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E N T E R E D AS SECOlTO-CIiASS MATEB MARCH SI. »»!«. AT CHICAGO,

S S S - Zeppelinas ZR-3 Amerikoje

KUSUHGUS UŲDYMUS
IŠEIVIAMS GAMINO.

LIETUVOJE.

Areštuotas amerikonas
ir lenkas.

DV. ŽEMAIČIŲ VYSKUPI
JOS SEMINARIJA.

Anglija Ne Juokais Įspėja Turkija

LONDONAS, spal. 16. * - prestižą arba autoritetą ka
Britanijos kolonija sekreto- di r visai nežymiai siaurinti.
ATLIKTAS PASAULIO ISTORINIS
,rius Thomas kalbėjo apie An- I r turkai tai privalo
gerai
Dvasiskoi
Žemaičių
Vysku-'
.
.
.
.
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REKORDAS
BERLYNAS, spal. 16. —
PROTESTŲ SKAIČIUS
^
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. ,
glnos poziciją užsienių reika- įsidėmėti.
Suv. Valstybių konsulio pa pijos Seminarijoj
Antgalo ministeris pareiš
mokslas į lais.
PRIEŠ VALDŽIA
stangomis ėionai areštuotu jau prasidėjo.
Mosulo klausimą
palietęs kė, kad Anglija karp nenori
DAUGĖJA.
Mokslo I kurse yra 27 auk
du gukčiurapgaviku, vienas
Bet jei turkų
I sekretorius įspėjo turkus ne ir jo vengia.
lėtiniai, kurių 23 naujai įsto
amerikonas, kitas lenkas.
valdžia Angliją dar daugiaus
daryti juokų su Britanija.
Radikalė valdžia tuo klausi
ję ir 4 likę iš pernai metų.
Jiedu gamino klastingus aPažymėjo r kad kuomet Ang provokuos, karas bus neismu tyli.
I I kurse — 20 auklėtinių,
Britanija įstengs
merikoniško konsulio laidy
lijoje laukiama parlamentan vengtinas.
kurių 1 naujai įstojęs ir 1 li
mus tiems, kurie norėjo vyk
rinkimų, tai turkai mėgina iš savo reikalus apginti.
P A R Y Ž I U S , spaliu 15.
kęs
iš
pernai.
ti Amerikon.
naudoti tą progą ir lipti Bri
"
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Galimas daiktas, kad tmv
Mieste Kvian, Savoy provinI
I
I
kurse
—
38
auklėtiniai,
Daugybė žmonių apgauta.
tanijai ant sprando.
kų valdžia į tuos Anglijos
^j°j> JFrancijoj, po karo dvy
kurių 4 naujai įstoję, kaipo
Didžiausias aukų skaičius yNežiūrint to, kokia valdžia grasinimus atsakys savo ka
liki (Vargšių Klarierių (vie
baigę
gimnaziją.
LAKiEHURST, N. J., spa- pasuktas tiesiog į Lakehurst, ra lenkai, kurie tamsus ir ne
Anglijoje butų, nežiūrint na riuomenės mobilizacija. Nes
nuolių) gryžo savo vienuolyIV
kurse
—
29.
X.
J
.
fTeeiaus
priešaky
pa
supranta suktybių, bi tik pa
minio krizio, Anglija jokiu turkai irgi pažymi, kad jie
nan kur ir apsigyveno. Šian liii 16. — Vakar pirm pusiau
,V
—
21.
kuris kliuvus Amerikon.
die prieš jas Įmrmąsias kėsi dienio čionai atskrido iš Vo kilo smarkus vėjas,
bndu niekam nebeleis tautos gins savo teises.
VI
—
23.
Dėlto skri
nasi! francuzų radikalė vald kietijos per Atlantiko vande trukdė skridimą.
Viso Seminarijoj yra 158
dimo linija pakeista.
Orlai
žia, mėgindama atgaivinti i r nyną zeppelinas ZR-3.
čių Tarybai ir pats atsistat 5 (FRANCUAI NETINKA ORRADIKALAI TRUKDO KA auklėtiniai.
vis
pasuktas
stačiai
ant
Nau
Išskridęs
iš
Fricdricbsba
vykinti 1901 metų Combeso į
TALIKAMS IŠKILMES.
f LAMO SKRIDIMAS.
Seminarijoj busią 7 kursai. dino.
josios
Škotijos.
I
r
tas
gerai
statymą, kuris karo laikai* ir f«n zeppelinas atliko virš 5
Tolimesniame
posėdžiavi-;
—«
Paskutinis
V
I
I
kursas
bus
ai
padaryta.
000 mailių kelionę per 81 va
po karo buvo užmestas.
AlEXICO CITY, sp, 15.—
PARYŽIUI, spalių 16.—
tidarvtas kitais mokslo me- me išrinkta Krašto Sinodo
Nuo
Bostono
i
New
Yorką
landa.
Tuo įstatymu remiantis, iš
Kuomet ana dieną pasibaigus
Tarybos pirmininku tas pats Francijos valdžia ir francu
tais.
pasitaikė
užpakaly
vėjas.
Tai
Buvo 9:16 ryto, kuomet mil
Franci jos buvo ištremti visi
čia
Nacionaliam
Meksikos
kun. VI. Gailius 93 balsais, 10 zai militaristai labai susini*
Į
I
kursą
priimami
baigę
zeppelinas
skrido
90(
mailių
majestotiš
vienuoliai ir vienuolės ir vie /.'miškas orlaivis
Eucharistiniam
Kongresui
bals. susilaikius.
pine, kad zeppelinas ZIfc-3 at
nemažiau
5
kl.
gimnazijos;
į
valandoje.
nuolynai su visakuom kont'is- kai ėia aviacijos lauko aukš
j vietos katalikai norėjo suren II kursą — baigę 6 ir 7 kla
Susirinkimas 6* vai. be per liko tokį puikų rekordą. Dėl
P
e
r
Bostoną
skrido
anksti
kuoti.
Vienuoliai su vienuo tumoje pasirodė.
gti atatinkamą vaidinimą 0- ses, išlaikius papildomus kvo trūkio posėdžiavęs išsiskirstė to reikalaus ambasadorių -ta
rytą.
Motorų
ošimas
daugelį
Porą kartą apsuko lauką ir
lėmis gavo prieglaudos sve
lympia teatre,
organizuotų timus, ir į I I I kursą — abitu su maldomis.
rybos, idant zeppelinų gami
gyventojų
pažadino.
Visi
ištimose šalyse, kuomet tėvynė kuopuikiausiai nusileido arti
įmeksikon,ų darbininkai radi rientai, o į IV — abiturennimo įstaigos Vokietijoj bu
Tuojaus
iš
gondolių
|bėgo
gatvėsna,
užlipo
ant
rtoj^
^
.
^
j
g
^
f
l
į
į
į
žemės.
je jiems atsakyta pastogė.
tų panaikintos. •
UKI0 PARODA KĖ
tai išlaikę papildomus kvoti
išmestos prikabintos virv-s . gų. Visame nueste pasigirdo
kalus ir kitiems darbininkams mus.
Bet nežinia, ką apie tai da
DAINIUOSE
Juodos valandos.
ir Dėdės Šamo
jurininkai vienas šauksmas: " Š t a i , jis
prisidėti prie teatro išpuoši
bar tars Suv. Valstybės.
I, I I ir I I I kursuose Semi
ė
i
a
!
"
1914 metais ant Francijos milžiną įtraukė jam pagaminmo.
Kedainiuose šio mėnesio
narijoj praeinama V I I I kla
Xew Yorke butą dar dides
užslinko juodos valandos. Ša- ton pašiūrėm
Pasirodo, kad radikalai va sės gimnazijos programa, fi pradžioje įvyko žemės ūkio
nio
triukšmo.
.
(
lis papuolė dideli n pavojum
VOKIETIJOS BONAI
dai dirba išvien su* preziden losofija, literatūra ir daug paroda.
Galingas
krikštavimas.
Francuzai liejo kraują už sa
PERKAMI
tu Obregonu, Jurais tai pat il daugiau, negu
Paroda buvo p a s k i r s t y t a Ą
Prezidento sveikinimas.
gimnazijoje,
vo tautos laisvę.
gas laikas veda kovą Bažny- latinų ir graikų, kalbą.
(Jalybes žmonių lauke to or j m I V *»«* M W ~~ - . . „ ^
'šiuos ąkyrius:
LONDONAS, spaliij 16.- —
Tais laikais tad Francijon laivio atvykstant. I r kuomet į K a i p tik zeppelino komen- ciai.
1. Gyvulių.
Tuos kursus išėję auklėti
Vokietijos bonai su entuziaz
gryžo kai-kurių ordemi vie jis pasirodė, kilo galingasis Idantas Dr. Eekener apleido
2. Paukščių, bičių ūkis.
niai gauna brandos atestatus,
orlaivį, jam įduota Preziden
mu perkami visų šalių invesnuolės. J o s ėmėsi darbo ka krikštavimas, sveikinimai.
3.
Laukų,
daržų,
sodnų,
pie
KAS BUS .ŠVEDIJOS
gi paskui pradeda .eiti gry
Krikštavimas pasidvigubi- to Coolidge sveikinimas tele
torių, kad tuo būdu sudaryti
ro laukuose ir ligoninėse. Vivų,
miškų
ūkis.
PRENHERU.
nai teologijos mokslus visuo
200 milionų dolerių paskolos
M i n i s priemonėmis
gelbėjo • no, kuomet iš gondoliu kėliau grama.
4. Pieno ūkis.
se paskutiniuose keturiuose
Vokietijai remiantis reparatėvynei ir tautai, duodamos ^i»^ai pradėjo lipti laukan ; Prezidentas taipat orlaivio
5. Žemės ūkio mašinos ir
atlikus ta nepaprasta kelio- \atskridimą
iš Vokietijos vaSTOCKHOLMAS, sp,- 16. kursuose.
ciniais planais. % .
stiprios pagelbos valdžiai.
padargai.
ne
*
I dina epochiniu įvykiu.
tyį-£f
Atsistatydinus Trygger'o
Praneša, tik vienoj Olandi
6.
Prekių
pavyzdžiai
ir
vie
Pasibaigus karui, tuometi
Orlaivio komendantam Dr.'škia didžiausio pasitenkini- ĮmiiŪBterių kabinetui, dar nėjoj į vokiečių bonus saitai at
nė Francijos valdžia leido Hugo Bekener, tik šypsojosi. |ino. Aukština vokiečių tech- ,** ži™™a> k a s b u » »* U J» P r e ~ KLAIPĖDOS KRAŠTO BAŽ tinės pramonės išdirbiniai.
.
'.
NYČIA NEPRIKLAUSOMA. 7. Liaudies dailės dirbi sinešamą.
joms
pasilikti
Fraucijoje.
Orlaivir. atskrido
31 as- niką*
įimeru.
niai.
Priešbažnvtinis įstatymas bu- niuo - 4 amerikonai ir 27
Prezidentas pažymi, Suv. f Spėjama, kad ar tik ne EkŠ. m. rugsėjo 3 d. Klaipė
vo užmestas.
l'ž geriausius eksponatus
,. v - i
i.j*.
• i/vu#wh&a en Vnbiofno*
w o man, žinomas liberalas ir pro
l
doj įvyko pirmasis Klaipėdos dalintos net piniginės dova
»
Bet štai Franciją apvaldė vokiečiai,
^ ^ ^ kurių didžiuma pri- valstybes su Vokietija • >ia
Spalių 15, 1924.
drauginguose santykiuose ir j mavęs
mbiciomstu.
vadas, susigimi- Krašto bažnyčios
Sinodas nos.
su socialistais.
socialistai ir jie ištraukė iš
Lietuvos 100 litą
$10.00
.
' ateity tie santykiai dar laAtstovų su
Atsistatydinęs
premieras (susirinkimas).
pelėsių tą nelemtą įstatymą.
Anglijos 1 stcrl. svarui
4.49
Epochinif
rekordas.
.
HAMMOND,
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spal.
16.
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sirinko
iš
29
parapijų;
iš
iš
su
socialistais
neturėjo
arti
Socialistai nutarė jį vykinti.
Francijos 100 franku
5.22
Išėjęs iš orlaivio Dr. KekePrezidentas užtikrina kuo- mų santykių.
rinktųjų 102 narių skaičiaus — Crown Point teisme Peter
Italijos 100 lirą
4.37
Pirmutinės aukos.
ner į susirinkusius atsiliepė: didžiausį svetingumą orlaivio
Belgijos 100 franką
4.81
Sinode dalyvavo 92, be to baž Vergalini nubaustas miriop
Šveicarijos 100 fr
19.20
"Gerbiamieji!
Tai naujas komendantui ir visai įgulai
nyčių komisaras kun. VI. Gai už nužudymą mergaitės Anna
Pirmomis
socialistų valJAPONIJA
ĮSPĖJA
;epochinis pasaulio rekordas,
Čekoslovakijos 100 tar. . . . . 2^8
už orlaivio pristatymą.
Alius,
Krašto
Prezidentas
Vk.
Tomasich
.
Gary,
Ind.
džios aukomis pasirodė mine-.
,,
KINUS.
, , .
, T . o,006 mailių be sustojimo
merika visais laikais didžiuoGailius ir Krašto Direktorius
tos Vargšės jKlanetes.
vi
Paskui jis pasakojo,
kad!sis komendantu, reikšdama
innil ,nl MI
TOKYO, spalių 16. — Ja p. Borchertas, t. y. viso 106
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dujinių reikalų ministeris jas nuo Azorų salų orlaivis buvo'gilaus pasitenkinimo.
žmonės.
ponijos vyiiausybė įspėja įsiS I Ų S K I T E SAVO GIMINĖMS
.1
painformavo, idant jos aplei
Po įžanginrų
ceremonijų
kariavusius kinus, idant jie
: Į 2
, ••
stų Evian. .Kadangi jų tar
kariavę kariautų, bet kariau bažnyčių komisaras užklausė
r
pe keletas yra sergančių, tai
dami neliestų japon.ų interesų susirinkimo; kas y r a u ž tai,
ministeris leido toms pasilik
Kinijoje. Kitaipgi, Japonija kad Klaipėdos krašto bažny
ti.
MADRIDAS, spal. 16. — Į skaitlingiausią
pasauly ka bus priversta įsimaišyti tan čia butų atskirta nuo priklau
Nuo kad
tų vienuolių
čia gauta
somybės svetimai valstybei,
žinia
jos išsprendė
viso- j Ispanijos karaliaus dekretu I riuomenę.
karan.
PER
ir
valdytusi
pati
nepriklauso
Reikia
pažymėti,
kao
Japo
mis priemonėmis priešintis i Ispanijoj paskelbta
armijos
Kiekviena klasė skaito ma
ištrėmimui.
Neklausys nei mobilizacija.
Atsistojimu visas Si
žiausia po
300,000
vyrų. nija stovi Manchurijos karo mai.
ministerio, nei valdžios jokių
Tarnybon šaukiami 1920 Prie sumobilizuotų prisidės l o r d o P l l s ė J e i r
darbuojasi, nodas pritarė, tik vienas at
kad
parėdymų.
P«Wno centralinė valdžia sirado nuo Kretingalės p.
1921 ir 1922 klasių atsargi- šiandie tarnaujančių 300,000į
Moosler, kurs buvo
prieš.
Pati valdžia tuo klausimu n j a i
kareivių, pasidarys 1,200,000 b u t u sugriauta.
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
Taigi 105 balsais prieš 1 at
„ P i p u S e žodžio neatsiliepia • p
^
^ . ^ ..
kareivių.
genera
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S"
skirta Klaipėdos Krašto baž
\ffltvt. laukia susirinksiant •
Matyt,
KOLEGIJOJ
STREIKAS.
lė mobilizacija.
Kuomet tas
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
Karalius proklamacijoj panyčia nuo Vokietįjos.
paskui
parlamentui ir tik
bus atlikta, Ispanija
t u r ė S ; ž y m i > k a d m o b į i i 2 a c į j a a tlie
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
Išrinkta p r a s t o Sinodo Ta
CLEMSON COLLEGE, S.
t a r s savo žodį.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
karna su tikslu sustiprinti is C , spalių 1$. — Čionai iš vai ryba iš*7 narių: nuo Klaipė
!
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafProtestai pilasi.
j (provincijų) autoritetai.
panų armiją
Morokoj ir stybinės agrikultūros kolegi dos apskr. p.p. JKunkis, Datais ir telegrama.
Tuotarpu prieš valdžią p r o t Visi tvirtina, kad socialis- namie.
jos pašalintas vienas studen vils ir Baltrys, nuo Šilutės
"DRAUGAS" PUBL. CO.
testai paskui protestus skel- tų valdžia
pasirinko blogą
Ar ta priežastis teisinga, tas futbolininkas už svaigalų apskr. p.p. Strekys ir Jakštai2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
biami spaudoje. Protestuoja kelią.
Jei ji tuo keliu mė- reikia abejoti.
Ten ir kitur vartojimą.
550 studentų pa tis ir nuo Pagėgių apskr. p.
Telef. Roosevelt 7791
katalikai, protestuoja francu-jgins vykti,
tuomet
nepa- j veikiančių armijų sustiprini- kėlė streiką. Reikalauja pa 1. Kristups Lekšas ir J. Gri
Ofiso Valandos:
gą.
zų kunigų sąjunga, protestuo-j kaks protestų.
Turės kilti m u į užtektų (vienos klasės vy- šalintą atgal priimti.
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
ja
kai-kurių departamentų' aktyvis priešinimasis.
rų mobilizacijos.
Užtektų
Atlikus šią. istorinę ceremo
Sekmadieniais uždaryta
kelių šimtų . tūkstančių vyrų, paprasto. Gal artimiausiomis niją bažnyčių komisaras ati
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
dienomis turės paaiškėti tik- davė savi lig šiol eitąsias pabet ne arti vieno miliono.
Čia turi but kas tokio ne-iro jį mobilizacijos priežastis. Ireigas naujai išrinktai bažny-
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KAT, VIDURINĖS MOKYKLOS AMERIKOJ.
H »
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CHICAGOS LAISVAMANIAI IR VILNIAUS DIENA.
t

Ketvirtadienis, Spalio 16 19Ž4

SVBtttATA - BRANGUS TURTAS
frtODIJte* AUGMENIJA.

apsipažinę su Amerikos aug
Višta padėjo kiaušinį vie tume tttomet parašę apie jų
menija, gan tankiai užnuodija
PAŽINIOM PAtYS SAVE.
nį, o kvakši tūkstantį kartų. "Vilniaus Vadavimo Komite
Nesenai tū savo uodą. Šiaurės Ameriko
AT N E W 8 - STANDS 2 c A OOFY
Katalikybe plati ir gili. Senas ir platus katalikų pa Mūsų laisvamaniai surinko tą", ką dabar papasakosime.
DRAUGAS PUBIilSHCfO CO., Ine ,
las
lietuvis je, auga tokie nuodingi trila
S3S4 So. Oakley Ave.,
Chicago. III. saulis. Jo kultūriniai nuopelnai nepasakytai dideli, kad ir Vilniui mažiau
už katalikų
atėjo
mano piai vijokliai, angliškai vadi
Kas tas per Komitetas?
Red. Tel. Roosevclt 2© 19
riby jo neaprėpsi. Ne visų katalikų nuopelnai lygiai dide mažus mokyklų; vaikus ir ra
ofisan, siaus nami "poison-ivy", taipgi yAiiį
dieną
šttsirinko
pas
p.
li. Šiuom kartu žvelgsiu tik į vieną Amerikos (tik Jung šo apie t a i sieksniais.
Admlnistr.: Roosevclt 7791
muose suspau ra tokie nususę maži mede
Kulį
aptiekos
užpakalyje
ke
9JnillllllUHIIllllllllllIl!liiinilllHIIIIIIIIl> tinių Valstybių) katalikų civilizacijos kertelę: vidurines
Kiaušinis, kad ir vienas, ytas, ištinęs, iš liai vadinasi "poison o a k " ir
liolika
žmonių.
Sušaukė
juos
mokyklas, katalikų gausiomis aukomis pastatytas ir jų ra neblogas daiktas, įkyrus
J A P O N I J A IR RYTAI.
sigandęs, tie tokie nuodingi krūmokšniai,
5
laisvamaniai
ir
vienas,
atpačių aukomis išlaikomas, y
tiktai y r a vištos kvatojimas.
siog despera angliškai vadinami 'poišonsiprąšarit,
*'
katalikų
veikė
Yra žinių, kad j a u atlikti
Juk turime visupirmą savo įstaigas pažinti, ries jos, Sunnktieji šv. Jurgio par.
cijoj. Oo ran dogwdOd". Prisilietus tų au
jas'
'
Dr.
Rutkauskas.
Tarėsi,
pirmieji žingsniai Rusijos - mūsų įkurtos, atstovauja mūsų kultūrinėms pajėgoms ir svetainėje Vilniai $400 jrra
0r. AL, M, RACKU8. kos
ir kojos gmenų, uodą parausta, pra
kaip
čia
užprotestuoti
det
Tel,
ClecM,
437
Japonijos - Kinijos politi vidujiniam nusistatyrritii.
geras dalykas, bet..: bet čia
niežėti, iškyla
1411 80. Ot-tti AT*, buvo dėmėtos deda persėti,
CAMN,
11L
Vilniaus
"rniliono
v
a
r
d
u
"
.
niam susiartinimui. Tas susi
Katalikai patys pirmieji pradėjo steigti mokyklas yra blogiau, negu su višta.
puškeliai, šie leidžiasi, plėčiaraudonomis
dėmėmis,
daugy
artinimas svarbus tuo, kadŠiaurės Amerikoj. Dabar jų pradinėse puikiai įrengtose
Ta pati y r a psichologija ir Kat. Federacijos i r "Drau
pusleli
vietomis si, bėga tok* skystimas, paTolimuosius Rytus galės pi i nokyklose yra apie 2 rrnlionu mokinių. Bet pradinėmis vištos ii* mūsų laisvamanių. go" atstovas paaiškino jiems, bė mažų
sidaro žaizdos ir taip žmogų
buvo
žaizdos
iš
kurių
sunkė
kad
norint
niiliorio
vardu
kainai kontroliuoti Japonija. J e i ! mokyklom i s * a t a l i k a j niekur nesitenkino. Juk ir g a r s i a u - Vištai jos kiaušinis
atrodo
kankina, kad tiet Užmigti ne
si
skistymas.
Tos
pūslelės
bai-'
bėti,
reikia
gauti
rniliono
į
ga
kalbamas susiartinimas įvyks, i s ieji Europos universitetai beveik visi katalikų įsteigei. labai didelis, nes ji pati ma
galima. Kuomet uodą užsinuošiai persėjo, niežėjo, o kuo
galimas daiktas, ton naujon Į Amerikos katalikai y r a vieni veikliausiųjų Visuotinosios ža. Laisvamaniams padaryti lia vimą ir paramą. Be to pri met
kasydavosi, tai anot jo d*ija tino Minėtų augmenų, t a i
kombinuoten įstos ir Vokieti- j Bažnyčios pasekėjų ir kultūrininkų. Sava iniciatyva ir s a -vienas, kad i r nedidelis getas dėjo, kad Vilniaus vadavimo žodžių " k u o labiau kasaiši, reikia ilgai įielaukti, bet tuoj
ja. Tuomet iškils nauja ke-1 vo aukomis jie, šalę pradinių mokyklų, įkūrė virš 1,000 darbas atrodo stebuklingas darbas yra dar ilgas i r reika
tuo labiau peršti ir niežti r o - ' eiti prie daktaro, nes juo ilturlype sąjunga. Apie tos rū akademijų ir kolegijų ir 2 0 universitetų, kuriuose moki dalykas, nes jie prie gerų dar lingas butų nuolatinis komite
ds k a d kas svilina, net už giau lauksi, tuo bus bldgiau,
tas,
o
ne
vienam
tik
protes
šies sąjungos stiprumą nega nasi apie 40,000 studentų.
bų neturi nei jėgų, nei papraširdies griebia". I r vis tosir pasigyd^mas daugiau kai
tui
parašyti.
Katalikų
vardu
li but dviejų nuomonių. Japr
timo.
VIDURINES MOKYKLOS.
pūslelės plietėsi. J i s buvo nu nuos.
nija, Rusija ir Vokietija dide
Tad džiaugiasi neapsako tad kunigas Bumšas siūlė:
įiuom kartu paduosim žiupsnelį faktų tik apie vi mai Cbicagos laisvamaniai, sutverti vieną bendrą didelį ėjęs prie vienO svetimtaučio Bet baimė lai neatbaido lie
les ir galingos valstybės. Vie
daktaro, kurs matomai norė tuvius nuo gražių girių. Gina Kinija suirusi. Bet ano? durines katalikų mokyklas: academies, high schools. Jb- kurie pernai surinktųjų Vil ir nuolatinį Vilniaus Vadavi
se išeinama algebra iki logaritmų, geometrija (tik plano- niui poros šitnt% dol. d a r ikimo Komitetą, j kurį įeiti* visų jo iš 'foreinierio' pasipelny ribšria nuvažiuoti y r a labai
ją greitai patvarkys.
ti, pripažino kad jis turįs sifi malbhit, ir sveika i r liaudinmetrija),
pradžia
fyzikos,
chemijos
ir
biologijos,
istorija,
srovių
atstovai,
visų
organi
Šiandie Rusija ir Vokietija
šiai dienai nežinia a r prista
lį, i r jį taip išgąsdino, taip ga. O kad apsisaugoti nuo ne
geografija,
anglų
ir
kitos
kalbos,
latinų
ir
graikų
klasikai,
zacijų;
kuris
turėtų
visose
skaitosi silpnos. Viena varu
tė Vilniaus našlaičiams. Dž
juodai nupiešė jo ateitį, kad malonios ligoms uodos uŽnubtikybos
ir
doros
mokslai.
Amerikos
vidurinė
mokykla
dau
nuginkluota, kita -- bolševiku
iaugiasi ir " N - n o s " , kurios Amerikos lietuvių kolonijose biednam lietuviui net plaukai
dijimo, tai patarčiau štai ką:
savo
skyrius;
kuris
galėtų
priblokšta. Teeiaus tas abie gmaž lygi 5 ar 6 Lietuvos gimnazijų klasėms.
nesenai rašė, k a d Vilniaus
ant galvos stojos. Už išgydy
1)
Paprašyti
prityrusio
Katalikų
dauguma
vėliau
Amerikon
atvažiavo,
tad
pritraukti
ir
svetimtaučių
gru
jų silpnumas yra laikinas.
Lietuvių Komiteto nereikia
mą tariamo "sifilio" parei farruerio, kad parodytų "poipes, mums palankias.
Ateis laikai, kuomet ta ir ki dar nespėjo jie čia praturtėti ir sustiprėti.
šelpti.
"ploison-oak" ir
ta sustiprės. Ligi to laiko at
Vidutinės akademijos pastatymas dabar Amerikoj Iš čia jau galima spėti, kad Bet Grigaitis iš "N-rių", ir kalavo aštunis. šimtus dole son-ivy",
<
rių.
*fJoisoh-dogwood", ap.«ipažin
sigaus ir Kinija. J ą ant stip kainuoja n u o pusės rniliono iki vienam milionui dolerių. jų džiaugsmas nėra grynas kiti iš " S k a m b a l o " laisvama-1 r.
- « * w t t ti su tais augmenimis ii* jų
rių kojų pastatys Japonija. Tad naujiems ateiviams katalikams tokiy mokyklų staty ,J *
•
. . !•• i • • •! :„*: iv«f«i; i las Jiffonisrnan su ašaromis
niekad neliesti.
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ga.
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moky
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tečiaus imta kalbėta, kuomet
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visų
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n.e^N-nos", nesuspėdamos nu
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klose
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T
ryti to džiaugsmo seilių spiosu vasėlitla. Parėjus namon;
m.
mokytoja
skaičius
jau
pasiekė
7,915
ir
mokinių
129,tnokliaująs,
pavyzdingai
nus ateivius. Gi šiandie tas
bartinio.
vė į katalikų pusę tūkstantį
tuoj nusimazgoti sn kerosimi,
848.
Štai
lentelė,
kuri
aiškiai
vaizduoja
mūsų
vidurinių
k o I i o l i k a j krikšč. gyvenąs. Gerai išklauprojektas palengva
kunijaNutarė t a d tie
ir pirmą karto ^tuelo ir koliomokyklų augimą laike pastarųjų kelių metų:
sinejus ir įsegzaiiilnavus, pa potam gerai nusimazgoti su
v
mas.
žmonių pasiųstų Tautų Sąjun
nių seilėmis.
i .
muilu ir su drungnu vandeniu.
sirodė,
kad
tas
Hetuvys
netu
Mokytojai
Mokiniai
Japonjia senai turėjo min
Girdi, " D r a u g a s ' ' ir Fede gai protestf telegramą ilgą,
tį paimti savo pilnon kontrj Metai Vienuoliai Svietiškiai Vaikinai Mergaitės Viso racija p e r dvi savaiti svaidę kaip smilgą, 'rniliono v a r d u " . ri jokio sifilio, bet jo Uodą Daktaro atsakymai į paklau
buvo užnuodinta nuo nuodin
simus.
lėn Tolimuosius Rytus. Kai}; 1915
Bet
^pasirodė,,
}<au\
rniliono
pagaliais
į
jųoMVilniaus
Va2,505
.,..v.
3 4 J 9 8 , 39,740 74,538
gų vijoklių
(poison-ivyrlius
Amerika laikosi žinomos dofo* TO20
60,22& •*- 73,10^^f2§,^48f**«Siiio Komitetą'/, nors buvę, vardu kalbąs "galingasis'? ko
6,962
i
U
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^
*
Klausimas. Prašau daktaro
toxidendron),
ir
turi
uoaos
Iiu
trinos
Amerika
ameriko 1922
8,827
1,168
64,553
87,105 151,718 pasižadėję, nekenkti. Bet pa-mitetas įietrtri pinigų telegra gą vadinamą "dermatitis ve- patarti, koks pienas yra svei
nams, taip Japonija nori pas
Pastaraisiais keliais metais katalikų tarpe prasidėjo si u tusieji klerikalai" save mai ]dasiųsti. Tad sumanyta nenata".
kiau duoti vaikams,virintas,
masš-mitingas.
Štai
iš
kokio
kelbti ''Azija aziatams'i.
didelis intelektualis judėjimas. Katalikų visos mdkyklos tik diskreditavę, nes mitinge
Aš jį šuramitiatl, išaiškinatl ar nevirtintas? - Mrs. A. L.
kelmo
iškilo
Šv.
Jurgio
par.
Amerikos doktrina tečiaus ir universitetai tiesiog prisikimšo moksleivių ir studentų. publikos, *ypaĄ, ) kaatlikiškos"
Atsakymas Mrs. A. L.: kaiiie dalykas ir po pdrOs sa
liečia vien politinį lauką. Bet Šiandien katalikų mokyklos nebesutalpina nei pusės savo buvę daug. Kad d a r gražiau laisvamanių šauktasis .mitmvaičių gydymo, jis pilnai pas K^-tik pairtilžtas pienas y r a
;
katalikus gas.
Japonijos nusistatymas la- tikybos moksleivijos. Kitai pusei tenka naudoties viešomis šeitų, prilygino
veiko. Aukščiau aprašytas at sveikiausia gerti. Bet jei pie
biaus liestų # ekonominius rei valdžios mokyklomis.
prie Želigovskio.
Priė šitokio bliofo katalikų
sitikimas tegul būna lekcija nas pastovi bent pusę dienos,
kalus.
Šių metų vidurinių mokyklų statistikos katalikai ne "Šunelis loja, vėjas nešio atstovas negalėjo prisidėti, kiekvienam lietuviui kaip at ypatingai kuomet oras yra šil
Japonija yra tos nuomonės, rinko. Galima tik paviršutiniškai spėti, kad dabar katalikų j a " - atsakinėti į koliojimus nes tokiu būdu daromas dar sargiam reikia būti su tūlais tas, tai saugiau y r a gerti vi
rintas pienas. J e i pienas y r a
kad jei Suv. Valstybes drau vidurinėse mokyklose yra arti 200,000 mokinių ir virš neapsimoka. Ar Katalikų vei bas ir Vilniaus reikalą gadi daktarais...
džia savo šalin įleisti japonus 12,000 mokytojų, kurių tarpe svietiškių apie 1,$Q0. Svie- kėjai ir visuomenė y r a pana na ir lietuvių vardą kompro
Amerikoje lietuviai
prie "pasteurizuotas", tai jo virin
ateivius, tai tos pačios Suv. tiškių mokytojų skaičius mūsų mokyklose (ypač universi šas į Želigovskį, rodo mūsų mituoja.
kiekvienos progos mėgsta iš ti nereikia.
Valstybės negali naudotis 'at tetuose ir kolegijose) nuolat auga ir spėjama Jog susily katalikų darbai ir adkos Vil
Netrukus į Federacijos Cen važiuoti į giriai uogauti, rie-1 Klausimas. Labai meldžiu
gins su vienuolių skaičium.
niui : pernai viena diena į putrą atvykb jų atstovas. į>. Kovirtomis durimis Kinijoj.
šutauti ir grybauti. Bet ne p. Efektą rd, kad patartumei
Didžiausios katalikų vidurinės mokyklos randasi ry santro tūkstančio dol., ši me dis paramos prašyti piniginėSj
mari, khlp fijasėkmingiausia
Gryžus prie pramatomos
,1 n
moralės ir kalbėtojų. J a m
išnaikinti nuo rankų karpas,
keturlypes sąjungos klausime, tinėse valstybėse, kame katalikai seniau apsigyveno negu tą arti dvejų tūkstančių.
vakaruose.
kų
aukos
neša
jiems
garbę
ir
Grąžindami koiionės tiem*, atsakyta tas p a t s : Rirntą, Vikurios taip baisiai sušpetnita sąjunga Europai tikrai bu
Tėvynes
padėką.
štai keletas didžiųjų vidurinių katalikiškų mokyklų: kam priklauso, turėtume pas *ų bendromis jėgomis įš visų
na rankas, ( kad be pirštinių
tų pavojinga. Nes ji nusver
Vidurinė Mokykla prie Bostono Kolėgijbfc 1,500 mok. tebėti, kad ir daromi užmeti- srovių sudaryta Vilniaus ko Garbingieji katalikų auko nedrąsu niekur išeiti ir t.
tų visą vakarinę Europą. Jei
Philadelphijos Vidurinė Mergaičių mokyk. 1,488 mok. nėjimai katajikams yra netei- mitetą remsime, jei Katali tojai dabar turi teisę ir pa t. - lt K.
iškiltų bent kokis ginkluotas
Phlladelphijos Vidurinė Vyrų rhokykla
859 mok. singi ir laisvamanių atneštas\\ i ų Federacijos tinkamas at- reigą daboti, kad lasivamaAtsak$ni&s p. M. K.; -konfliktas, Europa prieš ke
West
Philadelphijos
Vid.
Vynj
ffldkykfa
747
mok.
kiaušinis y r a nedidelis, i r . s t o v i | skaičius bus tenai pri- niai tų pinigų nenuneštų į "Čiiromie a d d " pasekmingai
turlypę sąjungą jaustųsi baime
Jersey City Šv. Petro Vid. mokykla
682 mok. katalikams pa^elbstant laisva- į m t a s ; m a ž o , su didelėmis pre- nežinomą vietą, kaip atstitiko ir be skausmo išnaikina kar
je. Kinija turi galybės karei
Cineinnati Šv. Ksavero Vid. mokykla
659 mok. niahiai jį išstenėjo.
tenzijomis partinio komitete- sii pernai metą surinktaisiais, pas. Tik su rbo ketnikalu rei
vių. Tik reikia juos išlavinti.
Po ga paminėtų, eina dar ilga eilė vidurinių mokyk Parapinėje Svetainėje buvo lio neremsime, bet, geram jo kaip j a u atsitiko daug kartų kia būti atsargiam, kad ne
Japonija su Vokietija, nes
lų turinčių apie 600 mokinių.
jų mitingas, katalikų žmonių darbui nekliudysime. P . Ko-su į k l i u v u s i a i s į jų nagus patektų burnon, nes tai stip
kaitant Rusijos, turį pakakti
tenai dalyvavo dauguma; pa dis pažadėjo pasitarti su sapinigais.
nai karo genijų.
DAUG BUS INTELIGENTŲ.
rus nuodas.
čios "N.-nos" taip sako. Vil
Dar vienas žodis.
Apie tą pramatomą sąjun
Atsakymas p. J . R.: Nekatalikiškose vidurinėse mokyklose 1922 m. kata niaus reikalu sujrido visuome vaisiais IT duoti atsakymą.
gą daug rašo Europos ir A"katalikiškas Tamstos kiriuslina:
talpinti
ka AtsipraŠafit
likų mokinosi 256,464. Dabar jų ten yra gal virš 300,000. nė daugiausia dėlto, k a d Fe Atsakymo negauta. O
5
merikos laikraščiai. Diploma
Daugelis vyskupijų renka milionUs dolerių aukų, kad jo deracijos skyriai sujudino vi dangi Vilniaus reikalas lais veikėjas" žinomas Dr. R. spatiddn i r gtildėnti viešai
tai mėgina Kiniją su Japonija mis pastačius kelias dešimtis naujų vidurinių mokyklų,
vamanių nelaukia, tad katali vaikščiodamas per barberiūs netinka, t a d atsakysiu laišku.
— g
ir toliaus piudyti. Iškeliamos kad ateity katalikams vis mažiau bereiktų naudoties val sas kolonijas, bažnyčiose ^bu kai ėmė i r surinko Vilniui be Chicagoje pasakojąs, kad Fe< 1 H n 11 n i m i ui 11 ir'
~— • i i
tokios ir kitokios intrigos. Bet džios mokyklomis. Vidurinės mokyklos amžiaus katalikų vo skelbta ir melstasi, " D r a u  jų pagelbos $2,000.00. O lais- deracijos - surinktųjų pinigų DA»raB ftEKRAPSTAKT.
vargiai tas gelbės.
jaunimo yra apie 1,500,000. Iš to skaičiaus vidurinės mo gas" rašė kas dieną apie Vil vamaneliai, nabagėliai, nega Vilnius nematys. Katalikų au
Kartą japonai, kaipo azia kyklas lanko bent pusė rniliono, arba trečdalis. Tai yra niaus vadavimo reikalą. K a s lėdami patys vieni nieko pa kotojų prašome tėmyti spau Didelė viltis.
- Ponas gydytojau, ar aš
tai, atvirai kitų tautų panie labai aukštas nuošimtis. Jeigu jie visi baigtų vidurine* sekė " D r a u g ą " galėjo pa- daryt ėmė meluoti spaudoje, doje, k u r bus pranešta, kuo
kinti, jie nepasitenkins savo mokyklas ir eitų j kolegijas bei universitetui, tai Arneri-' tėmyti, kad laisvamanių " V i l  kad tas jų mitingas bus ben met pinigai bus siunčiami. tikrai iš tos ligos pasveiksiu?
Komiteto" dras, kad tenai kalbėsią net Pernai
- Nėr abejonės! Aš j a u 99
siauromis salomis. J i e pilni kos katalikai inteligentijos skaičiumi toli pralenktų visas niaus Vadavimo
surinktieji
pa
keršto širdyje imsis darbo. pasaulio tautas, netik savo kaimynus protestantus, šian nei vardas nebuvo paminėtas, trys kunigai, net pats Fed. siųsti,
i r pakvituoti se su t a liga ligonius gydžiau,
Jie parodys, kad- savo kultūra dien katalikai sudarydami Jungtinėse Valstybėse šeštą tad jam kliudyti niekas neno Dvasios vadas, kun. pral. M. nai iš Vilniaus, Su Federacija o nei vienas nepasveiko. A š
aziatai gali ne vien prilygti gyventojų dalį turi penjttą dalj visos vidurinių rhokyklų rėjo. Kad katalikai butų no Krušas. Tai buvo jau ne Vil dar neatsitikti, kad pasklrtiė- manau, Tamsta turi būti bent
Europos tautoms, bet gali jas moksleivijos. Tad šituo mokslingumo atžvilgiu katalikai rėję kliudyti laisvamanių da niaus vadavimas, bet pa*pras- ji žmonių pinigai btttų niičję vienas mano pagydytasis. pralenkia nekatalikus tik penkta dalimi. Bet privalom ne romam garam darbui, t a i jietas laisvamanių šmugelis ir kitam tikslui, negu rankant Pas advokatą.
dar ir pralenkti.
užmiršti, kad katalikų tarpe yra daug neveiklaus elemento: butų su savo mitingu į šv. melas, k a d surinkus iš kata skelbiama.
-- Tiktai sakykfte visą tei
italų, vengrų, lenkų, meksikiečių ir lietuvių. Kai šitie ele Jurgio ^parapiją kojos neįkelę, likų žmonių pinigus, paskui į O " ž i n o m a m " Dr. R. patar sybe kaip buvo, -- dš turiu
Susirūpino.
mentai pataps veiklesni, prasigyvens ir pradės gausiai!arba butų katalikai ten patjuos spiandyti lyginant su
tume nepliurpti rtiekų po žmo viską &erai žinoti. - Mamytė, a r jau garniai Iš siųsti vaikus į aukštąjį mokslą, tai katalikų int€ligentines: padarę savo mitingą dieną
lenkais ir Želigovskiak.
nės. Nes kaiktiriė barberini
- Bet aš vien tik teisybę ir
pajėgos daug gražiau išfodys. Ir niusų kultūriniai darbai [prieš tai. Ir butų buvę iš laislekia?
Bridgeporto katalikai, au daugidu turi katalikiško "eb- sakau, o jau Gerbiamojo adtuomet sieks dar negirdėtų aukštybių, nors ir tuomet atsi- Vamanių darbo šnypšt,
- Taip, sūneli. '
kojusieji Vilniui, gerai pada- mmon sensV
UŽ kalkurius vokat6 reikalas, atsiprašant,
likusi
laisvamanija
mus'
bemoksliais
pravardžiuos.
:
- O kas, mamyte, man se
1
Pagaliaus, kad ifes būtume re \ geraširdžių Tėvynės ir.'"'' atsiprašant veikėjui' \
meluoti, - uitai aš ir pinigus
sutę atneš kad jie išlekia?
K.P. norėję kliudyti; jiems, t a i Bu Vilniaus mylėtojų pūslėtų ran '
Kalvio Sunūs.
moku. --
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kime, mums pinigų nereikia,
tik truputį-darbo, pasišventi
mo, noro, gerų minčių, o ma
tysite, kad čia bus gražiau
nuolynas, gi kitoj pusėj 500 sia ligoninė visoj Chicagoj.
akerių Marąuette parkas, tad Tuomet jūsų nuosavybės tripatogiausia vieta ligonbučiui,; gu bai pakils.
nes bus užtektinai ligoniams Į
Labdarys.
tyro oro, ir našlaičiams uį-f
tektinai vietos smagiai pa-1
WEST SIDE.
žaisti. Tie 10 akerių brangios
žemės dabar kainuojama apie
Gerbiamieji ir Gerbiamo
100,000 doL
sios! Mes, westsidiečiai, daug
Tuom tarpu gudresnieji lie kilnių darbų nuveikiame mū
tuviai išgirdę apie statomąją sų Bažnyčios ir Tautos labui.
ligoninę ar prieglaudą, būri Prisidėkime tad ir, prie to
ais, nors ir brangiai, bet gi kilnaus darbo, kurį rengia 7
pirko nuosavybes, nes gerai Labdarių kuopa, būtent Spa
permatė, kad kuomet bus pa lio 19 d. nedėlioj Aušros Var
statytas ligonbutis ar prie tų parap. svetainėje rengiama
glauda, jų nuosavybės vertė skani vakarienė, kurios pel
pasidvigubins. Ir neapsiriko. nas eis mūsų Labdarių Są
Šitos apielinkės nuosavybės jungai.
yra kur kas brangesnės, kaip
Taigi astilankykime skait
kitur kur. Ir tokiu būdu čia
lingai į šią vakarienę ir pa
jau dabar yra virš 200 lietu
remkime našlaičius ir sene
vių šeimynų. Įsisteigė keletą
lius varguolius.

LABDARYBĖS KAMPELI

•

LABDARIŲ DOMEI!
Sumanymas.
Viena, vakarą žmonės susė
dę pradėjo šnekėti apie lietu
vius. Kilo klausimas, kaip ga
lėtų lietuviai Amerikos lengvu
būdu prisidėti prie Labdarių
ligoninės ir našlaitnamio pa-'
-statymo? Vienas asmuo siūlo
štai ką. Amerikoje yra lietu
viu arti 1,000,000. Jei kiek
vienas paaukoti) tik po 1 cen-!
tą, tai susidarytų jau $10,000.
Tai butų dideli parama. O
juk daug lietuvių galėtų au
koti ir daugiau. Reikia tik vie
nybės daugiau.
O. Sataičiutė.
LAIKAS PAGALVOTI.
vis
žmonių

daugiau

ir daugiau

pradeda

Įdomauti draugijų k. t. &v. Kazimiero

Per vakarienę bus atliktas

Labdaringosios Są-gos stato- draugija. Vyčių kuopa, ir gražus programas.
mąja Ligonine.
Daugumas Labdaringos Sąjungos kuopa,
Kviečia
sakydavo, kad lietuviams snn-1 Pirmutinės dvi draugijos
7 Kuopos Labdariai.
ku bus kas pradėti ir visai gerai gyvuoja, bet Labdarinnenorėjo tikėti, kad galima gos Są-gos kuopa mažai tero- LIET. R. K. LABD. SĄJ.
sutarty ir su visuomenės pa do gyvumo. Centro susirinki
CENTRO VALDYBOS
rama ką nors įsteigti. Bet muose nesimato jos atstovo,
ANTRASAI:
dabar tų abejojimų mintys nei laikraščiuose nesimato aDvasios Vadas Kun. F. Ku
jau pradeda nykti, ir tie visi, pie jos gyvavimą. Kyla klau- dirka 2334 So. Oakley Ave.
ar pavieniai, ar draugijos: simas kodėl? Turėtų tniti vie- Chicago.
kurios abejojo, dabar prade) na iš skaitlingiausia metiniais Pirm. Jon. Petraitis 4454
da teirauties, klausinėti, kur nariais, kurie moka 10 centų So. TYilman Ave. Chicago.
tą ligoninė statys, kurioj vie į mėnesį ir garbės nariais, ku-f yice- Pirm. A. Nausėda
toj ir tam panašiai.
rie moka 100 dol. ant syk ar (1024 enter St. Chicago.
Kokį aštuoni metai atgal, po 25 dol. i metus, bet taip p r o t. Rast. M. Česnavičius,
nėra. Mat lietuvių toks bu- 912 W. 18 PI. Chicago.
Labd. Są-ga už 18,000 dol.
das, duok man, bet tau nieko. I Finansų Rast. B. Nenartoprie Marouette parko, nupir-i « « ' . » *
,
\ — la
Gerb. Marąuette parko ne nis 4541 So. Troy St. Chicago.
ko 10 akerių žemės. Vieta
tuviai, nesnauskite, savo gra
Ižd. Kun. F. Kudirka ^334
bai graži, bulvaras eina pro žiuose namuose,
padėkite So. Oakley Ave. Chicago.
pat labdarių žemę, vienoj pu Labd*. Są-gai pastatyti gražią Iždo globėjai: 1) J. Oginsėj šv. Kazimiero Seserų Vie- ligoninę, eikime iš vien dirb- tas 1521 £jo. 50 Ave. Cicero,

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

PEARL QCEEJT KONCEKT1NA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

. 'Ir*

Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kaina, 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 rusiška ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitara ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.
•

STEPONAS P. KAZLAWSKI

4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO, ILL.
Telefonas BOULEVARD 7309

••••-'

=

111., 2) J. Simanavičius 2342
VY. 23 PI. Chicago.
Garbės Narių Rast. J. ML
kolainis 1529 So. 50 Ave. Ci.
cero, UI.
Korespondentas P. Vitkų*
2334 So. Oakley Ave. Chicago.
Agitatorai, 1) J. Dimša 68
St. and Ashland Ave., 2) P.
Veriga 4539 So. Marshfield
Ave., 3) A. Butkevičius 4637
So. Hermitage Ave.
Maršalka B. Sekleckis 3427
So. Auburn Ave.
Direktoriai:
Kun. F. Kudirka
B. Sekleckis
P. Vitkus
Kun. Ig. Albavičius.
J. Petraitis
A. Nausėda
B. Vitkiene
S. Jucevičius
B. Nenartonis
M. 6likas
J. Krotkus
Kun. H. Vaičiūnas

_

_

_

«

(Tąsa)
Pas Prakaičius.
Turėdamas geros progos, užsukau ir
pas p. J. Prakaitį seniaus buvusi Sioux
City, vargoninką ir fotografą. Dabar ji?
turi dvi dideles studijas, viena, Indiana
Harbor, o kita Calumet City, UI. Nuva
žiavęs pas jį, padariau p. Prakaičiams ti
krą "surprise", nes jie nesitikėjo kad
aš pas juos užvažiuosiu. Prasidėjo tarp
mūsų malonus pasikalbėjimas ir širdin
gos vaišės. Ant rytojaus p. Prakaitis nu
ėmė mano paveikslą atminčiai, ir savo
automobiliam nuvežė mane j Chicagą. Vež
damas į Chicagą, p. Prakaitis parodė vi
sas svarbiausias ir gražiausias vietas Chi
cagoje. Už tai jam tariu ačiū, taip jau už
vaišes ir už gerą širdį. Parvažiavęs iš
Harbor, tuojaus ėjau į "Vyčio" redakci
ją.

"Vyčio" Redakcijoje.
Atsilankius į V. redakciją pirmiausia
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BRIDGEPORTO
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ČEVERYKŲ!

ČEVERYKŲ!

del Vytų del Moterų del Vaiky del Mergaiay
Visokių Stylų -- Visokių Saizy

500PORŲ
Moterų "House Slippers*', niekur nerasi geresnių
už šitą kaine tiktai
CQc. pora

50 PORŲ
Moterų "Slippers" įvairių stylų, naujų madų, pui
kiausios ir geriausios, kožna pora verta nuo $5 - $6,
Tiktai

C1 QQ pora

•; DIDELIS PASIRINKIMAS'

DVI DIDŽIAUSIO KRAU
TUVAS.
Spalio 11 d. įvyko 1922-32
So. Halsted St. krautuvės iš
kilmingas atidarymas. Per
diena grojo graži muzika ir
linksmino atsilankiusius. Tą
diena aplanke virš 10,000 žmo
nių, nes tiek išdalyta atsilan
kiusiems dovanų.
Keikia pastebėti, kad The
Peoples Furnitnre krautuvės
yra vienos iš didžiausių lie
tuvių krautuvių Chicagoje.
Josios labai pavyzdingai yra
vedamos ir užsitarnavusios
gero vardo. Šios krautuvėse
galima gauti forničių-baldų
kokui tik norite, nuo mažiau
sio iki didžiausio. Kainos la
bai praeinamos. Galima pirk
ti "cash" arba ant išmokescio.
Šių krautuvių obalšis yra
" Patenkinti savo kostumerius geriausiai kaip &alima".
Jei dalykas nupirktas netin
ka, galima jį atmainyti, arba~
, gražinama pinigai. Tai reiškia
kad ištikrųjų jie patenkinta
savo kostumerius.
Šios The People Furniture
krautuvės turėjo nemaža var
go atsiginti nuo žydų perse
kiojimo. Jie žinote, nori lietu
vius kaip sakant "nunaikinti", bet dėka apsukriems biz
nio vedėjams krautuves auga
ir bujoja, kad ištikro yra ko
pasidžiaugti, kad lietuviai ga
li turėti tokias didelės įstai
gas kaip The Peoples Furni
ture Co. krautuves.
i»
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DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS ANT

THE PEOPIES FURHITUREGO.

•-i

• » » » »

SUSTOK! ŽIUREK! KLAUSYK!

—» » ^ » » » * » » » * » » »*<H»»*<fĮ

Vyrų čeverykų, augštos rųsies, naujausios mados,
įvairių darbinių ir šventadienių, niekur nenupirksi be
#6, Tiktai
C1 QQ ir augšciau

300 PORŲ VAIKŲ ČEVERYKŲ
Solid leather guarantuojam kožna pore, labai geros
vertes, dabar gali pirkti už
frl
QQ pora

NELAUK RYTOJ! ATEIK ŠIANDIE!

.

STANDARD SHOE CO!
3229 S. HALSTED S. CHICAGO Tel. Blvd. 4033
Pinigus Atgręžįsim Jei Busi Nepatenkintas.
V V A . r*. V
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The Peoples Furniture Co.

The Peoples Furniture Co.

Krautuve

Krautuve

1922 -32 S. Halsted St.

reikalauji? Atsakiau: "Ne, Tamstelė, aš
riun1
' P- Z u J u m , su kuriuo valandėle ma daktaro nereikalingas. Esu sveikas. Mote
lonįai pasikalbėjome. Norėjau sutikti V. relė vėl mane klausia: "Tai ko Tamsta
rast. ir admiD. p. Rukštalį, kaipo drau aori nuo Dr. Račkaus! Gal esi koks gi
gą ir pažįstamą iš senesnių moksleivijos minaitis ar pažįstamas?" Atsakiau-.
laikų, bet jo tuo syk nebuvo redakcijoj. "Taip, pažįstamas dar iš senų mokslei
Turėjau ateiti kitą syk po pįet. Atėjęs vijos laikų. Ji vėl: "E, tai gal ir Tams
jau radau p. V. Rukštalį. Man buvo la ta esi koks profesijonalas, arba gal ir
bai malonu su juo pasimatyti ir pasikal daktaras, kad taip ilgai ir senai pasibėti apie praeitus ' Valparaiso" laikus, p. pažįstatef Aš jai: "Ne, tamstele, dar ne
Rukštalis malonėjo man parodyti visus su Joks profesijonalas, nei daktaras, bet
"VyčioV mašinas ir spaustuvės darbus. dar tebesu moksleivis. Moterėlė su nu
Už tokį p. Rukštalio mandagumą labai aš sistebėjimu tarė: "Tai tamsta dar tebe
jam esmu dėkingas. Viską apžiūrėjęs jr si, moksleivis! O ar senai tamsta Dr. RaČku matei! Aš jai: "O bus koki šeši me
atsisveikinęs, išvažiavau į Cicero, III.
tai". Tada moterėlė pradėjo man pasako
Pas Dr. AL Račkų.
Nuvažiavęs gatvekariu į Cicero, tuo- ti apie Dr. Dačkų tokių dalykų, kuriems
jaus ėjau pas Dr. Račkų. Bet priėjęs prie ?unku tikėti.
Pas Kun. Linkę.
ofiso durų radau korčiukę prilipdytą,* kati,
Atsisveikinęs su to moterėlė, prie pro
"Ofisas uždarytas iki 15 Rugsėjo". Iš
sykio pamanaiu kad gal rasiu p. Račkų gos kaipo giedrininkas norėjau pasima
rezidencijoj. Bandžiau ten eiti. Priėjęs tyti ir susipažinti su "Giedros" redak
prie vartelių darau, nesidaro. Žiūriu, kad torium gerb. kun. A. Iinkuml Priėjęs prie
ir varteliai užkalti iš vidaus. Man dar šv. Antano parap. klebonijos durų paspau
tebestovint prei vartelių prieina apysenė džiau skambutį. Tuojaus išbėga tarnaitė,
moterėlė ir klausia: Ar tamsta daktaro kuriai pasakiau kas aš ir ko noriu. Tar-(
•
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Jonas Zabulionis, turėjau progos susipažinti su jos redaktolo Cinil Y P IT Y
I flRFTTf! PA
l i dlUUA UI I I | LUnCI IU| l A i

a=r

U . i >

4177 -83 Archer Ave.

naite įvedė mane į ofisą ir paprašė atsietėsti. Neužilgo kun. Linkus įėjo į ofisą.
Man buvo labai malonu susipažinti su
kun; Linkum. Gerb. kun. A. Linkus labai
gražiai atrodo, aukštas, šviesiaplaukis,
aukštų minčių, tvirto budo, o kalboje ir
apsėjime su žmogum lipšnus. O jau del
tų moksleivių tai atsidavęs ir pasišventęs
su kūnu ir siela. Jis ne vien ką "Giedrą"
uždyką redaguoja, bet ir dar daug kito
kių mažų išlaidų apmoka iš savo kišenės.
Už tokį jo darbą ir pasišventimą visi
moksleiviai -- giedrininkai turi būti šir
dingai dėkingi savo redaktoriui gerb.
kun. A. Linkui.
Man besirengiant išeiti, štai įeina ir
klebonas gerb. kun. H. Vaičiūnas, su ku
riuo buvo taipgi malonu pasimatyti. Pa
sikalbėjęs truputį atsisveikinau su abiem
gerb. kunigais, ir parvažiavau pas brolį.
Ant rytojaus niekur nebevažiavau,
vien tik ant stoties sužinoti, kada išeina
geresni traukiniai į Akron, Ohio, nes jau
rengiaus Chicagą apleisti ir važiuoti toliaus į Akron, O. pas gerb. kun. M. Cibulskį, buvusį Sioux City^ kleboną.
Jlcifi
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Vakare Rūgs. 10 d. brolis palydėjo
į stotį ir 7:50 pagal "standakl time" at
sisveikinau su surukusia Chicagą ir pa
sileidau į Akron, Ohio. Iš Chicagą važiuo
damas į Akroną, nemačiau jokių regi
nių, kadangi buvo nakties laikas, vientiktai ką perskaičiau du "Draugo" nume
rius, kuriuos turėjau įsidėjęs. Taipat ir
vieną "Giedros" numerį kurį davė man
gerb. kun. A. Linkus. Taip ir praėjo nak
tis beskaitant ir besnaudžiant.
Akrone.
Į Akrono atvažiavau 7:00 vai. ryto.
Akrono stotis pagal, miesto didumą, at
rodo per menka ir mažutė. Apsidairęs ap
link stotį, pasišaukiau taxį ir važiavau
pas gero. kun. M. Cibulskį. Akrono mies
tas yra labai kalnuotas, gatvės labai iškreipytos. Mano vežėjas greit važiavo.
Prie bulvaro nesuskubo sustbadyti automobiliaus. Už tai jį "dėdė" sustabdė ir
kaip nusitvėrė už krutinės, kad jau bu
vau bemanąs, mano vežėjui ateisiąs ga
las. Bet "dėdė" aštriai tik pasibaręs pa
leido.
(Bus daugiau)
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gį vakarą
VeiJe' " " p u r 
ronrka Pečiokaitė* i r dvi fet!-dyla i r kiti lietuviai tfgaiilos* inS, p. Storiem, O. Srilzteftė, žavliio gttbfifca. Aflodičiilelt
P. Brazas, D. AMkih, A. Ma tams nebuvo galo. Be sutikiu* kas".
sutes: Onute i r Mariute Mar- i r kryžiokai.
dainuota
žeikaitė, K. Čepiene, M. Jo- klasiškų dainelių
čiulioniutes. Buvo ir-gi d a i r
Ė&rėgpOildėnt&s.
Išvažiavo.
Nepa«
nušauskienė, O. Valištenėj rCl. daug i r lietuviškų.
•mm
nuota tris atskiri solo. l ' a l
—
——
P. Jonas Pocius, ilga laikąZikis, J . Jaruševičienė, K. mirsiu tos ž i n e l ė s " D u i dul
Sugentaitė,
ginę prakalbą. Gerb. klebonas atliko Juzefina
gyvenęs Waukegane, buvęs
Kiselieriė. Kiit po mažiau.
],dūdele".
kalbėjo anglų kalba, bet gi Elena Bucevieiutė* ir Ona MoMontreal Canada mokyto jum
Davė ir maživ vaikai: A.
tikroje lietuviškoje dvasioje stelkaitė. Piano solo skambiJustas Kudirka jau ne tas valdiškoje mokykloje, i r petSpalio Devintosios Paminėji išdėstė sukakties paminėjimo no Pranė Mankiutė, smuiko Gerb. Vargoninkams domei! Žvirbliukas 10c, A. Janušekurį teko matyti kiek metų nai ifletg dirbės prie Ulinois
mas.
viciukas
50c,
A.
Bukleriutė
reikšmę i r galop publiką su- solo griežė Jurgis VyšniausMes šios kolonijos. choristai
atgal. Daug pažangos padarė Central stoties pabaigoj rug
A. L. R. K. Federacijos 37 P&žiadino su garsiuoju vieti- kas, o Simonas I^apinskutis, it choristės šiuomi praneša 25c, E. Buklerlute 23c, i r J .
savo šakoje. Garbe jam, gar sėjo mėnesio išvažiavo I n 4
m
«m»«ki
«™l
19
ii
iniu
advokatu
F
r
a
n
k
'
u
L.
pasirėdęs
lietuvio,kareivio
ume,
kad
paieškome
tuojaus
Vaiciuliukas
$1.00.
skyrius surengė spal. 12 d. i
Apmokėjus svetainę $5.00 bė i r mums LieUtriamS, turėti dianapdlis Universitetą, I n iškilmingę, 9 spalio paminėji Trutter'iu, esančiu geru prie- niforma, papasakojo, ką Lie- gero, gabaus vargoninko. Be
dianc-polis, Iiid. tęsti mokslę.
mą. Šv. Vincento
parapijos telium lietuviams ir pakvie tuvos kareiviai rengia lenka mūsų yra da i r mažųjų mer perduota Katalikų Federaci feavo tarpe taip garsių daiVijufkas
ms už Vilniaus pagrobimą.
gaičių choras, kuris taipgi jos Spalio 9 d. komitetui hinkų.
svetainė buvo pilna atsilanku- tė ji kalbėti tam vakarui.
$50.01.
Prie Spalio Devintosios pa grąžai pagieda.
Teko man girdėti anglų kal
sių gedulingai paminėti Vil
Davusiems ir rengusiems na
Mūsų būrelis nevisai mažas.
niaus netekimo keturių metų bėtojus karbant lietuviškuose minėjimo suruošimo i r atliki
mo daugiausia, prisidėjo Vy Mes mėgstame muziką, kai- šlaičių vardu nuoširdų acių.
sukaktuvės. CJražų įspūdį da vakaruose, bet gi nesutikau
Dalyvis.
čiai, kurie ši lieso savo iždo kurie iš mūsų nemažai supran
rė svetainėje puikus padabiii- nei vieno tokio, kurs, geriau
paaukavo
$10.00
Vilniaus ta muziką. Lankome repetici
mas tautinėmis juostomis sker pažinotų Lietuvos istoriją i r
savaitėje.
situaciją, našlaičiams. Vakaro surengi j a , kelis kartus
sai i r išilgai lubų, taipgi es nūdienę Vilnijos
Ant propertes kur] randasi po num. 8824 So. Ada Str.
mo
komisijoje
darbavosi:
Mokinamės
i
r
namie.
Mėgsta
trados papuošimas Lietuvon kaip adv. Frank'as L. TrutVertėfc $7,500.00
Antanas
Kazlauskas,
Kotry
me
taipgi
dalyvauti
koncer
ter'is. Jis tiksliai nušvietė Vii
ir Suv. Valstijų vėliavomis.
na Kuperienė, Julija Gedmi tuose i r lošimuose.
Koncertas - Kudirka.
Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius
Vakaro vedėjas buvo Fed- nijos praeitį ir dabartį, pagrįnaite, Jonas Grūstas ir P. Bur
Džiaugiamės,
k
a
d
turime
Sekmadieily spalio 5, Lietu
cijos vietinio skyriaus pirm. sdamas, kad Vilnijos kraštas
morgičius:
eikas.
Anglų
laikraščiuose
tur
gerą
kun.
kleboną
su
kuriuo
vių Svetainėj, į tyko labai
Antanas Kazlauskas. P r o g r a - j i priklausyti Lietuvai da
buvo gražus straipsniai iš gali visi sutikti. Turime gra
puikus koncertas surengtas
Adresas
PASKOLA
VĖRT6
mas prasidėjo su " S t a r S p a n - ' b a r i r tučtuojau*. J o kalba
nudienčs Vilnijos įvykių isto žią muro bažnyčią.
Turime fakulteto, lietuvitj muzikos
gled B a n n e r " visiems susot-j patiko publikai ir visi stebė
rijos i r paminėjimo
vakaro puikius dūdų vargonus, kurie
$7,500.00
$3,000.00
8345 8. Hetttlitage Ave.
mokyldos, "Waukegan Scliool
jus - vedant L. V. kp. cho josi, kokiu būdu -- jis, būda išpildymas buvo patenkinan
verti kelis tūkstančius dole of Music'\
mas amerikonas, taip gerai
$9,800.00
$4,000.00
rui i r pritariant pianui ir L.
5004 S. Fairfield Ave.
čiai aprašytas.
,
rių. Turime didelę, švarią sve
Nors ši įstaiga d&r jaunutė,
V. kp. orkestrai. Sekamai L.' susipažiao su lietuviškuoju
$8,000.00
$3,206.00
Sekmadienio (spal. 12 d.) tainę, gražią sceneriją, vaidi nes arti tnetų kaip gyvuoja,
5735 So. Talmari Ave.
V - kp. choras sudainavo A-' klausimu i r kokiu tai patriorytmetį vietos klebonas gerb. nimui daugybę drabužių i r bet vaisiai matyti gana gra
$3,000.00 5538-40 S. Sacramento Av. $8,000.00
leksio " P i r m y n į kovą'' ir tingumu pasmerkia lenkiškąjį
kun. I g . Kerševičius teikėsi brangų pianą. Vargoninkas žųs. Vierta - turi gerą skai
"Ginkim šalį Lietuvos". PoĮmilitarizmą ir pripažįsta tei
aukoti Sumą už žuvusius Vil gauna gerą algą. Čionai oras čių nibkinių, o antra — gali
$3,500.00 3832 S. Tafmart Ave.
$8,500.00
to buvo perstatyta 7 m. mer- singus lietuvių reikalavimus
nijos gynėju"! ir pasakyti pri sveikas. Žmonės geri. Patiks pasigirti gerais
mokytojais.
gaitė Irena Dauperiutė, aprė prijungti Lietuvai jos sosta$4,500.00
3303 S. Morgan Street
$ 11,500.00
taikintą pamokslą, pagarsin vieta.
Taigi
mokytojai
i
r
surengė
šį
dyta Tauros vėliavos dryžiais, pilį ir Vilnijos kraštą.
damas spalio Devintosios pa
Jeigu kurie iš gerb. vargo- gražų koftCertą. Be kitų mo
Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis
Lietuvos atvaizdas ir, kuri suKitas kalbėtojas buvo gerb.
minėjimą tos dienos vakare ninkų norėtumėte čionai atva- kytojų yra visuomenei žino
judinančiai deklemavo
gra-' kun. A. Tamoliunas, kurs
namas moderniškos konstrukcijos.
ir užkviesdamas skaitlingai žuoti, meldžiame tuojaus para mas dainininkas tenoras Jus
žias eilės "Vilniaus Ilgesys", apibudino Vilniaus priklausosusirinkti rengiamąjin vaka syti mttsų kleb. kun. Jurgni tas Kudirka.
J a i pabaigus L. V. kp. cho-' mumą Lietuvai iš kultūrinio
ran.
Česnai, 1011 Douglas St.
Programas.
ras griausmiai užtraukė Lie ir religinio atžvilgių. O gerb.
Sioux City, Io\ra.
Žodis prie užbaigos.
Lygiai aštuntą valaridą pra
tuvos himną visiems susto adv. K. Česnulis ryškiai nu
Laukdami atsakymo, pasi sidėjo programas. Publikos
Vakaras pavyko gražiausia
apverktiną
jus ir pritariant
publikai. rodė dabartino
•:f gražus skaičius. Artistai pil
Tai buvo vienas įspūdingiau Vilnijos padėtį i r ragino da ir visi gavo gražiausių įspū liekame *
Su pagarba,
ni energijos, pasirodo pui
sias momentas, kuriame ga lyvius aukoti Vilnijos našlai džių. Tik negaliu iškęsti vie
š w Cecilijos dioras. kiausiai."
lėjai jaustis esąs numylėtosios čiams. Aukų surinkta arti $70 šai nej>aiiunėjcs vieno nesu
»
prantamo man dalyko. Įvyku
Pirmiausiai pasirodo vieti
Tėvynės padangėse.
kurie bus pasiųsti Federaci siame Spalio Oevitosios pa
nis vargoninkas ff. Kulys
Iš eilės buvo
perstatytoj jos centran.
minėjimo vakare svetainėje
skambino piano, aplodistnen
vietos kelbonas gerb. kun. Ig.
Butą keletas kitu deklemavisų gere tąsi dainuojant L.
tai didelį.
.•: S i v
Kersevičius pasakyti "įžan- ėijų, kurias deklemavo VeVilniaus diena.
V. 48 kp. chorui i r griežiant
Toliau dainuoja vietinė so
L. V. tos pačios kp. orkes Vilniaus Dieną čionai šven listė p-lė J . Kvederiutė. Tai 11»*».....».». »»»»<»«
trai, bet gi bažnyčioje Stirnos tėme spalio 12. Pasidarbavi mūsų Waukegano
žvaigždė.
laiku nesigirdėjo bažnytinio mu p. J . Žvirblio, P . Gudžiaus. Dainelės turėjo atkartoti, apchotč giedallt. Panašus daly P. Valucko i r kitų įvyko pra lodismentaT'cftdžiausi.
kai nesuprantami ne tiktai kalbos p . Vaičiulio svetainė
Toliaus pasirodo, smuikos
man vienam, bet i r iktiems. je. Tą pačią dieną bažnyčioje mokytojas p . M. Petrošius.
VYRŲ I R VAIKŲ RUDENINIŲ IR
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
gerb. kun. B. Bumšas laikė J o smuikos garsai giliai smi
Sąmata.
Ant
pamaldas i r pamoksle ragino go į žmonių širdis. Petrošius
melstis už tuos, kurie žuvo dar jaunas, bet gabus smui
MES DABAR
gindami Vilnių i r už greites kininkas. Jisai buvo privers
Rodome Vėliausias
nį mūsų tautos susivienijimą. tas du sykiu pakartuoti.
Madas
Žmonės akis įtempę laukėj
Svetainėje kalbėjo ką tik
Keistutis scenoje.
2 poros Kelnių Siūtai ir
L. Vyčių 25 kuopa 26 spa grįžęs iš Lietuvos Melrose šio vakaro žvaigždes p. J u s ?
Ir
Naujausios S ^ r t f i ū
lio Garm. Turn. Hali E . 55Parkietis p. Kiudilas. Jis pa to Kudirkos. I r štai jis pasi
OVERKOTAf
Madų
Augščiau
St., vaidins istorišką reikalą pasakojo ką savo akimis ma rodė. J o malonus, aiškus ir
SPECIALIS PASIULIJIMAS
"Keistutis".
$ Q f Į $ te ir patvirtino, kad Lietuva aukštas tenoro balsas, tiesiog
ŠĮ MĖNESĮ
u
Keistutis"
yra vienas gra auga ir kasdieną eina tvarX-RAY EGZAŠfTNAS
Importuoto Prancusriško matef*
žiausių lieutvių kalba para kyn.
$1.00
rijolo maišytas šilko i r vilnos
Kuri.
B;
Bumšas
iškalbingai
šytų veikalų. Ištikrųjų to lie
audimas 2 poros kelnių i r
Švarkas
tuvių tautos didvyrio istori-' ir jausmingai priminė Viln
Visokių C
Ir
ją tyrinėjant galima lengvai iaus brangumą Lietuvių Tau
Stylių
Augščiau
patėmyti jo didvyriškus dar tai, Vilniaus senovės garbę,
bus,
kiek jis panešė vargo Vilniečių dabartinius vargus
Vertas penkiasdešimts
D6per visą savo gyvenimą, k'aip ir nurodė pamatą mūsų vil
Įvairių materijų, visokių sizu,
lierių kiti siutai su 2 porom
išmintingai mokėjo tvarkyti, čiai, kad Vilnius turės mums
nekurie su dviejom kelnėm. Tu
kelnių M
visą Lietuvą ir apginti ją nuo atitekti. Lenkų skriaudos i r
Moterys Ir Vyrai, nedaro skirturim i r Hart Schaffner & Marx
kitų. stipresnių tautų užpuo nemokėjimas tvarkytis, Lietu mo kaip ilgai j u s kenčiate ir ką
kiti d a k t a r a i y r a j u m s sakė. Atei
limų. Keistutis ne tik buvo vių nuolat stiprėjanti valia kite
siutu.
ir duokite proga X-Ray egza
minui
J u m s pasakyti teisybė. Moks
tvirto budo, energingas vy Vilnių agauti - turės susi
liškas būdas egzaminavimo s u pagelras, bet i r didelis diplomatas laukti išliuosavimo valandos, ba naujausio a p a r a t o X<-Ray kuris
nukreips kelia bent kokiai klaidai
ne tik žiurėjo,
k a d bukaip susilaukė dabartinė Lie • pasakys visa teisybė i r tikra prie
tų gera tvarka šalyje, bet tuva, kaip susilaukė Klaipė žastį ligos parodant visus organus.
Egzaminas nieko nekenkia, be jo
stengėsi prirengti šviesią tau da.
kio skausmo i r n ė r a reikalo nusirėdyti.
Geriausios rųšies i r darbo
tai ateiti, kad užėmus vietą
Vilniaus reikalams tad su Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, jeigu negrumuliuovaldovo jo sūnui Vytautui, sirinkusieji suaukojo iš viso ja
#20.00 iki #50.00
tau viduriai, neturi apetito, kosti
a r k a n k i n a tave rumatizmas, asthma,
butų lengva vesti Lietuvą pir $53.01.
Importuoti Worumbas
odos ligos,
nerviškumas
ir kiots
Viskas ranka siutą
myn. I r Vytautas daug prak Aukojo po $5.00: P . Šakė- chroniškos ligos? Jeigu nori gauti
$75.00 vertes
'greita rezultatą — tai ateik tuojaus.
I r Augsčiau
tikos ėmė iš tėvo nuotikių i r nas ir I . Vaičiulis;
Mes vartojam naujausia wakcyn i r
Speciale kaina
"606" a r 914 lcuamet užsi
Visokios rųšies, didelis išsirinkipadarė Lietuvą didelę valsty
Po $3.00: M. Šimanskis, ir serum
nuodijęs kraujas. "Kra\lja» titi visa
#60;00
gyvastis". "Intro venous" (drugs yra
bę.
P. Gūdžius; ; \j
mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto
leidžiami tiesiai { kraują) yra pagel
Tikrai apsimokės jums pas
Rengiamam vakare ClevePo
$2.00:
J
.
Bukleris,
i
r
P.'
bėję tūkstančiui kentėtoju. Šis y r i
mus atsilankyti ir Q&mtiiŪi
ru.
nepaprastas būdas
gydymo kraujo
lando lietuviai ir apiellnkės Valuckas;
ką
mes turime Jums parėdy
ligų.
ti i r kokios puikios rūšies
Nedaro skirtumo kiek tų pinigų
turės progos arčiau susipa
Po $1.00: davė: S. Pabijan- praleidai,
te kiek tave Jau l i t i a p 
mūsų drftbužiai ir kiek Tam
žinti su Lietuvos tų lakių skas, S. Bagdonas, K. Kantau vylė, ateik čionais ir sužinok pilną
sta
gali sutaupyti.
teisybę i r atsistok a n t tiesaus JcėHo
——
Įuuotikiais valdant ją kuni- tas, A* Prabišas, A. Leškaus- kuris veda į sveikata.
Special
Atsinešk 8į skelbimą o gausi eg3427 So. Halsted Street
ĮĮgarikščių Keistučio ir Vytauto. kas, J.• Bražinskas, L. Mažei MLinina
kraujo ir„.jftBay, Vdltjji?
CHICAGO
M E W C A L " GLINiu
Šiamfc
veikale
dalyvauja
ir
Kepures
kis, A. Danialakas, R. UibeOpposite 34-tb Place
m.
E . V. Hoaton
•Lietuvos, priešai, kurie sten lis* V. Kilinskas, A. Švilpa n- 605 8. SUte St.
KAn$>. Coifgrcss
95c.
Chicago
1666 6. HALSTED STRBttf
i
Lub&i
giasi trukdyti * tiems didvy* sJrienė, J . Ž ^ b l k , p. K-iudh * V«#nd«r: Nvw 9 tirt, K;3*. vak
Atdara Vakarais k Hedttiotel. Boulevard 1566
Jūriams, kaip tai Jagaila, vai- k s . P L a n i n K k f l * T> £rrw*k»P.. Pagedėliais,, Seredoms i r SUbatoms .
fnįh
.«*»>. •
--48*6*:
••P

l

- i 'I

I

UI

i

LIETUVIAI AMERIKOJE
SPRINGFIELO, ILL

SiOUX CITY, I0WA.

$3,000.00 Morgičius

WAUKEGAN, ILL.

•

*

«

6% Nuošimtis

STATE B A N K

-

Ashland Ave. At 4 7 - t h St.
Narys Federalės Reserve
Bankos -

PARK, ILL

PASINAUDOK PROGA

ZELL DRABUŽIAI

Didžiausias Išpardavimas

Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrai

BRIDGEPORTO

CLEVELAND, OHIO,
i

OVERKOTAI

i.

.

SIUTAI

$37.50

$25.00 iki $50.00

NELAUK!

OVERKOTAI

KELNES! KELNES! KELNĖS
$1.95 $1.95 $1.95

PAUL LEASES

. . . n

co.

j*y,

JT. - U d p m S K a s , p . ^-COCKie-

9

&

g

vak/NedėUom* nuo 9 iki 12. ji

.. .,

~

Ketvirtadienis, Spalio 16 1924

O E 1 Ū G A S
•

Rudeninį šokį, Sekmadienį, | rius, apie kuriais vėliaus pri- Broliai Vilniečiai 1 Mtitiis višiems turi rUbčti Vilniaus
spalio 19, Schooi Hali svetai sieis • paminėti.
_F*o įvairių komisijų rapoi-- kraštas, bet ypač jums. J ų s
nėje, arit 48 ir Horiore gatves.
Kai Šventos Cecilijos choras tų sekė atstovų rinkimas į L. turite irgi visi prisidėti prie
ką rengia, tai visuomet •su V. Chicagos Aps. sus-ma. aukų Vilniaus kraStūi. J u k
*»r
kuopos
beveik tai jušų tėviškė, kuri Vaitoja
rengia ka. riots tokio grą Išrinkta
DIEVO APVEIZDOS
ALTORIŲ P U d š l M O DR
žau?, nepaprasto; bet šį kar Visi
veiklieji
nariai po lenių valdžia. Sunku ^fa
J
O
S
VAKARIENĖ.
fcOLOfnjA.
•
ta choras mano pralenkti vi- fc\ Čižauskas, M. Stumbriute,
ten mūšų brdlifitfis ii* seserinis.
—
sus
« »
į.
c, y 19 H
^įtus rengiamuosius pasi- E. Grainantaitė, B. Balčiūnas, Mes turime juos paremti, pa
Spalio 18 dįena.
linksminimus.
drąsinti,
tegelbėti. T a d
P. Gritėnas.
x.
, Aušros V artų par. svet. įvyIš centro valdybos prisiųs dalyvaukite viešuose ihumj
Šita diena yra vfoo Chica- k o s k a n i v a k a r i e n e m g r a ž i a i Oros Chapn.an s Jazz Ortas laiškas, kuriame
daug Tautos reikaluose. t) Vilnius,
gos jaunimo laflkiama diena. p r o g r a m a . S t o n i u a t S i l a n k e . ^ e s f r a .' ž y ™ > a ™ a s ^fails
svarbių dalykų pažymėta. Vy kaip buvo ir bus rhusų!
Ta dieną L. Vyčių 4 kuopa;gana skaitlingai, bet dar vie Cnicagbje.
Šios koldnijos lietuviai, dr- čio redaktorius M. Zujus gyvu
rengia pirmąjį šio sezono šo- tos buvo; butų tilpę daugiau.
IS 18 KOLOKIJOS.
V jos, ir visi taipos-tri ir sve- godžiu išaiškino šio centro
Skaniai pasivalgius prasi '
T_ v. .. . .
.
j .
°0.
.'čiai iš kitų apielinkių esate valdybos laiško svarbą, dau
M
i r štai visi prie to sOkto dėjo programas. Pirmiausiai;
. ., .
L. Vyčių 4 kuopa.
v. l v . .
v
giausiai
t
t
b
s
dalykus
aiškino
,,an • •• 0
._
.1,
,
.
.
.
,
,
r
,
,.
nuoširdžiai
prašomi
dalyvauti
v
u
J
įengiasi. Svetaine maliavo-'kalbėjo gerb. kun. \ . Kult-| w .
\
kurie liečia mūsų kuopą bū
Mūsų Vyčių kuopa laikė
jama, grindys plaunamos, vis- kauskas,
pašoko
maciukas r „
are yje
tent: Organo praplatinimą, pa< Spalio 9 d., savo savaitinį su1
1
kas dekoruojama. Salė atrodys. Varniukai su Vilkiutė, skcm-l . V ?
.*
" " šalpos skyrių ir Organizacijos sirinkimą, kurs buvo labai
U l
tikrai-gražiai, vienu žodžiu | bino piano: Palioniutė, Iiu-I
' ?T ,
. J
.
vardo pakeitimą. Pastarasis skaitlingas, veik visą niėnesi
bus tikra *'Auditorium".
biutė, Luckiute, ir Šliogeriu- .les pasilinksminti prie genariuose sukeTė daug karštų neturėta susirinkimo iŠ prieŠokio komisija dirba išsi-Į^- Paskui dalyvavo su gra- iriausios muzikos, o senesnieji
ir įdomių diskusijų. Šitas da- fcasties parapijos bazaro.
linksmai laiką praleisti
juosusi. Muzika žada būti žiomis dainomis Aušros Var
Per šį susirinkimą buvo
pasikalbėti ir kartu paremti lykas liko atidėtas tolimesklasiškiausia, vadovaujant p. tų par. mokyklos mažytės.
Šventos Cecilijos chorą, kh- niam laikui, pakol iš centro daug dalykų nutarta.
Tarp
Bičiūnui. Visi nariai žada gra Deklamavo B. Gricaitė. Ant ris šiai kolonijai taip ištiki
taldybos nebus prisiųsta p a - ' k i t ko nutarta rengti vakažiai ir maloniai svečius pri galo kalbėjo gerb. kun. F ;
mai tarnauja.
gamintas planas, kokiu būdu rų. Išrinkta tam reikalui ko
imti.
Kudirka, pinu. Budreckienė,
Prašome nesivėluoti. Pra prie to eiti. Tada kuopa su misija.
Nuoširdžiai tad visi kvie Butkienė, Kadzevskis ir Žibąs. džia 7:30 P . M. Tikėtai tiBai
rengs diskusijas ir apsvars
Pirmas vakaras sutarta ren
P-nas Kadzeviskis pareiškė, 50c.
čiami į šį puikų šokį.
V. DaukSaitė.
tys, kokia butų kuopai bei gti 18 Spalio (Očt.) subatos
kad visi par. komitetai žada
Organizacjiai
naiida, jeigu vakare Dievo Apveizdos par.
Ne korespondentas.
prigulėti prie šios prakilnios
Org. vardas butų pakeistas. svetainėje (Union Ave. and
BRIDGEPORTAS.
["draugijos.
Į sus-ma atsilankė N. P. P.' 18 Str.). Vakaras bus labai
Štai vakarieniai
surengti
Sv. Mergaičių draugijos pir įvairus.
'; '
daugiausiai pasidarbavo p. E.
L. Vyčių 16 kuopa laike sa
mininkė, panelė M. (JurinskaiBe to komisija žadėjo pa
Šiaulienė ir Pr. Šliogerienė. ' vaitinį sus-mą Spalio 9 d.,
šiuomi
pranešu visuomenei,
tė su pakvietimu j jų rengia-' rūpinti įvairių žaidimų ket-'
Viešnia* &y, Jurgio par. mokyklos
kad pasveikęs sugryžau j savo
riiąjį pasilinksminimą vakarę, vergais rio susirinkimui.
seną vietą Ir pradėjau gydyti.
kambaryj. Sus-mas buvo gan
Jei kam reikėtų, tai prašome at
kuris įvyks spalio 25 d., AuGalų gale buvo duotas ra
sus
nariais,
svarstymais
ir
TOVVN
OF
LAKE.
silankyti.
burn Pafk svet. Nariai pasi-' portas iš parapijos
bazaro.
mitaiimais. Sus-mas buvo vie
24-tti St. And Oakley Avcnue
žadėjo paremti jų vakarėlį.
Pasirodė, kad Vyėių 4 kuopa
nas iš gyviausių ir įdomiau
Rudeninis šokis.
Ofiso Tcl. Canal 0241—1713
<f
•
n u m •
Vyeio" spaustuvės direk
»IQI ll
Residencijos Tėl. Midway 5512
sių
ir
svarbiausių,
kokių
ka
šventos Cecilijos choras ren
torius V. Rukštalis atsilankė UAK+ARAI tfAPMPAtAi:
Valandos: nuo 2 iki 4 po piety.
gia malonų, gražų vakarą - da yra buvę. Be kuopos da
Su užkvietimu į spaustuvės
lykų teko išgirsti labai liūdnu
Dr. Chiropractor ir
rengiamąjį
vakani, kuris įžinių paliečiančių kuopos naAkušerka
vyks spalio 22 d. j&v. Jurgio
ANIELĖ KATJSHILLAS
v •»«•• • • • • • • » •
ii • • • •
» » »
parapijos sštet. Taip vadina Gydau be vaistų ir be operacijų,
Telefonas Boulcvard 1939
ligas vyrų, moterų ir val
mas "Magieal Sliow and Dan visokias
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
c e ' \ Vakanas bUs labai įdo rasite pagelbą. Patarimas dovanai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 1 iki 9 vakar*.
I Praneša, kad jis sugrįžo iŠ mus, ypar nlagika, kurią bus
4808 SO. ASHLAND A VENDE
Tcl. Vard* 4951
4442 So. YVestern Ave.
ChJcago, IU.
825a
So. Ilalsteil s i
Telef. Lafayette 4149
užsienio, kur specializavosi įdomu visiems pamatyti. IŠ- vL _ .
VaL: 9 ryto iki ta piet: l po
J
J nekuriuose medicinos Sa rinkta is kuopos keletą mer-:
F*et Iki S po piet, 6:30 vak. Iki
9:30 vak.
DR. P. SIMAITIS
kuose, ir dabar priima pa gaičių del publikos išvadžio
Naprapatli
, Oydaū pasekmingai širdies Il
cientus sename ofise.
jimo į sėdynes.^
Volef. Yards 1236
gas, sugedusias vidurius, paliegu
Gydytojas, Chirurgas, Oba
sias
strėnas, dusuli, kalvos skau
Besvarstant kuOpoe reika dėjimą,
Dr. J. H U P E R T
\32& South 49 Court
telaikąs ir
ftpecijalistas
riebius kubus suliesinų;
DAKTARAS I R CHIRURGAS
nesilpnindajnas
jų vaistais. Šiaip
Elektroterapas.
lus pasklido liūdna žinia, kad jau tonsillus, penesaide,
Praktikavęs B E R L Y N E , VIENCicero, UI.
akmenė
IŠIMA TONSILUS —
NOJ tr PARYŽIAUS Ligoninėse
lius
tulžy
be
varginimo
su
kuopos narė, K. Budrienė, L. cijomis, sėkmingai gydau opera
Cicero 365A
D—Be
marinimo.
Gydo visokias liga? moterų ir
varto
Telefonai
* > — B e P«-ilio i r be
ttkuunrao,
Cicero 49
vaikų. Leidžia vaistus po skūra.
V. Clucagos np^k. pirmininko, jant Naprmpatljos ir maistinės
3>—Be kraujo,
chemijos būdą gydymtii CiSgydęs
Turi X-ray ir tt.
*)—**e j o k i o i»tvqjnn« Hveikatal,
Vai.
nuo
10
lkl
12
po
piet,
nurodau kaip Užsilaikyti kad bū
*
)
—
l
'
t
t
c
l
j
e
n
t
u
l
n
r
r
r
l
k
i
a
f
i
r
irt
i.
Ra
A.
Budrio
žmona
mirė.
Išgir
4649 So. Ashland Avenue
li t n o j vulffjll, u- guli eiti i
tum sveikas lr ilgai. gyventum).
paskui
nuo
2
iki
4;
nuo
7
iki
9
Trečios Lubos
Cliicago, 111.
darbą.
Vai. 1 iki 4 po pieių. « iki 8
dus šią liūdną žirtią nuo ;T.
Pug-ydo '(iall-tdoneM' ( n k m e n j s t u l ž y j e )
Valandos 2 lkl 4 Ir 6 iki 8
vai. vakare.
vak. Nedėlifmiš po Sutarti.
ir a k m m l a š l a p u m o pn^lėje be operncijoM, SŪ t a m t i k r o m i s m o k s - ,
Stasiuiionio, apie minutę lai Ofisas 4851 S. Ashtarid Avenue
Hskoinis p r i e m o n ė m i s bei v a i s t a i s .
\
Apkurtu-.!, i,)^ - u t - r ų t i u a jrirtl^jiniu.
ko
kambaryj
užviešpatavo
ty-f
TeL Boulevard ©537
—b
G y d o v i s o k i a s ŪKTUM pasekmlnjrnl, Ir j e i
Sū
yra
r e i k a l a s d a r o opertM-ijas.
la. Tuoj nutarta ir sumesta
Profexi,i»nuli p a t a r n a v i m ą t e i k i a s a v o
ofise:
pinigų nupirkti gėlėms A. a.
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL
Lietuvis
Specialistas
O f l v i s a t i d a r y t a s ; ki»-<li.-n n u o t v a i .
DR. VBtONIS, Ph.
Kotrinai Budrienei. Nariai nu
|M> piet \U\ 9 v a i . v a k a r e .
N e d v t i o m i s Ir s e r e d o m i s o f i s u s u ž d a 
b. 0., D. O., ff. T.
tarė aplankyti jos šermenis ir
rytus.
1707 W. 47-th S t
įvairias ligas, o ypatingai
J
Valandos nuo 8 lkl 12 diena,, nuo
kuriems aplinkybes leis, tla-* Gydau
užsisenėjiisias,
be vktstų ir opera
8 lkl 8 vai. vak. NedėlJomls nuo
cijų,
naujausiais
budais.
)fiso
Tel.
Boulevard
9493
\
8 Ibi 2 Tai. po pietų.
Turėk švarias, Sveikas akis lyvauti laidotuvėse.
4201 Archer Ave., Clilcago, tft.
Iteiitt
Tel.
Drexel
9191
• \
Korespondentas. Brighton Park, 2 tilbų, Rūmas 1
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,

CHICAGOJE

•

DR. RALPH G. CUPLER

*

•

i. i

^ — •

i •

i

-

.

• •

m i

D A K T A R A I :

DR. A. K. RUTKAUSKAS ' DR. J. SHINGLMAN
, Dr, S. A Brenza

1

I

r •

Dr, A, Račkus

i

DR, SERNER, 0, D.

Dr Marya
Dowiat-Sass

Tol.

DR. A. A, ROTH

Boulcvard 2180

Dr. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

R18AS GYDYTOJAS IR
OniRUROAS
SpeeialiatM Moterišku, Vyrioką
Vaikų Ir visų cbrou|6kq ligų.

Valandos nuo 1 Iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 lkl 12

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Chicago, 111.

Kampas Slst Str.

Gydytojas tr Chirurgai
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
T e l Yarda 0994

DR. CHARLES SEGAL
rerkėlė

Valandot:
^
Nuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 iki 3 po piet
Nno 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nno 10 iki 12 p i e t

savo otlaą

pe

4729 S. Ashland Ave
BPECUATJSTA8

l

DUova, Moterų lr Vyra UĘ%
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo S—4
po pietų: nuo 7—t.99 vftkftre
Nedėliomis: 14 lkl l t .
Telefonas Mldway 8880

Tel. Boulevard 8888

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAM

m

TeL Canal 9867 Vak. danai 8 1 1 8 *

CHIRURGAS
8887 So. Morgan Street
Valandos: 9—IS Ii ryto.
Vakarais nuo 7 iki i
CICERO OFISAS;
1848 Soath 49-th A I L M M
Telef. Ctce«o 4878 .
Valand.: i — « : » • •• • . kaadlen.
Utarninkais lr pėtnyčiom* nno t
iki

I

• v»L

Į

"I

'PRANEŠIMAS fiteUGAK-

Vaandoa: 19 Iki 19 ryte: 1 Dd <
po plat«: • lkl » vakare
i m iBį. a iw w

Lietuvių Dentistas patarAmm riaus geriau

CHIRURGAS, OSTEOLOGISTAS.

1046 Milwaukee Ave. Kampas Noble Street
VUandOe: 10 i | ryto iki 4 v. po pietų lr nuo 6:30 iki 9:30 v. v.
Tetofeas* etffao: Kaymmrket 9149
Telefonas Rezidencijos Key*toae 4180

J

Spalio 7 d. Šv. Cecilijos Drja laikė savo mėnesinį susi
rinkimą šv. Mykolo par. sve
tąinėje. Karių susirinko daug.
Pranešta, kad esama du nariu
ligoniu: U. Valuckienė ir A.
Nausėdiene. Abiem išmokėta
pašalpa. Toliau buvo išklau
sytas i r priimtas raportas
Labdarių ir Federacijos, l'air
-

.

jau davė raportą t atstovė ]
Akademijos Remėjij 5 Seimy.
Pagalinus raportavo vakaro
rengimo komisija. Vakarai
rengiamas Spalio 26 dieną
šv. Mykolo par. svetainėje
j(1644 Wabansia Ave.) p.
Maškolaitis piraneSė; kad tam
Vkkarui - rengiamas
lošimas
i

" Uošvė į namus, tyla iš na.. •
mų
Susirinkimo pabaigoje buvo
išmokėta atstovui į Federaci
jos Seihlą keliones išlaidoms
padengti.
Susirinkimas
uždarytas
malda.

A. J. tt.

. ^,^ .

G.

Trartkraias dantų be eaUasMo.
BHdKe gtrioasi*
Aukso. Su mūsų
pleltam galima valgyti kiečiausia
maiste. Garantuojame visą savo dar
bą, lr žemas ifrasu kainas. Sergėkite
savo dantis, kad d*kenktų JKUo svel1545 vTest 47-th Street
Netoli AsUlaitd Awc

TIEMS.
Mes gBiome pasekmingai
įvairias a£aš be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije
žinomais gydymo budais.
A«3aHleykrte į
^
TRAINIS HEALTH
INSTITUTE
3327 S. Halsted Street
ių }r nuo 5 iki 8 vakare.

ADVOKATAS

77 W. Wishllgtoi St, Roti 911
Tel. Central 6200
Cicero Ofisas Utarninko vak.
t»14 Cicero Ave. Tel. Cicero 5088]
[Ant BRIDGEPORTO Seredoj nut
J6-8 vai. v. Subatoj nuo 1—7 v. v.
[3888 «.. HaDstcd St, Tel. Boul. 678TJ
g—'

' ' • -'•'•-• "

Tcl.

i "įžĮ

J. P. WATTGHES
Limytr
t l U T L V I S ADVOKATJB
JMm.t D. B i 4 - r « 1 8 - . i a 7 H. Dearborn St. TeL tUndolph 5 5 8 4 — 6 ^ 6
10717 Indiana Ave.
ML
* • • • » • • »

JOHN I, BASDZHIfTAS
ADVOKATAS
ViHMM
D«k

»

7 South Dearborn

Street

BOOM 1588 TKIBLNE ^LDG.
Telefonai KanOoTph 8881

Vakarais: 2151 West 23 St.
Telefonaa

Oan«| 1887

S. W. B A N E S
A D V O R A T A 8
78 W. Mouroe Street
Room 904 — Tel. Kandolpli 2900
Vnl.. Mao 9 ryto Iki 8 po plota
Vakarais 8208 So. Halsted Str.
Telef. Tarti* IOIB
Ohtoago.

C. V. C H E S N U L
A D T O K A T A g
Metropolitan State Banko Kante
8881 W. 88nd St. TeL Canal 8888

KASIMIR P, GUGIS
ADVOKATAS
m
M. Dearbork Street
.Valand.: nuo 6 lkl g.-if
N«dėlibinis 9 iki 12
Besid.: 8828 So. Halsted Str.
Telef. liouievard 1810
Chicago.

1

^mm

HELEN BELMEN JERRY
L U T Ū V Ė ADVOfcAT*
4454 South Wėsterh Ave.
Telefonas Lafayette 4088
Valandos: Hao 7 iki I vakarais,
Nuo 2 iki 6 Subatom po piet.

K. JURGELIONIS
AbtfOKATAS
Rboih 1117 — 1122
127 N. Dearborn Str.
Telef. State 7521

SIUVĖJAI
, » » » » • • • • • • • • • » » • • • • •

' ' - T ' ";, Į. „

Tetef. Central 4411

Lietuvių Amerikos Politikos
Kliubas (ant Nortli West Sides) rengia demanstracija ir
prakalbas spalio 10 d. 1924
metų Švento Mykolo parap.
svet. 1644 JV7abansia Ave. Deiiumstracija prasidės 2 vai.
jK) pietų. Kurie turite auto
mobilius arba trokus, malo-nėkite būti į laiką. Prakalbos
.prasidės 3:30 po pietų. Bus
geriausių kalbėtojų, kurie iš
aiškins apie busimus r i liki
mus. Yra svarbu išgirsti vi
siems šitų prakalbų. Atsives
kite ir savo draugų.
Valdyba.

i

m— - -

»1I•IITTt

-A.

• •

Vakarais ir nedėlios ryta:
ofise "Naujienų" name:
1789 SO. Halsted Str.
Telef. Rooscvelt 8500

Humboldt 2858

A. MARCINKEVIČIUS
Seniausias Lie
tuvis Siuvėjas
Kortil Sidėje
1840 tv*. AVabansia
Ave.
ctffeaSo, IU.
Sluv*. vlSokios rųSles vyrlgfettl* AtJfbužiiis, Ratai, Į>'| i r l u
madų. Užsakymai 13
tUdottll
t«fki ir
treit. Kainos prieihamiausioa.

p
Ę LIETU
VIŲ SIUVĖJAS
ovemoTiis IR siutus

G. SKOBY

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 Sc. Halsted Str.

Dr. J . M. C h t* z a h

NORTH SIDE.

Musų kolonija minėjo VU
t
ATYR S
niaus diehą 9 ir 12 Spalio. 9 \
LiETinrtrs Aiau SPECIALISTAS Spalio buvo pamaldos, o 12
Palengvins visų - prakalbos.
Sekmadienį 12
akių
tempimą.
kas y r i priežas Spalio bažnyčioje sake pamo
Padarau k a i p Tik rfbrl
timi skaudėjimo
kslą
svečias
kun.
Dr.
K.
Rė
galvos, svaigulio, aptemimo, nervoTURHJ DIDELI PASIRINKIMĄ I
tumą, skaudančius ir užsidegusius klaitis. J i s rinko ir aukas. Bu
Rudeninių tr žieminių Materijų
karščiu aklų kreivos akys katerakKainos
Prieinamos, Patarnavimas
to, nemi^gio; netikras akis {dedam vo atsilankę nemaža žmonių. a
Mandagiausias
*
Daroma egzaminas elektra parodan
s
Tad
ir
suaukerta
dosniai.
Viso
tis mažląusiaa klaidas. Akiniai pri
Kreipkitės Pas Mane
taikomi teisngal, toli ir arti matan
200 doleriu. I prakalbas irgi
tiems pagelbsta. Sergėkite gavo re
Busite Patenkinti
gėjimo lr vaikus einančius mokyk gražus būrys
roseiandiečiių
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
atėjo. Reikia žinoti, kad musų
Nedėliomis nuo 10 lkl lt.
2150 So. Hoyne Ave. tfhicago.
Akiniai $4 ir augščiau kolonijoje yra daug vilniečių.
TeL Canal 7031
1545 W. 47 St ir Ashland Av.
3
Dauguma jų ir atsilankė, bet
Tel. Botilevartl 7589
idiHiiiiiiiiiiiiimiii.iimiiiiiiiiiiiimiuitiiituiiiuiifiminiiHtiiiizuiuiiiiiMudiuniift
nemaža ir nebuvo. Delkof Ar g i * » & £ a i * * 3 £ ^ « & s s 4 4 U £ £ ^ ^
jiems širdis skauda, kad Vii- l
nijos šalelę dar po svetiniu g
iunffu? Ar tai iš apsileidimo! S

S P E C I A L I S T A S Tlsokų "llgij viduriu lr plaučių, gydo lytiškas
dalis, Šlapumo ligas vyrn, moterų lr valkq.

dftufe pagtdarbavtj. k t m . Vai
tukaitis Ui tai išreiškė Vy
čiams nuoširdžią padėka kun.
klebono ir parapijos vard/n.
i p a č verti padėkos mūsų
basebolininkai, kuri visuo
met pasižymi. Valio, mūsų bolihinkai, valio!
Ateivis.

SlIlPIltlUnflftlIlIlIlIllIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUflIlIlHlirHIUIIIIIIIIIIUIIIMIIItlIlIlIlil

i

j

t DR. P. Z. ZALATORIS

•J\

GYDYTOJAS,

Si I

Vilufeus

DR. 0, V A I T O , G. D.

|Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned
Lr Šventadieniais 10—12 d.

Dr. Maurice Kahn

3333 South Halsted Street

I i

Valandos nuo 9 ryto IKI 12 ptetų.
Vakaf-e nuo 6 iki i vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.
Tblcphone Lafayette 4513

ROSELAND, ILL.

Akiniai $5 ir augščiau

m

Physical Health Institute

Jei turi aklų uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

5

55!

- -L J.'.

CHAS. K. VUOSAITIS B
"
Didiiauses ir geriauses siuvejes
ant West Sides.
Turiu dideU pa^iritlkiiria Hidfeniniu ir
žieminiu materijų del vyru
iir moterių.
SIUTUS Ir OVERKOTU3
Visokiu Stylu
Padarau ant užsakinio greitai ir gerai. *
Kainos visiems prieinamos
g Kreipkitės pas mane del sero patarna- K?
•#
vimo. Taipgi
Sn
Sį Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHĄJ5. K. V U p ą A I T l S
Lietuviu Kraučius
2337 8o. U a v i į t St.
..Onica^o, ffi.
Tel. Roosevęlt ŽS82
;_

Panedilio vakare:
So. Marshflcld Ave.

4601
V-

~^— - • •• — —

—~ rs:

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATA8
2291 W. 22-nd S t i r t i Leavltt St
Telefonas Canal 2552
Valahfloi: 9 ryto lkl 9 vakaro. Se
redoj lr P^tnyČioj nuo 9 r. lkl I
v. Veda v&oTdaa bylas vtarioce
teismuose. Efrramlnuo^a Abatrak.
ttli lr fcadtrba visokius Dokumentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmaa lr
Biznius, skolina Pintais ant pir
mo morglčlaus lengvom la Išlysomla

A. A. O L I S
ADVOKATAS
11 S. La Salk st. Room 2001
TeL

Randolpb 1984 VaL ano 8-5
VAKARAIS:
8801 B. Halsted st. Tel. Bivd. 8775
v, v apart Pasenėlio tr
Pėtnyčios
i
9'H

*•

v.w.
A D V 0 K A T A 8
Ofisas Dldanleatyj:

29 South La SaHe Stitėt f
Ijunbaris 888

Vatorais 3223 S. Halst*! B t.
TelefonCs YSrds 4881
J&L
• '•

t

• — .

Kas nesigarsina, to niekas
nežtae.
Advbkttatha \\ ditfkttrtflls, -biznie
riams lr veft^^trhs, p^fialitlams Ir
parduodantiems! darbo lr darbininkų
Jieškantiėms -~r.
M

_ viatt«i« pr8ftA" mmm^

uuoka.
Jei laiko neturi, p a l a u š :

M***

L2-

*•*

ssae
'

foilfofrfctaią,

HAŪ0A8
'

i
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•—P

*
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AUTOMOBILIŲ AUKOS . j i * - čionai mirė n f gras] P A R fl A V i M II I I
NAMAI « ŽEMĖ
cm/ VHCTVDFCC
I I . , J — u„..„.„„.. u:n AI„I, ' I n II U H
U
I
HHlfini
tumu
Aridrew Harrison Hill, MekSUV. VALSTYBĖSE.
—
i sikos karo veteranas, gimęs
GROJIKLINIS PIANAS
NAMAI UŽ PUSE
WASHiXftrON, spalių 16. j 1810? gotais.
vertės $800 parsiduoda su
38 — Praneša, 1923 metais Suv. i
KAINOS
solu ir 100 rolų už
k
Pardavimui Arba Mainais.
CHICAGO. — Šiandie ne-J rimsta.
Jiems ne tiek žvė- Valstybėse nuo automobilių
4 pagyvenimų bizniavas na
IŠ 18 KOLONIJOS.
pastovus oras; pramatomas rynas rupi, kiek milionai do-'žuvo 18,788 asmenys, ty. 3y»
mas, randos $75.00. Kaina
lietus.
Turi but parduotas iki Spa $6,700.
lerių kuriuos turėtų sumokėti 418 daugiau, negu 1922 IIL
Švento Jono Evangelisto lio, 20 d., nes apleidžiu miestą. 2 pagyvenimų_ namas po 4
. j ni
•• • •
. n gyventojai, jei projektas butų
3324 N. Marshfield Ave. kambarius,- aukštas 'beismenDraugystes susirinkimas iOPERUOJA PARALITIKUS ' ,r1,mtas • FRANCIJA PRIPAŽINS
tas, randa $40.00, Įmokėti $1,Klauskite
Mr.
Grosch's
Piano
vyks
nedėlioję
Spalio
19
d.,
000 kitus kaip randa.
BOLŠEVIKŲ VALDŽIA.
Pranešta, kad ateinantį vasario
1924
m.
Sv. Luko ligoninėje, C h i c a - |
mėnesį jie darbuojasi ir
RAKANDAI PARSIDUODA 2 flatų mūrinis namas po 6
-kambarius su visais įtaisy
PARYŽIUS, spalių 16. —
goj, du jaunu Australijos ehi vėl tą projektą paduoti pilie
cimentuotas
Tik metai vartoti, naujai" bu mais, aukštas
Pranešta, kad Francijos soci
rurgu atlieka visą eilę opera čiu balsams.
beismentas.
Kieto
medžio
#rin
vo
supirkti,
parsiduoda
visi
.
dys. Randa $100.00, kaina $8,- i
alistų valdžia tomis dienomis
cijų suparalyžiuotiems žmo
ant karto arba atskirai, del
pripažįs Rusijos • bolševikų
MIGLA KALTA.
LIetmis
Graborlus
nėms, kurie turi suparaliziuo
4 kambarių. Galima matyti C. P. Suromskis 8C Co,
2314 W. 23-rd Place
valdžią.
tas rankas arba kojas.
kas vakarą po šešių.
* _ • _, _.';'"';•;.
_ .
Chicago, BĮ.
Vakar rytą per miglas ties
Chirurgai nepanaikina pa3 3 5 2
d
3546 So. Union Ave. Chicago. j
f°; ^
*;:£**
Patarnauja laido
ralyžiaus operacijomis, bet 1 8 ^ t v e a n t viršutinio gėle
tuvėse
kuopigiausla.
MIRĖ EIDAMAS 114 M.
Tel. Boulevard 9641
Reikale meldžiu at
žinkelio
vienas
traukinis
už
pašalina priežastį, idant susišaukti,
o
mano
PARDAVIMUI
darbu
busit*
užga
važiavo
ant
kito
traukinio.
50 ft. lotas ant kampo Cice
LKXING.TON, Ky., spalių
paraližiuoti kūno
sąnariai
nėdinti.
ro Ave. arti Western Electric
Tel. Canal 1271
įntų kontroliuojami aktuale Kai-kurie keliaujančių leng
Co. Didelis bargenas.
2199
vai
pažeista.
Reikalingas
tuojaūs
geras
Atsišaukite:
,
paralitikų mintimi. Tam tik
FOTOGRAFISTAI
x
.
•, , •
':-^—
"DRAUGAS," v
Ant viršutiniu geležinkelių
vargoninkas. Išlygos geros
slui jie reikalingi mokinti.
2334 So. Oakley Ave.
Tel. Canal 2655
Kaip tik
Kreipkitės šiuo antrašiu:
* Tomis chirurgų operacijo tokia jau tvarka.
Box 150
C. J. PANSIRlf A
KAUNO
Fotografas
miglos,
traukiniai
daužosi.
Rev.
G.
M.
ČESNA
mis pakertami nervai, kurie
PAlfSHUTA 8TTJDIO
1011 Douglas St.
1901
S.
Halsted St.,
Ohlcago.
Jungia
suparaližiuotą
są
Tolumas nedaro skirtumo
Sioux City, Iowa.
Saukiamas, važiuoja 1 Tisas
narį su nugarkauliu. Ir nors jV'akar jubilierinėj krautumiesto dalis.
4662 So. Ashland ave.,
nariai ir po atliktos opera
Į cijos nebevaldomi, bet žmo rastas primuštas krautuvės
f
Tel. Blvd. 9641
Matyt, plėšikai
gaus aktive mintimi gali but savininkas.
A. K A I R I S
Pardavinėti serus artt teatro
krautuvę
užpuolė,
kaip
tik
kontroliuojami.
Murtmo ir bmlavojimo namu
Netikėk gerbiamasai, kad
kuris dabar statomas, turi pa GENERALIS
18 9
r ie
tamsta neatrodai gražus ant
P^° y
atidaryti.
Tai naujos rūšies išradi- J
GERIAUSIAS LIETUVIŲ rama vietinės bankos.-Galima
paveikslo.
Ateik į Bridge.
mas.
MALTAS
port Studio, kurie esą tik
uždirbti $200 i savaite." Pa
Areštuota Mrs. Mary Kum- ri paveikslo artistai.
Atsilankykite pas mane duosu
čystas ir turtingas su keturių unšaukite
Maaisfield
6985.
gera
patarimą.
cu pakelis aplnlaia Europos.
Del
vestuvių
ir
šeimynų
mer,
319
W.
25
sfc,
kuri
kaip
VIRŠ MJLIONO UŽSI
S352 So. Halsted Street
Kauno Malt Extract
yra puikiausia ir didžiau
Chicago, IIL
Bischoff
daugelį
žmonių
ap
yra naudingas del sveikatos ga
sia vieta, ir puiki dienos
REGISTRAVO.
mina sveikata ir padaro apetitą.
Home
gavo.
šviesa, galima šimtas žmo
Lietuviai pamėginti vartoti Kau
3356
Lowe
Aveniu
nių grupais trauktis pa
no Malt busite labai patenkinti.
Chieagoj yra 1,068,169 už įtroi
veiksimus.
Dykai 1 setas Malto
J*
EXTKA AUDITORIUM
siregistravę piliečiai ir pilie |TeI. Boulevard 0312
Speciales kainos del di
sučedyk 12 labels ir gausi 1 setą
PADAROME SENUS
delių vestuvių. Visi esate
Šokių Mokykla Utaroinmalto už dyka.
tės.
AUTOMOBILUS KAIP
užkviesti atsilankyti, mano
Jeigu krautuvnlnkas neturi tai
kais ir Ketvergais. Pradžia
f
Praeita antradienį užsire-j
darbo pažiūrėti, niekas ne
NAUJUS.
reikalauk tiesiog iž mūsų ištaigos.
8 vai. vakarais. Mokytojauja
\ gistravo 499,463 asmenys.
1 kainos už pažiūrėjimą.
Malavojime, dekaruojame,
jAufOmobile
PaintingShop
J.
Jokubonis
ir
merginos.
Iš
kalsimuojame ir popieruoVisos partijos džiaugiasi
Darbas Aukštos Rūšies
Padarome
mokina šokti už mažą, mokes jame namus.
l piliečiu susidomėjimu
atei
Savininkas
Kainos Prieinamos
SAVWINKAS
darbą
greitai
ir
pigiai.
tį.
nančiais rinkimais. Xes kuo $pecialos Kainos Del Pardavėjams]
Užlaikome maliavų, popieSavininkas
J.
d.
STANKUS
ir stiklu ir t t.
daugiau balsų, tuo geriaus
Mildos Salėj, 3142 Hasted St ru3149
JOSEPH W. AŽUKAS
SO HALSTED &T.
3202 So. Halsted Street
3613 S. Halsted St. Chicago
751 - 753 54-th Place
partijoms.
{Kiekviena turi
Pres. Ramancionis
Tel. Boulevard 3302
Tel. Boulevard 7258
^ĮTelef. Bulvd. 4402.
Chicago. 111.
Chicago, JXL Tel. Yards 7282
• vilties laimėti.
i•
..
Dabar tad tik
laukiama
. . .
Armitage 8103
rinkinių dienos.
į^
•Hfc

Spali© tf į&&

REAL ESTATE

CHICAGOJE

CRSUROMSĮOM

$110

FBAL T S r ^ r ^

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

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

S. 0. LACHAVVICZ

NORĖDAMI

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

REIKALINGA.

S. L. FABIONASCa

l^SlONfRAiT
801W. 351h St. CMcaga
^ TORIAI
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. •

ŠERU PARDAVĖM

Pranešimas Lietuviams

CONTRAGTORIS

PRANEŠIMAS.

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

BRIDGEPORT STUDIO

Litfuianian Products Co.
JOHN GAUBAS

-

SEN. BORAH CHICAGOPE.
Chiea^on atvyko senato
rius Borab, pirmininkas sena
to komiteto,
kuris tyrinėja
politiniu partijų kampanijos
išlaidas.
*Tas komitetus eia pradės
tyrinėjimus,
kadangi eina
kalbos apie kai-kuriu partijų!
t
*nešvarills ,, fondus.

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Šis pnikns 3 šmotu Mohair

J^g^g

nis virtuvės pečius - nikeliuo
tas, viršus visas pališiuotas.

JIE NEMIRŠTA
ŽVĖRYNO.

JONAS
SMOLENSKAS
mirė Spalio 14. |»24 m. 5:30
vai. vakare. 82 metu amžiaus.
Kilo 1S SU^ltiu Rėd.. Kalva
rijos par. Ptėdžii; Kaimo. Amerlkoje išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nulhidime
n»oter| Teresę, sun« Juriji. du
kteris Ouą, Andankaitiene, Ma
rijoną Tuma.»ionienc. Elzbieta
Ijukas.
Kūnas pašarvotas 3210 So.
Line -t. Laidotuves iwk> Subatoje. Spalio 18 d. iš namo
8:30 vai. Ims atlydėtas į šv.
Jurgio p«r. bažnyėia. kurioje
fvyk.s gedulingos pamaldos už
evllonio siela. P o pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti Šiose laidotuvėse
Ifottndę Moteris, SUIIŲ* Ir
rfukterjs.
l<iild^nyjSBC patarnauja Stan
tor- Atesc*sv Ya«ds 1138.

LOANS
INSURANCE
General Gontractor &
Builder
Su tos rūšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Kedzie Avenue
Ohicagro, IIL
Rezidencijos Tel.
Prospeet 5101

63t8 S. Westem Ave.
Kurie ieškote pirkti ar
mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime
didelj pasirinkimą Namų
Loti], Marquette Parko
kolonijoj ir po visą SOU
TH SIDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite
užganėdintais ir pasiskirsite tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti
NAMUS, LOTUS, mes
turime laukiančių pirkė
jų.

General Roofing Gontractor
Visi stogai egzaminuojami ir
aprobavimai duodami veltui.

Spcciale kaina

3 Prakiurinuis Stoge
Pataisome ui $4.00

$98.50

Prospect 5778

NAMU BARGENAI.

JAGOBSON ROOFING
CO.

Mes taisome senas ir dengiame
naujus stogus visokios rūšies.
Mūsų trokai \až>uoja Į visas da
lis miesto ir priemiesčius.

Ofiso Tel.

• ^ ^

cornbination anglinis ir gazi-

Sujunginuih padarome veltui.

Cook apaU-ities
piliečiai
kituomet didžiuma balsų at
metė smnanymą steigti žvėry
j\ą vakarinėj miesto daly, kur
tam tikslui virš 80 akru do
vanojo milionierė 31 rs. McCormick.
Teciaus politikieriai nenu-

REAL/ESTATE

Šis geležinis augštos rų§ies

parlor setas $300 vertės. Specialė kaina dabar tik

E. J. H E N I F F

Rozenski-lemont&Go.
6312 So. Western Ave.
Tel. Prospect 2102

l

Visas Darbas Garantuo
jamas
2011-13 W. Division Str. | GARSINKITES ^DRAUGE"
Į f — « • • • » » • • • • • • • » » • • • • —i—tJĘt

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

Elidelis pardavimas Grojikliniy Pianų.

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtino Koniraktorlus

DaŽŲ ir Foperos Krautuvė
2338 SO.

muzikos kurios tiktai tegali
išgirsti iš Brunsvvick Pliono ^rapho.
Kainos nuo f 1Qf| HH ir Augseiau.

LLEAVITT

STR.

j|

Telefonas Ganai OGio

PLUMBING
Geriausiai plumeris, darbą at
itoko Kerai Ir saiinjgkat.
TFIOMAS HIGGnf 8
3313 So. Oakley Are
Cblcago,

Išlygos Sulyg Jūsų Noro.
UŽLAIKOME PILNA E I L ? LIETUVIŠKŲ REKOR

i.

mmmmm—

— ^ — •

rel. Lafayette 422S

stebėtinai žemas kainas tiktai
Siame išpardavime mes siūlome jums ¥
3 Metus Išmokėti
Atskaitliuoslme jums už sena
pianą mainflnf -ii put naujo

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co.
JOS. J. ./OŽAITIS, Genaralis Menedžeris

« • * •

telefonas Canal 723S

radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą
ir klausyti
gražiausios

3621 — 23 — 25 So. Halsted Street

Tamsta

JOHN 6. MEZLAISKIS
Generalia KontraJrtoriui,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
3319 West 24-tfa Street
Chicago, m

Pamatyk" šj nuostabu muzi'kali instrumentą veikėmeje
mūsų krautuvėj.. Geriausias
radio receiveris ir puikiausias
phonografas vienam kabinete.
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki lever ir išgirsi puikiausia muzi
ka — lohg distance ir lokales
stacijos. Kuomet nusibos tau

DU SAVO STOCK'E

Telefonas Canal 5395

VELTUI!

VELTUI!

Suolelis, Grindine lampa
su 50 rolių su kiekvienu
grojikliniu pianu.

m„f.Hfl.-..nt,a3E

Gali But
Sveikas

Ar sergate? Mes jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar j l į čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
liga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, gasų. rugštumų
ir nesijaučiate serai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didel| persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite bęmoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, isbalimą ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
•iervų — nemigė, pavargęs iŠ ry10, galvosūki, apsivėlusį liežuvj?
Prašalinki t nervingumą — apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervui, t e r e i k ė s jums dauffiau kentėti — ateikite ir pasimatyklte su mumis tuojau.

PLUMBING

Daktarai Kupczynski
ir Scbweers

{Kaipo lletnvys, lietuviams rl8ado>|
patarnauja knofteriaasiai
3238 West SSth Street

Ofisą*
Tel. Harmarket
J

L rofesionalai, biznieriai garįsinkite savo biznius dienrašty
l'DraugelV - , ^ . .

4376

1112,1114 Milwaukee Ave.
Viršui Hatterman ir Glantz Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, 6-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 iki u dieną
Specialistai chroniškų, uervų,
kraujo, odos ir šlapumo l i « .
* •

I I !• I I I
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