos Kul visose ateitininkų laikomose kilnių blaivybės idėjos žmo- Kas nesigarsina, to niekas
įr
organi^cijos I nių * padaryti, Lietuvą tikrai
tūrinių Ot&mzs&h
K w f e - įstaigoje
neStto.
šalimi,
Advokatams W daktarais, blznie-.
rencija pripažįsta, jog alkoh©i rengiamuose jįšMlaiėse beį puo- blaivia ir laiminga
ciams ir veikėjams, perkantiems irlis yra vienas pavojingiausių (tose ar fc#įj> pramogose negabet tam blogam girtuokįiavi- parduodantiems, darbo ir darbininkų
5
^ieškantiems —
priešų, kultūrinį Tautos gy iį bųti yft*toj*mįi a&kį svai- niui jau kelias užkertamas,
— visiems "Drauge" garsintis apeigėrįinaį ir atejį#nin-| (Kuomet mokytojai, dakta ąuojųu
venimų išvystyti.
Nes alko- giejį
holis griauja sveikatų, sielos kams neįeiafeua girtuofeliau- rai, advokatai, kunigai, o taip! Jei laiko neturi, pašauk:
3=
jėgas ir tTautos dora, pado
.!»-.,!
«•'»!» ą,w,i«t .nnmju
Pačios ateitininku, konfe
rumų, atinj«
laiką, pinigus,
kultūros kėlimui reikalingus. rencijos abstijnentjų sekcijos
Todėl Konferencija pripa buvo šiokios paimtos rezoliužįsta reikalingu, kad
visos ei jos:
a) ĄteifeiiBteu. 4fcetinentų
Lietuvos Kultūrinės organi
zacijos ir įkuriamoji
Liet. Sekcijos platina priešalkohoKult. Or-jų Sąjunga padary linę literatūrų ir sekdamos
tų visa, kas atatinka jų jė-% priešalkoholinį judėjimą ren
goms ir priemonėms
kovai ka žinias apie įvykius turin
prieš alkoholį.
čius ryšio su alkotogdtiniajįs gė
;
rimais ir tas žinias siunčia
Liet. K a t Mokytojų
Liet. Kat. "Blaivybės" d>rSąjunga.
jos spaudos biurui.
Lietuvių (Katalikų Mokyto
b) Abstinentų sekcijos krei
jų Kongresas irgi neseniaupia ypatingo 4ė*aėsio į fbstisiai įvykęs, priėmė tokias re
ne*tų sekcijų bei būrelių kuzoliucijas :
a) Lietuvos Kataliku Mo. rin* Žemesuiyju kĮ*siu j»okskytojij Sąjungos Konferenei- leivių tarpe.
c) Visi abstinentų sekcijų
^ j ^ mofcyklą vienu geriaušių faktorių abstinencijos nariai turi įsigyįe abstinentų

DIDELIS BAKSINIS BALIUS
Rengia
RačaJ*Siayos Panų ir Moterų RaMpinf Jtoų^yą.

g;

SPALIO 11 P., 1 9 0 4 M.
©iesro Apveizėtos Parap. Svetainėj 18 Oat. ir Union Av. S
Duris atsidaris 6.-30 vai. vakare
Muaika p,raąUlės 7 .-00
Įžanga 25c. Ypatų
jhesT? — eW'M*Mm. *****
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Yra kviečiama visuomene atsilankyti, bus labai
Krabus vakaras. Bus muzikantai net iš Vilniaus par
trauk^.
Kviefca
RENGteJAI.
2JU.ZZ£JUJ*JŽ&<ZJUJIQ&&J^^
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Užprašome Atsilankyti | Paminėjime 8-niu
Metu Sukaktuvių Ir

IŠKILMINGO ATIDARYMO

K'0' J

judėjimui k pareiškia tofel
norą, kad visi mokytojai su
lig savo išgalėmis dėtų pas
tanga priešalkoholinįų pamo
kų dėstymui mokykloje ir pa
dėtų plėsti abstinencijos organizaciįoms.
b) Tvirtina
reikalą steigti geresniam abSjtiaencįiįos Jį^usomo plėtoji
mui prie Liet. Kat. Mokytojų
Sąjungos Centro Valdybos
atskiria mokytojų abstinentų
sekciją, c) Konferencija pa
sireiškia, kad Liet. Kat. Mo
kytojų Sąjunga, kaipo orga
nizacija, yra
abstinencijos
šalininkė.

^ e l i v Ų S k į t a r t i n a i nešioja iškilmingešniuose atsiti
kimuose.
į ) Kiekvienas ateitininkas
abstinentas stengiasi payeikti
į savo namiškius ir gimines,
kad šie nerengtų
vaišių su
svaiginaamisiais gėrimais.
e) Ateitininkų moksleivijų
abstinentų
sekcijos
nariai
stengiasi gaivinti abstiueiuctją ir visose kitose moksleivirų
ir jaunuomenės organizacijo
se.

The Peoples Furniture
Com any

H i ; ętf
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Sabatoje 11 Diena October, 1924
Atidarymo dienoje.
Bus dalinamos dovanos visiems
atsilankusiems svečiams.
Taipgi grajis geniausi Chicagos
muzikantai.
Ir pagarsėji Amerikos i š d i r b i jai
demonstruos daug žingeidžių daly
kų.
I r del norinčiu pasipirkti ką nors
del n a m u už žema kaina, Subatoje
bus 5 0 exf:ra pardavėju, kurie sku
biai ir mandagiai Tamstom patar
naus.

STVVO B I G I
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acASH&cRiioirš
Iškaba nurodinanti vieta kur
Tamistos galite pasipirkti na-

Daug vilties.
Kaip matome,
Lietuvos
Kultūrinės Organizacijos, L.

'mams reikalingus daiktus su
užsiganedijimu.
Abi
Rietuvių
Korp.
Rakandu
Krautuvėa yra aprūpintos su šioms
olectros iSkaboms.
d«l parankumo
kad mūsų rėmėjai galėty lengrviuu
atrasti -mūsų krautuves. Eidami l
iMutm Krautuves,
tikrai patėmykit
I šias iškabas. •
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Naujai Pertaisytos Ii* Išdidintos
Rakandu Krautuves
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Kuri. K. Stasio Bendrabutis
Vaniuje, 1924 m.
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K. P.

KELIONĖ VViSCONSINO ž£l
Dalyviai, jų tiksiąs ir išsirengimas.
Daugelis žmojnŲ mėgsta keliauti. Bet
geografai ir archeologai be kelionių ir
gyventi negali... Jie tai ir yra tie "anilinieji žydai", apie kuriuos fteisakos kal
ba,
Dr. Al. Rackus ne Vien medikas. Ji*
išsitraukė iš visuomeninio darbo ir v i s $

s

liuosesnį laiką pašventė numizmatikai ir
abelnai archeologijai. Šiandien jis jau
stambus archeologas, surinkęs didžiausia
pasauly lietuviškų pinigų kolekciją ir
rengiąs išleisti didelį trijų to#nų veikalą
apie Lietuvos numizmatiką. $ e vien se
nus pinigėlius jis rankioja. $epaniekina
jis jokio senovės daikto: medalio, vilyčios titnaginio smailagalio, akmeninio kir
fuko ar indijonų senoviško puoduko. Iv
30 muzejuje rasi įvairių tų dalykėlių di
delę gausybę. Tad jam reikia fceliauti. Jis
p e i s a i vasarą ir apkeliavo drauge su dai
lininku Žemaičiu vįsą pfatybę Amerikos
fakarų trikampy tarp Seattlc, Meksikos

JUK

m.'iiH

Ii
n

ir Chicagos.
Ponia K. Bačkuvienė keliavo kartu
su Dr. ftačkum Pacifiko pakraščiais, ken
t ė ^ karįtį ir troškulį A r ^ n p s ^yr,^^,
džiaugėsi Racionalių parkų gražybėmis,
slinko Uoluotųjų Kalnų baisiomis pa
kriaušėmis. Jį didelė ir 4i-ąsi kelionių en
tuziaste.
Poftia O. Vąsiliutė - Pakštienė jau
spėjo apkeliauti 5 Europos valstybes ir 2
Amerikos .(J. V. ir K « « * 4 Q ) . Ji ^papras
tai mėgsta keliauti, nor§ w r a šalininke
savo gyvybę į jpavoįu. ętoĄyki.
Jei geogTaias visai #GJkelią.ųJ;ų - tai
butų nuostabi n a v a f c ^ . l&ipo šjokstoks geogra/ąs, aš vį$ ^ H e i u įįgĄr prįe.
derme kųrs-nors p a į i ^ . j y ^ o l man
pavyko aplankyti (ir yiet^mis ilgiau |5sap*ve}iii)
U valstybių: nuo P^trpgrądo
iki Monte-Karlo, nup f#ndo«o iki Vil
niaus, Važinėjau nebaugiausia, bet yra
dar vilčių ateįty kiefc pia%u pažvelgti
į ?en\ės margoj veį^,.
^isconsin'o (Uisk^nsin) žemėn pasileiilonje. keli^rįppais tikslais: vakacijų,
praleisti, kelionės smagumų paragauti, in

4 1 7 7 - 8 3 Archer A ve.
nwt.il 1 . m

fff?wr^

dijonų pastudijuoti h jų gyvenimu bent
kiek pagyvent
archeologijos-etnografijos daiykų pasirankioti. y
x
, Kelionėn išsirengimas Imvo kįek sa
votiškas, nes mes nusprendėm važiuoti
pigiausiu ir įdomiansįu būdu: nekliudyti
viešbučių, o nakvoti savose palapinėse;
kiek galint vengti valgyklų, o visą valgį
patiems laukuose ar Iriose garninties.Tad
sale šėtrų — palapinių, reikėjo pasiimti
ir daugiau ruošos judomo^o. inventoriaus,
Dr. Baekus pašere, kroviniais visą apkro
vė 20-to amžiaus savo šyvą žirgelį
<
fHu(Jsoa<ėJį,J ir rugsėjo 7 d. ryįmetėlj
jau ^um^ni plačiosios Chicagos monotonį|k.ais priemiesČįaįs į tolimus lauįkus ir
žalias giria*.
t į, m
Į •<Huo!son'ą,, susėdę pakiliu upu
pasukom į vakarų pusę, į # Eockfordą, 111.
Labai smagu buvo pasprukti iš j)aniurusios Chicagos į tyrus laukus. įioys iki
Bockfordo lygumos tebesitęsė, bet įau
nebebuvo tos cliicagiškęs reiiefo mono
tonijos: kur-ne-kur iškildavo kalneliai
ir pagražindavo gamtos reginį.

ff"^!ffPTWBl

1 9 2 2 - 3 2 So. Halsted St.
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£hicaga jkiri savo platybe — tai mie
stas - juros, bet .užterštos juros. Čia, la
šiniai ore kybo. Chicagos kaikurių priemies&ų (apie skerdyklas) smarvė pra
lenkia ir Kaune "Birutes'' viešbučio «u
irusias ^ i p a s . Nors gyvename geriau
siose ir švariausiose- miesto dalyse, bet
miesto didumas visgi jkirėja. Tad dar'
labiau pradžiugome, kai už Rockfordo
didesni miestai labai praretėjo ir. atsi
dūrėme rečiau* apgyventoje žalioje Wisconsino valstybėįe.
Antikv^ųnąai.
Popiet pasiekėm Janesville, Wis. Čia
aplankėm vieną seupv.ės daiktų rankiototoįą p. Moore. Jo antikvariun\ę radpme/
daug įdomių dalykų, kur^ų po keletą nu
sipirkome. Įsigijau kelias dešimtis vilyčių
titnaginių smailagalių ir kelete J^įtų da
lykėlių, t. vad. laukinių tautų darbo.
Iš Janesville pasukom į rytus ir sus-',
tojome Eikliom'e pas kitą senovės lie
kanų rankioto ją p. Carter. Čia čiupome
daug indijoniškų akmeninių kirvukų ii1
Egypto škarabų, kurie skaitosi dideiė re
ftrl
tenybe. Muzejuose jie įkainuojami nuo 5

T T

ana

iki 25 doierių, gi mes juos čia gavom po
dolerį. Tad manome daug pelnyję. (Skarabai yr|t senovės Egypto farapnų ir ku
nigų keistos antsf/audos. Jie yra simbo
liai sutvėrimo, prisikelinm ir amžinojo
gyvenimo, p tų parašų egyptologai su
seka neinama Egypto istorinių faktų).
Apleidę antikvariumus, važiavom iki
temstant ir privažiavę mažą Pewaukeo
(^ivoM) miestelį nusprendėm ,žia apsį nakvoti. Visą dieną labai skubinom, įda
rydami po S5 myKas į valandą. Už tai
ir sųriętėm n«t 200 mylių. Po tokios ke
liones pajutom ir nuovargio. O čia dar
lietus pra4ėjp v a ^ e krapinti. Suradę sto
vyjklą raažjame miškely šalę miestelio sku
bin^me išįesti palapines ir sukurti -ugnį.
Brėgnas medis nedega., įlgai kjuėm kol
sukūrėm ygnelę, išsivirėm kavos. O %\
skanumėlis tų uikandiiųl Ką jau ir kal
bėti - nįeks apetito tiek nepaaštriaa.
kiek ilgos ąįsursijos tyrame ore. .
Pavalgę nebegalėjome ugnele besįd^'augįį ^es lietus priuiė^o MH smarkyn
ii wnai i+uę suvarė į įaukįas »ąiipine#
naktd€s nakvotų.
{Bm daugiau)
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SVElCATA.

LIETUVIAI AMERIKOJE
SPRINGFIELD,
ILL.
IfltĮlil ,s

STASULANI

Daktaro atsakymai i midau-j
suąu*.

41.

1939
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[.!>,

•ji'oJef. Yards

Dr. J. H U P E R T
DA&TARAS I i i CHIRURGAS
Praktikavę^ B E R L Y N E , VIENNOJ (r PARYŽIAUS Ligoninėse
Gydo visokias liga? moterų ir
vaikų. Leidžia vaistus po skūra.
Turi X-ray ir t t

4649 So. Ashland Avenue
Trečios Lubos
Chicago, III.
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8
f"T«L Boulcvard 0537

Dr Marya
Dowiat-Sass

1411 So. 50 Ave. Cicetro, IU

T<*.

Boulcvard

i* n •

«

2100

Chicago, LU.

r

*

Gydytoja* ir Chirurgai

4631 8. Ashland Ave.
TeL Yardi 0994
Nųo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. r^p 10 iki 12 piet
:z=«:

.

•

,

DR. CHARLES SEGAL

.

ofisą

po

numertn

SPECTTAT.TSTA8

=i

*

GYDYTOJA*

CHIRURGAS
8387 SO. Morgaa Btreet
Valandos: 9—II ii ryto.
Vakarala nuo
CICERO OFI$A8;
,
tl 418-tb Ave
Ifclef. Cicero 4878
yalan<)L: f — 4 ; I i ,f. ••'to«3f«n»
UtaftUnkals ir pėtnyčloma »
|
fl l a r ^ T f a T va*. KK
^ ^n»a

i.i

• i

• ^ — ^ I M M ^ W I » ^ &m

^ * »

Tel. Ganai 0157 Vak. Cmnal Si 18

DR. P. Z. ZAUTORIS
w

»

*

v -»

Lietuvis Gydytojau Ir 1821 So. Halsted Str.
Vaandos: l t lkl 19 ryt*; 1 IU I
po p u t ų : • lkl 9 vakar*

f Į Namus Nežiūrint Kur Gyventam
* Valoin visokios rųšies vyrų ir
moterų skrybėles

I

Telefooas

S.

ML

»m

W. G. N O i A K
2210 W. 22-nd Street
Chicago, 111. j
Telefonas Rnosevelt

1639

» i

k

4

• u
, • « i~. .

i, ' ' • ;
„,.—*_

Gydau įvairias ligas, o ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų lr opera
Traukimas
dantų be skausmo.
cijų;- naujausiais budais.
geriausi* aukso. Su mūsų
4204 Arehcr Ave., Chicago, HL
galima valgyti kiečiausia
Brighton Park. 2 lubų, Rūmas 1
Garantuojame vls» savo dar!»», ir žemas mūsų kalnas. Sergėkite \| Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
savo dantis, kad nekenktų jūsų sveiVakare nuo d iki 8 yąl. Nak^rf.
N e d ė l d i j n ^ j nuo 9 iki 12 pj§tų. J
1543 West 47-tb Street
TetėphOiie tafayėttė 4548
Netoli a Miliais Ave.
»
.
P
>
W
—
—
—
—
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IMT'

W. B A N E S

G. V. C H E S N U L

KAZIMER LAUCIUS

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Haine
2203 W. 22nd St.
TeL Oaaal «4Sf

Lietuvys Siuvėjas
>:

o
v

Telef. Central 4411

KASIMIR P, GUGIS

r
u
s

ADVOKATAS
127 N. Dearborn Street
Valand.: nuo 6 iki 8:3S
Nedėliomls 9 iki 12
Heeid.j* "8383 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 1310
Chicago.

i

HELEN BELMEN JERRY

Bfadu
Įvairių Materijų
žieminių lr Rudeninių

LIETUVŽ ADVOKATį
4454 South Western Ave. j

Kreipkitės Pas Mane

1 » T^

Su Savo Siuvimo Reikalais Busite
Patenkyti
Taipgi
Taisau, Valau ir Proslnu

KAZIMER LAUCIUS

Telefonas

W.

Lafayette

4088

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais,
Nuo 2 Iki 8 Subatom po plet.
--M~t *,b ^

fc

|i

j

9 w»,

/r

K. JURGELIONIS

3305 South Auburn Ave.
Chicago, IU.

1840

ApVOKATAS
Room H17 — 1122
127 N. Dearborn į t r .
Telef. State 7521 l
Vakarais Jr nedėljps rytą:
ofise "Naujienų" name:
1738 So. Halsted Str*
Telef. Roošcvelt 8500
PanedėUo vakare:
4601 So. Marslifield Ave.

Uabnnsla

r,r*mt tu

n MOI.

Ave.
Chicago, UI.
Siuva visokios rų
šies vyriSkus drabu
žius, pagal Jvairių • i
madų. Užsakymai if
pUdotni
eerai
if
Telefonas Canal 2652
greit. Kainos priei
Valandos:
9 ryto Iki 9 vakaro. Senamiausios,
^t
redor'ir
•
PetnyMoj
nuo 9 r. Iki «
> + »*
y. Veda visokias bylas vjsuoss
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus lr padirba
Tisokiųp Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas lr
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis i&lygo-

JOHN KUCH1NSKAS

H

OVERKOTUS IR SIUTUS

—

A. A. O L I S 1

Padarau Kaip Tik Npcl

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ
Rudeninių ir Žieminių Materijų
Kainos Paeinamos, Patarnavimas
Mandagiausias

ADVOKATAS
11 8. La Salle st. Room 2001
TeL Raodolph 1084 VaL ano 8-5
VAK A R ATS t

Kreipkitės Cas Man/
Busite

'

Patenkinti

G. SKOBY
2150 So. Hoyne Ave.
WM
TeL
ailtlilllllIUIim;ill«il^i|tU|ijH|tjjyi|Hi|||Hijiuii^

II •

DR. VgLONIS, Ph.
, D. p v D. 0 V N. T.

Canal

-^

-~- • I
maldą, kuriij. ajįalbčįp gerb.] i;^ ; Z7JT ~*z-zz r. -?
kun. svečias.
Valio! Vyčiai! Į <fav\)& U
Dievas tepalaimina
dii}if)Seniausias ĘAe
^ienio jusi] darbams!
Kartiute.

3

*

A A I V

mm mmmm

|

—

/

Gamintojai aukščiau
sios ryšies T u r k l į
ir Egiptlšku
cigarctų pasauly.

I « I '

^

A D V O K A T A S
7S W. Monroe Street
Room »04 — TeL Kandolph 9 N 9 ]
*"~" Kuo t ryto lkl 5 po pietų
3203 So. Halsted Str.
Telef. Va^ds Wl#
fĮl^ftrimff

Savininkas

Gydau be vaistų ir be operacijų,
visokias ligas vyrų, inoterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. l'ataj-ijnas dovanai.
Valandos nuo 1 iki 0 vakare.
Tel. Yards 4951
S2C2 So. Halsted St.
• ." '

•

Vakarais: 9151 Weet 22 0M

DYERS

NAUJIENA!
NAUJIENA!
KĄUJIĘNĄ!
Susirinkimas buvo baigtas J
Ką tik gauta iš Lietuvos
4<
Naujutėlė
puiki
knygutė
Į
Dr. Čhiropractor ir
j AUKSO fcALį".
Akušerka
ANIELĖ KAUSHILLAS

•••

—

U. S. CLEANERS A N D

— c/

•- •

—

ROOM 1538 T R i n r i f E HLDO/
Tele/onas Randolpb 32S1 ^ ^

T
U
»
A
Darau Ant LLsakymo Visoki,u

Na, pagyvensime Ir pama
tysime, J*ą. L. V. 48 Įcttppa ža
da istikryjų daryti ir nuveik
ti. Tik jau, siisiniitdanii, he~
apverskitįe «ios silpnosios mū
sų kolonijos augštyn kojomj^.
Pirma tesufitiprįga ir tepa»*odo7 ką gali.

—

7 South Dearborn Straęt

Padarom darbą greitai,
Pigiai; gerai

I
R
S
I

BOXESofWorl0

^^^^^

ADVOKATAS • •
s^«J^3l&L4af fr BfflŽf,J

E
R
K
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MnaAauicJ

» • • • • •

• ! • • rrlM«M
k « « M 9tAwtm
TeiaoiMM^
V«d» !kyla*
al nmmZ , ,

HELMARS yra absoliutiškai gry

Canal

7081

CHAS. K. V U O S A I T I S

Ptiysical Health Institute
Pentista? patar
naus geriau

m*m-^m^

JOHN I. BA6DZJUNAS

Nėra geresnio tabako cigaretams
už Turkišką Tabaką ir HELMAR
Turkiški Cigaretai susideda tik
iš gryno Turkiško Tabako, Jei da
bar rūkote cigąretus maišyto ta
bako, tai džiaugsitės permaina j
Turkišką.

- DR. p . SIM-ĄITIS
^^^^H
Naprappjth
|
Gydau pasekmingai širdies li
Valandos nuo J l|ci 9 vakare. | gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusuli, galvos skau
^TedėJionjls nuo 10 iki 1?
dėjimą, riebius kūnus suliesinų;
nesilpnindainas jų vaistajs. šiaip
3333 South Ęalsted Street
jau tonsilius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Napratpatijos
Ir
maistinės
chemijos buaa gydymui Cišgrydęs
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir* ilgai gyventum).
Vai- 1 iki * PO pietų„ e iki 8
vak. Nedėlioms po sutart*.
, Ofisas 4052 S. Ashland Avenue

W&™i

•i-

•JBIV!^

JeUfu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi aklų uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, 'skaudžios arba
Ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

y

i • •

—

'<TurJu rudyti. Negaliu be cigąręty mi ir Hp4-MARS rąildu pątogųmą Jr S!t?3guiji§ a^sakąiiti trpškimul Tvkmo &b?Jp ir jąuf iu pa^enkJnias ir laimingas".

&

• -".• •' '

.Jkim

bVakarais
o r a S t . TeL Kandolph 6584—&5»6
10717 Indiana Ave. I
Ui
TeL Fullman i»77

u

i

DUovą, Moterą lr Tyrą Ligą
VaL: ryto nuo 1 0 — U euo f—4
po pietą: ouo
7—s.vt
Nedėilomls: 10 Iki l t .
| " Telefonai Midvfay 8880

Dr. J. P. POŠKA

•f -?°? L !:

savo

4729 S. Ashland Are.

Tel. Boulevard 8886

i

Va!.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Jįled.
Lr Šventadieniais 10—12 d.

Perkėlė

Ytlanttatf -

•

t

Kampas 31it Str.

LBBTDVIS ADVOKATAS

1

».-••

U&ųvįę Specialistas

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

L a w y er

»^g

LIETUVIS ADVOKATA0
Sulte 1518 Ashland Dlock Bldg.
*55 N. Clark S t Cklca«o, DL
R esi d en ei ja
2S41 W. 23 Fl.
Tel. Capal S58»^

«*.r*fi

RUSAS GYDYTOJAS I B
CHIRURGAS
Specialistas Moterišlnj, Vyrtik^
Valką ir visą chronišką ligą.

J4etuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

< >

Aš Pripažįstu Tą!

i

oa. mm o. o.

DR. A. A. ROTH

Dr. A . J. KARALIUS

I

s9rT-''

,

JOSEPH C. SOBOL

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės
^
permaina j Turkiškus

5 «. "

"*

Dr. Maurice Kahn

Luhų)

f c

t

tes, kad jie nelužtu

J

)fiso Tel. Boulevard 9684
Rczid. Tel. Orezel 8191

.%,..

>*m »*%,

Antrų

9*al.: Nuo 9 ryto iki 12 cie#ų ir nuo 5 iki 8 vakarę.

OfiMM atidarytas: kas«li«»n nuo t t a i .
po piet iki 0 vai. t akarv.
Nedė.iomis ir seredbmts ofisus uidarjtas.

1707 W. 47-th St.
Valandos nuo 8 Iki 12 diena, nuo
6 iki 8 vali vak. Ncdėl lomia nno
8 Iki 2 vai. po pieta.
U

(Ant

.

Tel. Dcarborn 47«6

ni 2r jpekiuoti j kartono skrynu

ofise;

<

• • •

Patyrę %0 metų šitame darbe

Dr, A. Račkus

1230

.••

Perkant naujus 4rą)>užiu». A-tneškit pas nius savo senus siutus
'ir overkotus tai mes atnaujisime. |

••""^

ir

.

. P. WAITCHES]

NEMĖTYKsavoPINIGyS

Dr, S, A, Brenza DR. A, K, RUTKAUSKAS
4*08 HO. ASHLAND AVENUE
Chicago, liL
Tai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po I
p*« iki S p o plet, 8:80 vak. Iki*
• :M vak.
vak.

_^»

SIUVĖJAI

ją įėjo J. Sugentaitė, Elena
Supenaitė, Kotryna KuperieGalinda.
nė, Ona Gudauskaitė ir Mar] parieta Kaspeniitė. Surengti
PARDAVIMUI,
grocernė, ir-gį nutarė maskaradinius šo
frūktų, daržovių, ir pieninę
krautuvė. Biznis gerai išdirb kius, į kurių rengimo komisi
tas, randa nebrangi, sąlygos ją įėjo Jonas Adomaitis, Ko
tryna KuperienO ir Jonas Ta
prieinamos.
Atsišaukite pas savininke: mošaitis.
1417 So. 49 Court
L. V. Seimo delegatės ir-gi
daiyvavo šiame susirinkime.
•
Cicero, UI.

Žvaigždute vyte Ona Guraus
kaitė išdavė pilnąjį raportą, iŠ
kurio buvo patenkinti visi.
J tą susirinkimą buvo atsi
lankę: vietinis gerb. klebonas
ir gerb. kun.* A. Tamoliunas.
lerb. klebonas prašė vyčių
)rigelbėti rengiamoje paar;njos vakarienėje, o gerb.
kun. A. T. k'albėjo L. V. or
ganizacijos obklsių temoje.
Susirinkimas buvo gan in
R A I :
teresingas ir daug žadantis.
Be to visko L. V. 48 kuopa ča
la neužilgo perstatyti scenom
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
veikalėlį "Nekaltasis Avinė
4442 So. Western Ave. * lis" ir pradėti tikrąjį nepap
Telef. Lafayctte 414*
rastąjį judėjimą, šioje koloni
joje.
Well, to tik reikėjo ir rei
Gydytojas, Chirurgai, Ob* kia.
tetrikas ir SpecijaHstai
•s
"
'%
Elektroterapas.
PRANEŠIMAS SERGANIŠIMA T0NSILUS 1)—Ita miirinimo,
. TIEMS. /
Z)—lle
prillo ir be hkuu»mo,
Mes gydome pasekmingai
3)—He kmiijo.
4)—He jokio pavojaus sveikatai,
įvairias
ligas be vaistų, vi
5;—raeijttitui nereikia siryrtl, jeali tuoj vaifytl, ir gvdi eiti |
sais naujausiais pasaulije
darbu.
žjnomais gydymo budais.
raK.v«io •(•all-!»tones' (uktnenį* tulžyje)
ir ak men j.H Šlapumo piiNlėje be oAtsilankykite į
pvrnoi.joM. su tnm rikrocnJtt moksliškoinis prietnoii^iuiti bei vaistais.
TRAINIS HEALTH
Apkurtusiems Minnjtiuu girdėjimu.
INSTITUTE
Gydo visokias ligas pasekniinjrui, ir jei
yru reikalas daro openu-i.ifts.
3327 S. Halsted Street
Profc-fionan paturnavimu' telkia savo

._*

~JL\

ty.

Telefonas Boulevard

ADVOKATU

1

Motery &j-gos vietinė* kp.
L. V. 48 kp. subruzdo'
Klausimas. Jau kelinti me- j
surengta puota , pagerbimui
Gerb. kun. Dr-ro Igno Če- tai kaip esu nusijpgs ant aklebono kun. Jeronimo Vai
fcaičio, einančio p. Y. organi- kių. Buvau nuėjęs prie akiųj
čiūno jo vardo diena minint įzacijos Dvasios
parei- daktaro, tai jis man pasakė,
„irt
i - i i
™ v. , M'.pyyf
^ , u ^ w vado
\«**u i**™Tyko spaho 1 d. pp. B a š i n s k e a t s i f c n k v m a s d a y . d a u g k a ^ turiu mistoti rūkyti, buki
gražiame name. Sajungieenj a a a j o j o g y v u m o y i e t i n e i L V J jr,.l»fc
i£
M «n™«*
tabakas
silpnįiaa —
niąn *akis.)
ir b f o svečių buvo apie 60. j ^ k w > p a į k u r i s i J p n a i b e g y Tau nuo pat jaunysjtės rufeąu
žinoma, pagerbiamasis ir; v a v o > 0 d a b a r j a u r o d o d i d i n pypką, Lietuvoje net makor'svečiai valgė gardžiai paga-' g ų F a , i r į ž i u m praplėsti d a r
ke rūkiau ir niekad mano
minta; vakarienę ir reiškė svei-' buotę, prisiartinant rudens ir sveikatai rūkymas nekenkę,
kinimus ir linkėjimus savo my
kernos vakarams.
tad sunku man tikėt kad da
limam klebonui ir didžiam
Tą visą dasižinome iš 4$ kp. bar tabakas man kenktų, ir
Moterų Są-gos prieteliui. Po
interesingo susirinkimo, lai ant senatvės sunkų JPan yra
ni Sriubienė vedė programa.
kyto rūgs. 24 dįeną. Visiems pamesti rūkymą. Prašau po
Kalbėjo: Katkienė, Nevuliutė, susirinkus gabusis
kuopos
Kun. A. Linkus, adv. K. Ches pirm. J. Adomaitis atidarė su no daktaro paaiškinti man,
nul, Bemkienė, adv. B. Mas- sirinkimą su maldą, yisi da j ar rūkymas išjiesų gali ką]
tauskas, Lauraitis, Makaus lykai svarstyta tvarkiai ir kenkti *mano akims. P. J.
kienė ir k.* o ant galo gerb. rimtai. Daug buvo kalbėta aAtsakymas p. P. J kun. H, J. Vaičiūnas.
pie Justino Kudirkos busimą Taip, įatoako kenksmingumas
rengiamąjį čia koncertą ir, gali apsireikšti po ilgų me
Spalio 1 d. Jmprovemein kad pasekmingai pavyktų vi lų vartojimo. Be to atsimink,
Club laikė susirinkimą Luks- skas, tai tam dalykui tapo iš jcad kol jaunas ir stipras bu
tos svetainėje. Tarėsi apie rinkta komisija iš sekančiųjų vai, tai ir nuo/dų galėdavai
pagerinimus ir pagražinimus vyčių: Kotrynos Kuperienes daugiau pakelti, o senatvėje
piliečių gyvenimo Cicero. Iš ir Klenos Bucevičiutės. Taip žmogaus kūnas nėra taip ga
rinko savo kliubo advokatu, gi buvo nutarta pagerbti 3a jus. Visgi yra atsitikimų, kad
K. Chesnul (1405 So. 49 Ave. se-b'all'o tymą vakarėliu, į ku nuo perdidelio rūkymo žmo
Cicero, 111.).
rio rengimo komisiją įėjo An gus apanka. Jei tamstai regėtanas Kaperio, Elena Bucevi- jimas yra brangesnis nei pyp30 d. spalio, Moterų Sagos čiutė ir Kasparų Vįncas. ] ka, tai patarčiau atsisveikin
2 kp. rengia "Bunco" par- 11Burgu" vakarienės komisi ti su tabaku...

D A K T A

Joje aprašoma įdomus nuo
tikiai iš Amerikos Lietuvių m
gyvenimo.
Kiekvienas amerikietį? tu;
j retų ją perskaityti.
Knygutė nebrangi « kai- g
ADVOKATAI
f^urnuestyje Otląm
nuoja tik 40c.
*
Rootn 011 Chicago Temple Bld*.
Galima gauti * Draugo*' 77 W. Washington St.
Knygyne. Kreipki irs.
CICERO. Ofi&as: PanedėUo vak.
1$14 S. a o e r o AT. TeL « c e r o M M
"DRAUGAS ' PUB. OG.
BR1DGEPORT Ofisas: EJtaii vak
2334 So. Oakley Ave.
*»M 8. BaJaVsd S t TeL BouL §717
Chicago, UI.

(T^sa nuo 2 pusi.)
fetinktas, ir kad jis nepanorės
būti "ąsiluku".
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V. W. RUTKAUSKAS
ADyQKATAS
Ofisas Didmiesty!:

29 sonth u *m »*m

PATYRCS LIETUVIU KRAUČĮUS
VYTU ir Moterų $ubų Siuvėjas
Kambaris KBf
, , \,%.Q€ŲŠ I R W J T 0 p
Telefonas Central 8890
Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau.
S223 8. Hals**d St.
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama
Telefonas yards 4881
kaina.
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus.
iAmw. M ?? * ?• | |
f If V V A J I | į
J Užsimoja farsintes dtauu
2337 go. Leavitt St.
Tel. Roosevelt 8982
Chicago. ) ty ''Drauge
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jHospitale ir po operacijos :SVARBDS SUSIRINKIMAS. susirinkimų spalio 12 d. at
einantį sekmadienį 2 vai. po
pradeda eiti sveikyn. Išduo-I
—r
11 i raportai iš draugijos ren- šv. Kazimiero Akad. Rėme- piet. Aušros Vartų par. mo
PARDAVIMUI mūrinis na
giamo vakaro, l'uris įvyk* jif pr-jos poseiminis sūsirin- kyklos kamb. prie Vyčių 24
mas tik 6 metų senumo, 3 flo
spalio 19 dreną š. in. Iš ra- kimas įvyks af)alių 12 d. sek- kp.
rų po 4 kambarius; maudynes,
Sulig praeito Apskričio su- elektra, beismentas aukštas,
rporto paaiškėjo, kad komisi- madienyje, 2 vai. po pietų, šv.
NORTH SIDE.
' ja darbuojasi labai smarkiai Kazimiero* Vienuolyne. Visi mo nutarimu su-mai tampa pastoge, garad&us, randasi
CHICAGOJE LINČIUOTAS
ir- žada surengti kuopujkiausj Į skyriai malonėkite prisiųsti perkelti vėlei į sekmadienius. Brighton parke. Prekė $13,300
NEGRAS.
P-nė O. R. Lazutkienč, (Pa-- vakar.) nef muzikantus jau delegatės susirinkimai!, nes Todėl V. kp. malonėsite pri Cash mažai tereikia.
2541 W. 39 Plaee.
Užvakar vakaro negras W. liuliutė)., seniau cftrhu^i dfem tttri nžsikvietusi: Toliaus d jo J reikės apkalbėti, kaip pradė- siųsti atstovų į minėtąjį su
MEDINIS namas, 8 metų se
BelI. 33 m., anot pasakojime, rašty "Drauge"V North Sidė raportai* ši Labdarių. Paais-jti vykinti V Seimo'nutarimus mų.
numo, 2 flatai po 4 kambarius,
Valdyba.
A. E. D. VaJdyba.
užkabinęs vieną praeinančią jei mano trumpai ateity ati- kėjo, kad Labd. 6 kuopos Ba
maudynės, elektra; lotas 38x
žnyeioje rinkliava davė su
balt^ merginą Franklin gat- daryti "Beauty Sheppe".
125 prekė $6,000, cash $2,000,
virs 50 dol. Taipgi išduotas
vėje. ASakoma, jis ją buvo j
• •**"
CHI0AGOS VYČIAMS
, P A RENDAVIMUI NAUJOS kitus lengvais išmokėjimais.
PRANEŠIMAS.
i MODERNIŠKOS KRAUnetvėres a i rankos.
Rugsėjo 28 d. s. m. Šv. My- raportas nuo Federacijos. Pa
2423 JjST. 46 Place
Baimės apimta mergina ė- kolo parapijos svetainėje L. aiškėjo, kad Federacija dar
—
TUVĖS.
MŪRINIS namas 3 flatų po
L. Vyčių .Chicągos Apskri Ką tik baigiame statyti tris pui
mus spiegti. Aplinkui vaikS- ,Kat. Šv. Kazimiera Br. ir Se- buojasi prisirengti prie pa
4 ir 1 -- 6 kambarius, namas
j
kius
namus
krautuvėms.
Bus
gali
minėjimo
spalio
9
dienos^
S.
tys
laikys
iš
eilSs
mėnesinį
eioją žmonės nugirdo. Tuo- serų Dr-ja laikė mėn. susirink
ma reriduoti nuo Lapkričio — Nov. geram stovy, elektra, maudy
m.
(Tel
Vilniaus
Našlaičiu
su1 d. Renda labai prioinama, Krau nės, visi parankumai; prekė
jaus pastebėta bėg.is juodu- tivuį kuris buvo skaitlingas
tuvių
namai randasi 2415-17-19 W.
AR ŽINAI KAD
Ligonių pasirodė vienas, bu* šelpimo ir Vilniaus atgavimo?
kas.
, 43-rd St. Krautuvės yra tirštai ap- tik $6,700, cash $2,000, kitus
Nebuvo progos jam pabėg- t e n t Emilija Nausėdiene. Ji- Raportai vienbalsiai priimti. LietllVOS m o k y t o j ų K o n g r e S ' gyventoj kolonijoje Southwost Side. lengvu išmokėjimu.
• .šios krautuvės tinkamos bilia koT . .
au
2954 So. Parnell Ave.
Buvo
pasitarimas
apie
pani
ti. Jis baltųjų minios p a v y v i
<M ***»& randasi Grant
atstovavo nevien Lietuvos mo k i a m blxnlul . v i e t a i abai g e r o J e ko_
pi jos bazarų, kad visi eiti; kytoįai, bet- EstonijoA ir Lat-, Į°*«?*• Rėkimas užtikrintas u- MŪRINIS namas, 4 ir 4 kam
tas, parblokštas ir primuštas..
»"•»•
J
d
'
***
i l i a k °kioje biznyje, nes 3»e begalo barių, veik naujas, visi paran
būry. Iš iždo paimta 15 doi. i
Atvykusi policija
išvaikė
VIJOS f A r Ž i n a i , k a t i H e l m a i * reikalingi čionai. Už tai pirkliai, ne_
_ 4w. .
.
Į./.
A' . „ p r a l e i s k i t e Šios puikios pr#gos — kumai; prekė $9,000, cash tik
bazftrui
ir
užbaigus
susirin
minių. Areštavo apie 20 mu
TutkiŠkl
01ffa*Ptai k v a i t o iŠ pasinaudokite joja tuo jaus!
$2,500, kitus lengru išmokėji
kimų visi ėjo i bazarų. Ten savaites, metai po inetais vis
šeikų.
Išėmus du, visi kiti,
j
.
REALTY
CO.
Q &
šiuomt
pranešu
visuomenei,
mu.
turėjo
prirengtus
karštus
peiKad pasveikęs sugryžau į savo
paliuosuoti.
duoda didesnį ir didesnį mili
4014 So. Rockwell St.
3839 W. Roosevelt Rd.,
sena vieta ir pradėjau
gydyti.
rus
ir
reik
pasakyti,
kad
5v.
(Tuotarpu primuštas negras Jei kam reikėtų, tai prašome at
jonams rūkytojų pasitenkini
MEDINIS namas, 3 kamba
Kazimiero
Draugija
visas
N.
Room 223
vežamas ligoninėn mirė.
silankyti.
mų visoje salyje? Ir Jus prariai žemai, 4 antro floro, be
Sidės Draugijos subitino pa- dėjęs rūkyti Turkiškus cigaTelef.
Lawndale
1690
Paskiaus pranešta, kad už
2*rth St. And Oakley Avenue
veik naujas. Kaina $5,000, ca
darydama pelno parapijai ar- retus atrasi didelį pasitenkiOfiso Tel. Cenal 0241—1713
pultoji įnirusio negalėjo iden
Chicago, ni.
sh tik $2,000.
RosldcMcijos TeL MkUvay 5512
ti
2
šimtų
dol.
nimą
ir
džiaugsmą.
tifikuoti.
Taigi greičiausia
4519 So. Albany Ave.
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų.
(Apgr.)
Reporteris.
nužudytas nekaltas žmogus,
TAIPGI turiu naujų namų
kuomet pals kaltininkas papo 6 ir 6 kambarius ir po 5 ir
sprudęs.
5 kambarius, gražioj vietoj
REIK ALINGA
Vyrų ir motery pardavimui pir prie parko ir mokyklos. Vieta
mos klasos bonsų ir kitų investmengerai lietuviams žinoma - 68,
tų pardavinėti pq namus.
Alga gora. Atsišaukite:
2 POUCMONU SU
Rockwell ir Talman Ave.
Room 1804 MH'ormnk Bldg.
ii
šituos visus namus mainysi
SPENDUOTU.
SS2 So. Mu-Mirau Ave.
Chicago, 111.
me ant lotų ar namų. Atsišaukit greitai, nes tai yra bar
Rengia
Du poliemomi ir vienas ci
genai.
ALTORIŲ PUOŠIMO DRAUGIJA
vilis areštuotas *už plėšimus.
JOKANTAS BROS.
Jie visi trys užpuolė 11-os
AS Magdalena
Kau«tikliut«\ i>a4138 Archer Ave.
ieSkau Julijonos Ausilukės paeinan\vardos politinį kliubą, 2547
<vios iš Kauno Red. Kretingos apskr.
So. Halsted st., kliube atsi
Vaveržėny parapijos.
Keli
metai
Tel. Lafayette 7674
gryven* Chir««j. 111. Meldžju nt^irandančius vyrus sustatė, lieKalbės;
V4 Duoba ftuukii pačiai M oa kas Žlm *c P'-iKalbės.- Kua,
Kun. V.
v . Kulikauskas,
KuiiKauskas, Kįft.
lv|it P.
r . Kudirka,
ii.ucu.rKa, Pirm.
r i n a . p,
p. Budreckieie.
cucu
ga'rne praneši, kur ji gyvena U/
ir J. Brenza. Dainuos Sągun^iečiu 55 kp. Choras.
t 1
I
JLJL7 praneSImą
pė iškelti jiems rankas atrėMOKĖK PO ^5.00 f
f,-*i.»it© dovana $2«: »;•
Gerb.
Ši
vakariene
tikrai
atsJžimė^
savo
vaisingumu
ir
p:raži
ra/ja
.frofraina.r
DrtlS
v
mus revolveriais ir apkrausMagdalena KauslikUmč
vauja Aušros Vartų par. mokvklos vaikai ir kitf artistai. UI tai uŽkvief'iame \iswi».
MĖNESĮ.
S27 W. Houston St.
tė kišenius.
RENGĖJOS.
New York City, N. Y.
Nusipirk vieną akrą žemė?
Visi trys areštuoti sa£p,>
arti Ogden Ave., netoli gelžkelio C. B. & Q. stoties. Šį ko
kad tai buvę
vieni juokai
lonija labai sparčiai auga.
kliul>e, bet ne plėšimas. (Tevieta labai tinkama užvesti
daržus arba vištų farmą. Šia
čiaus žmonės nebetekę pinigą
žemę galite pirkti imokanl
|r brangesni!^ daiktų to ne
$75.00, o likusios po $5.00 į
skaito jokiais juokais.
mėnesi, gorint ieii pamatyti
širą propertę pašaukite mu?
MPpHBssBaBBaaBsaaL-^.
Jei poliemonai užsiima tos
per telefoną Normai-7651 ar
rūšies juokais, tai jau per
ba pasiųskite išpildę u ku
»
Šis
puiku*
3
3motu
ifcįiair
poną.
daug.
Šis geležinis augštos rųšies
Mr. M. Petrowskis,
parlor setas $300 vertės. Spe-^
17 E. 61-st St.,
combinafion anglinis, ir gaziChicago, 111.
SIAMO PRINCAS
cialė kaina daJ f gg.Jįj)
nis virtuvės pečius - nikeliuo
CHICAGOJE.
" •
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Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir visokius biznįus.
\ Darba atliekam greitai,
•pigiai ir gerai ^/

Kreipkitės:

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641
r t M M H M

NORĖDAMI
PIRKYI, PARDUOTI AR MAI-I

NYTI VISADOS KREIPKITĖS I
PAS MUS. TAS JUMS BUSI
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO,

DR. RALPH C. CUPLER

REIKALINGA

JAUNŲ
VIŠČIUKŲ

VAKARIENE

•

_

IEŠKO

NEDĖLIOJĘ, SPALIO • OCT.

j

Aušros Vartų Par. Svet. Pradžia 6 Vąl. Vak
m

J

i

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDU IŠPARDAVIMAS
tas,

Chieagon atvyko Siamo ka
raliaus bro)'s, princas Sukothai. Jis čia išbus porą die
ni]. Paskui vyks kitur.
Princui draugauja jo žmo
na.
Abu aukštai apšviestu.
Jvalba pilnai angliškai
ir
franeuziškai.

Illinois valstybėje yra 1,103,230 atomobilių. Valstybė
skaito apie 6 ir pusę miliono
gyventojų,

viršus visas pališiuotas.

Sujungimus padarome i vejtui.
Speciale kaina

$98.50

Vardas

•

•

*

*

•

•

• •••••

Adresas

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

53 METŲ SUKAKTUVĖS.
^Takar Chicago minėjo 53
metų sukaktuves, kaip šį mie
stą didelis gaisras sunaikino,
[vyko įvairiausių pramogų.
Pirm 53 metų Chicagoje bu
vo vieni nuodėguliai ir pele
nai.
?v *
Šiandie kitaip. Tokiu trum
pu laiku miestas iškilo, kad
visi tik stebisi.

Gerb. Tamsta: —
Malonėkite
prisiŲst
"round
trip" tikieta kad aš galėčiau pa
matyti jus propertę; kiek a5 auprantau šitas man jokių priedermu ne uždės.

••

KAS TURIT LOTA
BRIGHTON PARKE?

Didelis Išpardavimas Grojikliniy Piany.

Pamatyk šį nuostabu muzikalį instrumentą veikėme je
rausi} krautuvėj. Geriausi'as
radio receiveris ir puikiausias
phonografas vienam kabinete.
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki lever ir išgirsi puikiausia muzi
ka . — long distance ir lokales
stacijos. Kuomet nusibos tau
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios
muzikos kurios tiktai tegali
išgirsti iš Brunswicft Phono grrapho.
Kainos nuo £1Qfl flfl ir Augščiau.

Norėdami
parduoti
savo lotus,
tuojau praneškite mum Jūsų lotai
bus parduoti gTeitai. Turime daug
visokių pirkėjų. Atsišaukite ar ra
šykite pau
BRIGHTDN REAI.TY COMPAHY
4084 Arclier Ave.
CnJcago, HL

BIZNIS

••

/

Išlygos Sulyg Jūsų Noro.

PARDAVIMUI geras biznis Quaker
Biscuit Co., trokas ir Rautas su vi
sais kostumeriais ir kenais. Gera
proga geram vyrui; galima uždirbti
gerus pinigus, arti šimto kostumeriu.
Pardavimo
priežastis
einu i kita
biznį. Matykite savininką nuo 7 \al.
vakare. B. Dawgelo, 2438 W. 47 St.

PARDAVIMUI
Saldainių ir cigarų krautuvė.
Atsišaukite:
2258 W. 21-st Street
Chicago, 111.

UŽLAIKOME PILNA E I L ? LIETUVIŠKŲ REKOR
Iš Wm. Feldman namų,
5424 Prairie ave., pasišalino
tarnaitė. Su ja dingo ir dra
bužių vertės 1.200 dolerių.
Šį pirmadienį Chieagon at
vyksta Vali jos princas. Pra
neša, čia jis oficialiai bus pri
imtas.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co.

VELTUI!

3621 — 23 — 25 &>• Halsted Street
JQ8> J. JOZAITIS, GenaraUs Menedžeris
——
X
•Hll>«

m

n

PIANAS

stebėtinai žemas kainas tiktai
Šiame išpardavime mes siūlome jums
3 Metus Išmokėti
A.tskaitliuosIme jums už sena
pianą main*"^ ii «nt nauje

DU SAVO STOCHTE

**.. i i .
.V "9 \ >" • — *

sEE

S

VELTUI!

GROJIKLINIS PIANAS
vertes $800 parsiduoda su
solu ir 100 rolų už
••

$110

Turi but parduotas iki Spa
Suolelis, Grindine Įampa
li/) 11 d. nes apleidžiu miestą.
su 50 rolių su kiekvienu
grojikliniu pianu.
3323 Lincoln Avenue
įjog' Klauskite. Mr. .GroscL's. Piano
"^»
SE^S^B
=

808 W. 351h St., Chicago
TeL Boulevard 0611 ir 0774
PAPAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
I Pasekmingai siunčiam pinigus ir
»
Parduodam Laivakortes. •

E. J , H E N I F F
REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos njšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, m.
Residenoljos Tel.
Prospect 5101

Ofiso Tel.
Prospeot 5778

NAMU BARGENAI,
6312 S. Western Ave.
Kurie ieškote pirkti ar
mainyti NAMUS, LO
TUS,
FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime
dideli pasirinkime. N a m ų

Lotų,

Marquette

Parko

kolonijoiir po vis^ SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į
mūsų OFISĄ visais reij kalais, o visuomet busite
užganėdintais ir pasiskirsite tą kų jus reikalauja
te. Jei norite parduoti
NAMUS, LOTUS, mes
turime laukiančių pirkė
ju.

Rozenski-Lemont&Co.
6312 So. Western Ave.
Tel. Prospect 2102
GARSINKITE S

Tamsta

'DRAUGE

Tt

Gali Bot
Sveikas

Ar sergate? Mea jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar jųs čia
gydyaites, ar ne. Kokia yra jusy'
liga? Ar geri yra juaų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio liga, gasų, rugštumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučiu — turite
au kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelj persi-'
saldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturoa? Ar turi
te ant veido spuogus, isb&lima ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervu — nemigė, pavargęs ii ry
te, galvosukj, apsivėlusį liežuvį?
PraSalinkit nervingumą — apslsaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervui, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir paaimat y kitę su mumis tuojau.

Daktarai Kupczynski
ir Schweers
Tel.

OflsaN
Hsymarket

437€

1112-1114 Miiwaukee Ave.
Viriui Hatterman ir Olants Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, i - 9 vakare
Nedėlloj nuo 10 1*1 12 diena
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos Ir šlapumo lifų.
•mn~+
wm mtįSSm

Vkv

