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MAŽOSIOS VALSTYBĖS

VATIKANO PUSĖJE.

Meksika Ištremia

PRAŠO FRANCUOS
PALIKTI ATSTOVYBE
VATIKANE.
Fremieras Herriot sako, kad
negalima.

Atsisako Mokėti T a k s a s Už
Pajamas

P A R Y Ž I U S , spal. 19. - j
MENICO CITY r sp. 2 1 . Rumunijos, Jugoslavijos
ir į M e k s i k a - prezidentas ObreČekoslovakijos atstovai savo gonas ima provokuoti svrtivyriausybių vardu kreipėsi į "mas valstybes.
Francijos premiorą radikalą j K a d a - g i jo valdžiai trųksta
Herriot prašydami, idant jo piniirij kovoti revoliucionierių
valdžia /nepanaikintų franenzų j sukilimus, jis paskelbė dekre
tą, kumiomi uždedamos dide
ambasados Vatikane.
(Tos visos trvs valstvbės v- lės taksos už pajamas.
'Tems taksoms
priešinosi
r a nuomonės, kad toks fran-

KINAI MĖTO -BOMBAS, i

LATVIJOS UNIVER
SITETAS.

P E K I N A S , spalių 21. —
Manchurijos lordas vis giria
Šių metų rugsėjo mėn. 28
si laimėjimais.
'dieną Latvijos universitetas
Bet andai jo lakūnai mėty- į š v e n t ė p e ^ , . ; . , , m e t
sukak.
darni bombas į priešo pozici tuves. P e r 5 metus Latvijos
jas Chinwanktao vos nepatai universitetas suskubo išsivy
kė anglų nardančiai laivei.
styti į tikrą to žodžio prasmę
Jei bomba butų pakliuvus universitetą ir pritraukti di
laivėn, nežinia kas butų įvy delį
jaunuomenės
skaičių.
kę.
Šiuo metu universitetą, susi

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ-LIETUVOJ
J

ATIDARYTA MOKYTOJU
SEMINARUA.

Spalių 2 d. " S a u l ė s " rumuose, Kaune,, įvyko Simano
Daukanto Mokytojų Semi narijos atidarymas.
Dalyvavo; Švietimo ministeris Bistras, Žemės Ūkio mi
ni steris Krupavičius, Seimo
pirm. prel. $taugaitis, Žemai
čių vyskupas Karevičius, Lie
tuvos Universiteto rektorius
prof. Bnčys ir kt.
Pirmąjin Seminarijos kursan priimta 63 mokiniai, antrąjin ~ 41. Be to, dar tu
rima 25 prašymus. Bet nėra
vietos.
Mokslas įSeminarijoje
eis
vakarais.

UNIVERSITETO CHORAS.
^ ^
Kaune pradedamas organizuoti Universiteto
choras.
Pamokos eina Universiteto
salėj trečiadieniais ir žeštadieniais.
Pradžioje mokinama dainavimo teorijos,

Meksikos.
Jis jau parėdė del nenorė
dedantį iš I I fakultetų, lanko
NAUJAS APYGARDOS
jimo mokėti taksų iš šalies iš,
apie 6 000 asmenų, kurių bu
ŽEMES DREBĖJIMAS
TEISMAS.
tremti vieną vokietį, du ispa-.į
PIETUOSE.
vo įmatrikuliuota s 5,883 stu
nu, keturis franeuzus i r vie
dentai ir 117 laisvųjų klausy
Ministerio pirmininko i r tei
AUGUSTA, <Ga., spalių 21. tojų. [To skaičiaus 4,112 (ar
ną arabą. J i e visi yra pirk
singumo ministerio 'Tumėno
liai.
Sakoma, parėdysiąs ir — So. Carolina, North Caro- ba 68,53 nuoš.) vyrų ir 1,883
sumanymu viename didesnių
kitus išvyti, jeį nenorės mo lina ir Georgia valstybėse at- (arba 31,47 nuoš.) moterų; jų
jų provincijos miestų, būtent
jaustast žemės
drebėjimas. 5926 (arba 98,77 nuoš.) yra
kėti taksų.
Panevėžy, steigiamas Kauno
Kai-kurių šalrų konsuliai ir [Kai-kur^žmones labai pergąz- Latvijos piliečiai,'o 74 (arba
apygardos teismo nuolatinis
1,23 nuoš.) — svetimšaliai,
euzų valdžios elgimasis galės! 1 1 0 v i o n Meksikos gyventojai, atstovai mėgina užtarti savo dinti.
skyrius, gi nuo
ateinančių
A r tas ką gelbės,
--5,061 (arba — 84,30 nuoš.i)—
pačiai Franeijai
pakenkti. *** l r svetimšaliai, gyveną lai valdinius.
Naujųjų Metų manoma įstei
sunku pasakyti
JAPONIJA GINKLUOJASI latviai, gi 935" (arba 15,65
Xes Vatikanas
yra didžiai k m a i Meksikoje.
gti Panevėžio apygardos teis
Brangus daiktas Francijos m
Ka:-kurių Meksikos atski Atskirios valstybės taksoms j
nuoš.) — svetimtaučiai, žy
mą, pravedus apie tai Seime
]*-iesiiiasi
ne
del
tų
taksų
ne-J
PARYŽIUS,
spalių
21.
rriu
valstybių
lcgislaturos
dai, vokiečiai, rusai ir kiti.
teresams, ypač užsieniuose.
įstatymą.
ĮTan apygardos
teisingumo,
bet
dėlto,
kad
tuo
irgi
priešinasi
tos
rųšies
tak
UKI0 IR PEDAGOGINĖ teisman ineis apskritys: PaFrancijos valdžia gavusi slap' Jauniausias studentas — 17
Francija s\«etimose šalyse tu
FARODA.
kad Japonija m e t ų amžiaus, seniausias — )•
ri tokių problemų, kurios ga soms. Priešinasi meksikonai reikalu jų visai neatsiklausta. I tų raportų,
novėžis, Rokiškis, Utena ir
1 1
Obregonas nieko nedaro iš .daug ginkluojasi ant vandens'#) metų amž. Mokslo jėgos
li but sprendžiamos tik per, ' ' svetimšaliai p:rkliai.
jEžerėnai.
ŠAKIAI.
Š.
m.
rugsėjo
Nežinia
ką
Obregonas
prai
visko.
Šįmet
jis
baigia
savo
ir
ore.
.Sako,
gamina
daug
Vatikaną.
tokios: G6 profesoriai, 89 eta%
dės su nepaklusniais meksiko [tarnybą.
Prezidento
vietąjlaivų ir daug didelių aeropla tiniai docentai 6 neetat. do- mėn. 7 ir 8 d. Šakių apsk.
Premieras Herriot kalba
nais ir kai-kuriomis legisla- greitai užims jo sėbras Cal- nų.
j centai, 16 priv. doc, 92 asis Valdyba suruošė Šakių dvare j STATISTIKOS METRAŠTIS
mų valstybių atstovus painfo
Paroda
t urom i s.
Bet
svetimšalius les, kurs neva išrinktas pre
tentai, 20 lektorių, 4 instruk žemės ūkio parodą.
rmavo, kad jis to negali pa
buvo įdomi, nes joje buvo j Fnan^ų mini steris V . Petbausti ]i6 turi priemonių. Re zidentu ir prieš kurio išrinki
toriai, 2 kt., iš viso 295.
TURKAI AREŠTUOJA
daryti.
Ambasados panaiki
daug gerų arklių, raguočių rulis padaręs nurodymų, kad
mdamasis konstitucija, jis ga mą Meksikoje nesenai buvo
GRAIKUS.
Universitete užregistruota
nimo klausimą jis padėjęs sa
gyvulių, įvairiu, rųšių jaVų, j ateinančių metų pradžioj bu
11 parėdyti juos
ištremti iš sukelta revoliucija.
15
studentų
korporacijų
ir
47
vo valdžios programon, vadi
paukščių, rankdarbiu ir k., i r . tų išleįstas Lietuvos respubLONDONAS, spalių 21. c - kitos įvairios organizacijos.
nas, žadėjęs pertraukti su Va
4ęl to atsilankė didelis skai-! likos statistikos metraštis.
Turkijoje areštuota virš vie
Centralinfame universiteto
tikanu diplomatinius
santv-į
Be plačių davinių iš finan
no tūkstančio graikų, . kurio kny^«fiVTugsėJKTi«*i5 d.Hbu- cius žmonių.
i • « *»,
kius, tad savo žadėjimus tu
turi but paimti Grakijon, bet Vę apie 38,000 knygtj. Iš už
Šakių apskr. prad. mokyk sų ir ekonomijos sričių, jame
ris pilnai pildyti.
atsisakė, gražiuoju
apleisti j sienio p a r e i n a apie 420 žur lų Inspektoriaus ir rūpestin bus nušviestos ir kitos valsty
J i s pagaliaus pažymėjo, kaol
bės gynimo sritys, kaip t a i :
Turkiją.
nalų ir su 145 aukštomis mo gų mokytojų iniciatyva, prie
su ateinančių" metų pradžia
parodos buvo atidarytas ir j administracija, teismas, sanikyklomis,
mokslo
draugijomis
franeuzu ambasados Vatika
MADRID, spalįų 21. — ra Morokoj. J o vietą vald
pedagoginis skyrius. Labiau tari ja, ir tt.
ANGLIJOJE
MOTERYS
j
ir
knygynais
apsimaino
raš
ne nebusią.
Vincent Blasco Ibanez, žino žios priešaky laikinai užima
šiai pasižymėjo tame darbe =
KANDIDATUOJA.
tais,
t
Iš tų trijų valstybių Rūmu mas ispanas autorius, kurs il- Magaz. Jis tad paskelbė atŠakių liet. ir evang^ Ž. Pa
RA
nija ir Jugoslavija nėra k a - j g a s l a i k a s ^ V ( M l a Paryžiuje, sakvma i Ibanezo iškeliamus
nemunės,
Pavengripių,
Sin
LONDONAS, spalių 21. —
talikiškos.
Bet jos- supranta j p o r s p a l K l ą visur plačiai pas- valdžiai priekaištus.
KAS Už TAI ATSAKO? tautų pradž. mokyklos ir jų CHICAGO. — Šiandie ] išTarpe įregistruotų kandidatų
ir apkainnoja
santykių s u k i b ė , kad jis savo gyvenimo
Ma#az savo pareiškime pa pariamentan yra 41 moteris.
vedėjai.
Kalbamas pedago dalies apsiniaukę; pramatoJohn Korrain namų rųsy, ginis skyrius atvaizdino nau
Vatikanu reikalingumą.
Gi pabaigą pašvensiąs sugriauti žymi, kad Ibanez ilgas laikas
.Kaip daug jų bus išrinkta?
ma oro atmaina; šalčiau.
2725 W a r r W ave., iš sugedu josios srovės mokykla .(ctarbo
Francijos socialistai nuduo- Ispanijos monarchiją ir čia į- negyvena Ispanijoje ir jis ne
sios dūdos
sunkėsi
gazas.
da esą žiopliai.
kurti respubliką.
žino tikros padėties. Bet jis
T. S. TARYBA SUSIRINKS Devynių metų mergaitė inė- mokyklą) jos plėtimąsi ir au PINIGŲ KURSAS.
J i s skelbia pasauliui, kad tiki, ką jam
nupasakoja jo
gimą. Atsilankiusius stebino
SPALIŲ 2 7 .
jusi
rųsin
užžiebė
degtuką
ir
Tais nupasakoji
vaikų išdirbiniai, mokslo preHARVARDO U. PERSISKY šiandie Ispanijos gyventojai drangai.
Spalių 20, 1924.
GENEVA,
spalių.
21.
—
gazas
ekspliodavo.
Rūsy
vis
į ai ( i a r i n ) ž t i
paukšgiai)
pergyvena
skaudžiausias
va
mais
remdamasis
jis
iškelia
RĘS SU TIKĖJIMU.
Lietuvos 100 litų
$10.00
Paskelbta, kad spalių 27 die kas išdraskytas. Mergaitė su surinkti vabzdžiai ir tt.) įvai
landas. Ispanija kadangi il- kovą valdžiai ir karaliui.
Anglijęs 1 sterl. svarai
4.49
CAMBRIDGE, Mass», spal.lgiaus nesiskaito konstitucine
Toliaus pareiškime sakoma, ną Briuksely susirinks speci- žeista.
rus paišiniai...
Reikia tik
Franci jas 100 frankų . . . . 5.20
20. — Ančiai čia pašventinta, monarchija, l>et autokrato vai kad su šių dienų valdžia Is alėn sesijon T. Sąjungos ta
Italijos 100 lirų
4.35
padėkoti tiems mokytojams,
ryba.
Svarstys
ji
kilusius
Ispanijos
kunigaikštis
AL
Belgijos
100
frankų
.
.
.
.
4.80
Šv. Pauliaus nauja bažnyčia, doma valstybė. Tas autokra panija ir jos gyventojai jaukurie pasidarbavo tame dar
Šveicarijos 100 f r
19.20
Turkijos
ir
Anglijos
ginčus
ba
iš
Chicagos
išvyko
į
Det
militarinis čiasi laimingi. K a d Ibanezo
be ir sekti jų pavyzdžiu.
šventinimo
apeigas atliko tas yra šiandie
Čekoslovakijos 100 kr. . . . . 2.98
del
Mosulo.
roitą.
Bostono kardinolas
O'Con- diktatorius Primo de Rivera. tikslas — tai tik noras pagar
J i s ir jo valdžia šalies gyven sėti. J i s nebeturi ką veikti,
nell.
iiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm
rųšies,
Kalbėdamas J o Eminenci tojus spaudžia geležine ran tai išgalvoja naujos
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
Gyventojai
neturi nei "sportą.'' I r tuo savo " s p o 
ja pažymėjo, kad štai už kele- ka.
r t u ' ' Ispanijai atlieka meškos
tos šimtų pėdų čia randasi ži mažiausios laisvės.
Primo de Rivera šiandie y- patarnavimą.
BERLYNAS, spalių 21. — sulaukti.
nomas didis ir gražus Har
Vokietijos ministerijų kabine
.Tuotarpu maistas ir kiti
vardo universitetas. Ši mok
slo įstaiga daug naudos yra
PAGERBS AMBASADORIŲ tui ilgas laikas grasina kri- kasdieniniam žmonių gyveni
REIŠKIA IŠTIKIMYBE
zis, kuomet socialistai nesu- mui reikalingi daiktai kasdien
padariusi tautai.
Bet jei ji
ŠVENTAJAM TA VUI.
PER
Gi darbinin
PARYŽIUS, spalių 21. — tinka ineiti kabinetan bandrai eina brangyn.
nebūtų atsiskyrusi su tikėji
kų uždarbiai neturi jokio pro
mu, butų toli daugi aus nau
P^RAHA, spal. '19. — Pra Francijos ambasadorius Wa- su nacionalistais.
Dabar be to krizio eina jau porcionalumo
su
kįlancia
dingesnė.
Tuomet mes visi eito mėnesio pabaigoje, čia, shingtone Jusserand virš 20
T a i kįlanti gyvenimo brangenybe. I r jei darbinin
prie jos glaustumėmės.
Čekoslovakijos sostinėje, tu metų vienoj vietoj ambasado kitas.
kams butų padidinti uždar
Dabar jis atšaukia brangenybė.
Šiandie H a r v a r d o Universi rėjo metinį suvažiavimą Šv. riavo.
Brangenybės
k l a u s i - biai, galima tikėtis, brange
Radikalė valdžia jo vie
tetui tikėjimas y r a ^svetimas Mykolo Brolija, čekų organi- mas.
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
nybė
tuomet
d
a
r
daugiau
kil
mas
:Vpkietijai
yra
šiandie
daiktas. Bet jo a n f s p a u d o j e j z a c i j a
ton siunčia kitą.
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S"
tų.
svarbiausias
už
visus
kitus
padėti šie lotiniški žodžiai:! S u v a ž i a v o
, 000 deleFrancijos nacionalistai Jusie
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
klausimus.
Tvarka
ir
darbi
Jei Reichstagas neras prie
(
" TTeisvbė
V.O„.I^
TTi-iafni
„
„. .
Kristui ir BaznvBažny-] •
tarnybą
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ,
gat,ų.
Suvažiavimas pasiun serandą už jo ilgą
ninkų ramus pasilaikymas tik monių a r tokiu ar kitokiu bū
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ciai. »>
tė Šventajam Tėvui telegra diplomatijoje nori pagerbti.
tuomet gali but užtikrintas, du papiginti gyvenimo, rei
ir doleriais: perlaidomis, čekiaJs-drafmą, kurioje reikšta kuostip- Nori jį paskaityti "nemirš
kuomet darbininkai i r visi kia tikėtis darbininkų streikų
tais ir telegrama.
AYASHING{TON, spalių 21. riausioji ištikimybė Apaštalų tamųjų" draugijos nariu.
sumišimų.
Iš sumišimų
— Pranešta, kad probibicijos j - j ^ T
Pranešta, kad pati radikalė kiti yra sotus. Bet nelaimė ir
"DRAUGAS" PUBL. CO.
valstybei,
kuomet
jog
žmonės
dažnai
iškyla
sukilimai
ir
dar
valdžia sutinka su pagerbimo
vykdymas šaliai atsieis 8 mi
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
pusbadžiai
gytvena.
kas blogesni6.
projektu.
Telef. Roosevelt 7791
bonus dolerių 1925 mefedp.
rTomis dienomis susirenka
Tų neramių Valandų laukia
MASKVA, sp. 21. - BolOfiso Valandos:
Reichstagas.
Daugelis tikisi komunistai, kad pasinaudoti
BUFALLO, N, Y., spalių [ ševikai daug susirūpinę A n :
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
GRAND HAVEN, Mich., s. jo pagelbos.
Bet jei Reich proga. Jie laukia progos iš
Sekmadieniais uždaryta
21. — Gubern. Smith tikisi glijos. valdžios krizių.
Nežiiaimėti ateinančiuose rinki* nomas padarytų sutarčių liki 21. — Conklin mokytojos už- stage gyvuos nesutikimai, iš Vokietijos padaryti komunis
fiiiiiiiiiifiiifiiiiiifiiiiiifitiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinmntfttitMiitinti*
,'jo
nieko
gera
nebnš
galima
mas
Btusejas Dvke. suinKtas*
tinį sovietų * * rojų. • *
muose.
'
*

Ispanijos Autorius Ibanez Nori
Pagarsėjime

o

s.

Vokietijoj Gyvemmas Eina Branp

LIETUVĄ

PINIGU
ii

S

DRAUGĄ"

•I.

Antradienis, gpalio. 2l, 1924
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II,

gaitis, Jo Eks. Žem. Vyskupas Pr. Karevičius, Univ.
HHiimiumniHun'fmiaiuiiiiniMUUi tik to, kas butų diktuojama
kios sunkybės reiktų perga
iš Washiugtono%
rektorius dr. Bučys, Šviet. min. Dr. Bistras, Filos.
lėti, kad ir kažin kokių au
"DRAUGAS"
PobU&hed Daily Ejcept S a n d a j l
fakulteto dekanas prof. Česnys, pral. Alšauskas, prof.
Tos rųšies bilių reikia kovo
V
kų iš mūsų pareikalautų.
One Year
„
$6.00
Refciys, Šviet. Min. Pr. Mok. Dep. tarėjas p. Vokie
ti, kovoti ligi paskutinųjų.
VISUOTINAS MOKINIMAS.
Būdami įsitikinę, jog tau
Six Momhs
$5.00
taitis, Dr. Gylys, Liudas Gira ir kan. Stakauskas. Te
Nes kuomet bus tylima, tai
Lietuva jau rimtai galvoja apie įvedimą visuotino ir
tinių, visuomeninių ir kt.
i T NEWS . STANDS 2 c A OOPY
legrama sveikino prof. S t Šalkauskis. Visose kalbose
kolektivų sugyvenimo dės priverstino vaikų mokinimo, koks jau seniai yra įvestas
DRAUGAS PCBLISHDTa COM I n e čia bus sulaukta tikrųjų au
1SS4 8 * OmlLlcj A ve.,
Chicago. Ufc tokratinių laikų.
buvo nurodoma į pavojus, kurie gresia tautos gyvy
,
niai yra labai skirtini nuo Vakarų Europ. šalyse. Gerai įrengta pradžios mokykla tu
bei i r buvo dedama vilties, kad busimieji mokytojai
Ir be to eia jau perdaug
. B e i . Tei. Rooeevelt 2919
privatinio asmens sugyveni rėta atverti akis kiekvienam Lietuvos kaimiečiui ar mies
sugebės bent dalį jų pašalinti, jei bus tinkamai privisokios atskiestos fr paten
mo dėsnių, politikoj mes telėnui, įvesti jį mąstančiojo moderniško pasaulio tarpan
Admlnlstr.: Roosevelt 7791
siruošę prie savo darbo.
busime griežti visokio nuo ir atidaryti jam geresnio, šviesesnio gyvenimo akyračius
oonnnniiininiiiiiintiiumniniiiiiHiiii tuotos nacionalizacijos. Nacio
nalizacija čia vis daugiaus
lankumo ir pataikavimo pri (horizontus^, šviesesnis žmogus greičiau pamatys įvai
NACIONALIZUOTA
KULTŪROS CENTRAS.
ima spausti žmones. Visomis
e^ininkai, taip pat ir -istori rių gražių galimybių, kurių jam teikia Lietuvos žeme ir
APŠVIETA.
Kokia svarba ir kokia ateitis S. Daukanto Seminari
tad galimomis priemonėmis
joj nematome pavyzdžių, jo paties išmintingas darbas. Visi kultūrininkai šiandien
kad šitokiu " ginklu" kas puikiai žino, kad be visuotino jaunųjų piliečių mokinimo jai lemiama galim* spręsti ir iš to, kad jos atidarynie da
S. Valstybių 67 Kongresan reikia ja, kovoti.
nors butų laimėta, išskyrus nesiseks mums iškelti Lietuvos į jai prideramą kultūros lyvavo pats Žemaičių Vyskupas, Ministeriai ir Universi
buvo įduota virš 80 įvairiu
tą sritį, kuri prasideda ka ir laimes lygį. Štai- delko reikia džiaugties kiekvienu kul teto profesoriai. Dar daugiau žada naujos Seminarijos
NAUJAS LAIKRAŠTIS
filių apšvietos klausimu. Visu
VILNIUJE.
ralių palydovais, rūmuose ir tūrininkų užkariavimu liaudies švietimo srity, vistiek ar garbei jos mokytojų personalo parinkimas. Jos priešaky
tų bilių tikslas vienas ~ ša
jis prasidėtų iš viršaus (seminarijos, universitetai), ar atsistoja pasižymėjęs pedagogas
pasibaigia pono virtuve. Ta
lies apšvietą, reiškia, ir mo
iš apačios (pradines mokyklos).
Filosofijos Paktaras Klimas Ruginis, šiemet gavęs
Vilnijos grobikai — lenkai
kyklas, - pavesti kontroliuoti
proga mes jau išaaksto pa
daktaratą Šveicarijos Friburge. Prieš karą ir karo metu
STOKA MOKYTOJŲ.
federalei valdžiai. Kitais žo visokiais budais varžė ir var
sisakome prieš tuos, kurie
džiais tariant, norima čia ap žo laisvę, lietuvių Žodį. Lietu
del karjeros ar ir del "šven
Dabar esamos Lietuvos mokyklos sutalpina vos apie jis buvo vedėjas lietuvių dviklasės mokyklos Vilniuje, ka
vių laikraščiai del menkos
švietę sunacionalizuoti.
to" ramumo jau šiandien pusę mokslo amžiaus vaikų.. Jeigu šiandien visi Lietuvos me pasižymėjo kaipo pavyzdingiausias pedagogas auklė
šalinasi nuo tautinio ir vi piliečiai panorėtu savo vaikus į pradžios mokyklas siųsti, tojas. Vėliau tarnąvo'Kaune Švietimo Ministerijoj, o nuo
Iš tų bilių daugelis atmes kokios priežasties apkrauna
suomeninio darbo, bijodami tai pusei vaikiį nebesirastų .ten vietos. Naujų mokyklų 1919 m. rudens'iki liepos 11 d. 1924 m. (5 metus) jis
ta. Tečiaus apie 40 jų palik mi pabaudomis arba visai už
užsitraukti nemalonią ftos negalima skubiai atidaryti, nes nėra prirengtų mokytojų. išbuvo Friburgo universitete, studijuodamas pedagogiją,
ta peržiūrėti. Suprantama, tie darinėjami. Prieita prie to,
dienos " p o n o " akį. Su tais Ir dabar daugely pradinių ir vidurinių mokyklų tenkina sistematinę filosofiją, visuotinąją istoriją ir Europos mo
biiiai bus įmesti gurban, iš ' M paskutiniais laikais tik
mums bus nepakeliui, jie si s-u menko mokslo becenziais mo.kytojais, kurie vėliau kyklų tvarkymą bei pedagogines sroves. Disertaciją pa
skyrus viena. Tas vienas, tai vienas teliko savaitinis laik
rašė apie Tolstojaus pedagogines pažiurai Šitaip moks
mūsų
reikalui
net
žalingi,
rastis
*'
Lietuvos
Kelias'
\
turės
išnykti.
Anot
Švietimo
Ministerio
Dr.
L.
Bistro
pa
Steriing-Keed birius. Tas bilu ir prityrimu šafvuotas mūsų jaunas daktaras grįžo
ypač
jeigu
jie
yra
inteligen
Bet
Vilnijos
lietuviai
drą
sakymo,
dabar
tik
vienas
Šiaulių
apskritys
esąs
gana
pri-*
lius susirinkus
Kongresui,
Lietuvon ir užėmė ten taip garbingą ir atsakomingą Se
tai
ir
užima
padėtį
visuome
siai
ir
nenuilstomai
kovoja,
sirengęs,
kad
galėtų
įvesti
savo
ribose
visuotiną
pradinį
bus svarstomas. Nes jį remia
minarijos direktoriaus poziciją.. Vis* širdim atsidavęs pe
nėj, nes tokiu savo elgesiu mokinimą. Bet. prisirengimo darbas eina plačia mokslo
.
•
m
prispaudėjais.
Jie
nenulei
šiandieninė republikonų admidagoginiam darbui, Dr. Ruginis aukštai iškels pavestos
įneša neveiklumo ir apati banga, kuri po kelerių (5—6) metų aprėps visą Lietuvą.
džia
rankų
ir
nežiūrint
pris
nistracija.
jam S. Daukanto Mokytojų Seminarijos vardą ir paruoš
jos srovę.
Pirmiausias ir svarbiausias darbas tai prirengimas ga Lietuvai naudingiausių kultūrininkų - mokytojų.
paudėjų pastangų, jie, vietoje
Tas Steriing-Heed bilius kilenkų uždaromo laikraščio,
"Vilniaus Balsas" pasis nėtino skaičiaus mokytojų. Šiandien Lietuvoj jau yra virš
Šalę, Dr. Ruginio, Daukanto Seminarijoj ketina mo
tuomet vadinosi Smith biliu?.
10
mokytojų
seminarijų
ir
dar
vis
naujų
atidaroma,
kad
pasirūpina leisti kitą, kuris
tengs steveti visų Vilniaus
kytojauti profesoriai: Dovydaitis, A. Gylys ir V. Mykolai
Nes jį senatorius Smith iš
didžiausiu
šuoliu
pasivarius
pirmyn.
(Juk
prieš
karą.
ten
stovėtų Vilnijos lietuvių rei
krašto lietuvių reikalų sar
tis — Putinas.
Georgia valstybes įdavė 65
kalų sargyboje.
gyboj, nes gvvendami sun buvo tik 3 mokytojų seminarijos). Šitose seminarijo?e
Profesorius Dovydaitis visiems žinomas savo veika
Kongresui.
moksleivija
už
mokslą
nemoka
ir.
dar
gauna
įvairių
paleng
kiose
politinėse
sąlygose
Štai spalio mėn. pradžioje
lais iš įvairių mokslų šakų. Turįs plataus pedagoginio
Nevykus tą bilių pravesti,
vinimų.
Tai
yra
labai
gražus
valdžios
paskatinimas
biednegalime
dar
skirstytis
į
Vilniuje pradėjo eiti naujas*
prityrimo, jis dabar dėsto Universitete palyginamąjį reli
jis išnaujo įduotas 66 Kon
nuomenės
vaikams
siekti
mokytojo
diplomų
ir
paskiau
eivisuomenines
grupes,
kitaip
gijų mokslo ir senosios filosofijos istoriją.
gresui. Jį įdavė atstovas Tow- lietuvių kalba laikraštis "Vil
ti'savo
jaunesniųjų
brolių
šviesti,
mokslu
juos
apdalinti.
tariant tai nebus partijos
Filosofijos ir medicinos daktaras A. Gylys yra gar
ner. Tad tas bilius pavadintas niaus Balsais". Jis žada eiti
laikraštis.
I
r
todėl
mūsų
saus Muendieno universiteto aukštinis. Dabar Lietuvos
S. DAUKANTO MOKYTOJŲ SEMINARIJA.
Smith-Towner biliumi. Nepra- tris kartus savaitėje.
laikrašty
ras
sau
vietos
1
numerio
'Katalikai ypatingai susirūpinę žmonių švietimu ir Universitete jis dėsto gamtos mokslų įvadą, eksperimenvedus, bilius atnaujintas ir į- Įžanginimae
kiekviena
nuomonė,
kuri
mokyklų statymu. Tad tiuo pat nepriklausomybės pra talę psichologiją ir psichofiziką,
duotas 67 Kongresui jau kai straipsnyje (3 spalio 1924
nebus
priešinga
bendriems
Friburgo daktaras Mykolaitis—Putinas yra žymiau
džios jie steigė ir steigia vis naujų mokytojų seminarijų,
po Towner-Sterling bilius. Už- m.) Redakcija šitaipos apibu
to
krašto
lietuvių
reikalams
kaip valdiškų, taip privačių. Dabar jie įsteigė dar vieną sias jaunųjų Lietuvos poetų. Universitete jis dėsto litera
kliuvus jam ir šiame Kongre dina "Vilniaus Balso'' uždair
idealams.
"Vilniaus
Bal
vinius:
(privatę) seminariją Simano Daukanto vardu Kaune, tūrą ir meno istoriją. Jo ir kitų gilių kultūrininkų pritrau
se, įduotas 68 vardu Sterlingsas"
pasistengs
taip
garsiai
"Vilniaus Balsas*' pasiskirtą tik vyrams, nes mergaitės Kaune turi rodos įau dvi kimas Daukanto Seminarijon padarys iš jos labai žymų
Reed bilius.
skambėti,
idant
visi
mūsų
irsta sunkiais laikais. Mū
serninarijas: "Saulės" ir Moterų Kultūros Draugijos. Apie mokslo ir kultūros židinį, kurio kūrėjams reiškiame Ame
Kaip matome, tas apsvi*-L. tm. »
skundai
del
daromų
nuos
sų, lietuvių, padėtis Vil
Simano Datrkanto Mokytojų Seminarijos atidarymą štai rikiečių nuoširdų sveikinimą, pagarbą ir linkėjimus gražia
tos bilius eina iš Kongreso
kaudų
ir
neteisybių,
visi
niaus krašte šiandien yra
ką rašo katalikų dienraštis "Rytas":
me mokslo žygyje.
Kongresan ir kai-kurie atsto
mūsų
reikalavimai
butų
iš
•<F*visais atžvilgiais nepaken
Iv. af.
• i * H*'
SIMANO
DAUKANTO
MOK.
SEMINARUOS
vai daug darbuojasi būtinai
girsti ne tik mūsų krašte,
čiama. Prie to prisideda ne
J%
ATIDARYMAS.
jį padaryti įstatymu. Pasitai
bet ir plačiame pasauly. Per
tik tai, jog mes esame ge
Spalių tnėn. 2 d. 17 vai. "Saulės" namuose įvyko DANTIS BEKRAPŠTANT.
— Kodėl ne! Mielu noru! O
kius atatinkamai progai, jis
tai
kreipiamės
į
savo
visuo
rokai atsilikę kultūriniai,
Simono Daukanto^Mokytojų Seminarijos atidarymas. Kneipo meto
kur Tamstos sunūs f gali ir pereiti, jei visuomenė
menę visus savo vargus ru
gyvename
ekonominiame
Iškilmingą atidarymo valandą teikėsi savo asmeni-* Menke, ponas* Štai jo*
nereikš savo griežto pasiprie
pesnius, visus savo lūkes
da.
varge, neturime nors bent
j mis gerbti Jo Ekscel. Žemaičių vyskupas Pr. Karevi
laiškas. Sakosi labai gerai
šinimo.
čius svajonei* reikšti per
kiek patenkinamų politinių
čius, Šviet. rnin. Dr. Bistras, Žemės Ūkio min. p.
vyras
gyvenąs ir jau ženotas ir sa
Kaip sakyta, tuo biliumi no
laikraštį ar tai straipsnių,
laisvių, duodančių galimy-r
Krupavičius, Liet. Universiteto rektorius Dr. Bučys, savo žmonai į
vo namus turi...
rima S. Valsytbėse nacionali
ar tai korespondencijų pa
bes žengti taip pirmyn,
kaulą
Lietuvos Seimo pirmininkas pral. Staugaitis ir daug gyvą
-- Taipgi tai taip, pasikrapš
zuoti apšvietą, ty. nacionali
vidale".
kaip mes tai reikalinga ir j
kitų garbių svečių.
savo nuolati
tė fotografas pakauši:
zuoti visas šalies mokyklas.
būtina pripažįstame, bet dar | Linkime naujam laikraščiui
Atidaryti Simono Daukanto Mokytojų Semina
~ Tas visa gerai, tik aš jo
Nors biliuje bje kitko yra vie
niu
miegu.
labiau mus slegia ta apiin- k u o g eriausio pasisekimo ir iš
riją turėjo garbės L. K. M. S. pirmininkas p. Kasanoj vietoj pažymėta, kad "šis
Vieną, parytį gali jisai lovoj atvaizdo nuimti nedaliu. ~
kybe, jog mūsų tautinių tvermingos drąsos būti ištikikaitis. Jis savo kalboje nurodė, kad einant įstatymais
ir dejuoja: -- Kaip butų gera,
- Kodėl f Nebūk išdidus,
įstatymas neturi paliesti ats
idealų įvykdymo laukia ii- m a m paskelbtam obalsiui sto
į privalomąjį pradžios mokslą, buvę gyvo reikalo
kad kas išgydytu mane iš to pone. Kiek reikia užmokėsiu.
kiriu valstybių mokyklų", tai
ga ir sunki kova, stovi prieš vėti visų Vilniaus krašto lijekurti Kaune Mokytojų Seminariją vyrams. Šviet. mikitose vietose randasi tani
perilgo miegojimo. ~ Aš ženočius tik kartu su
mus sunkus ir dygliuotas tuvių reikalų sargyboje.
nisteriui ir pradžios mokyklų depart. tarėjui dėkoja
priešinga interpretacija.
- Gerai, balandėli. Paban jų žmonomis nirimu, o atski
kelias, nors ir vieninteliai
už pareikštąjį prielankumą, {teikdamas atidarytąją
dyk Kneipo metodos, « ir iš rai neimu. Parašyk geriau h*
Kuomet biliuje pasakyta,
tikras. Tas kelias - tai ko
seminariją direktoriaus gtoben, reiškia jam ir jo ben
Anglija.
pilė ant galvos šalto van jam, kad jisai savo žmonoa
kad federale valdžia kas me
va už mūsų reikalus, kaipo
dradarbiams mokytojams sėkmes besidarbuojant.
dens kibirą.
tai skiria po 100 milionų dol.
atvaizcTą atsiųstų. Bus taip
žmonių, piliečių, kaipo ats- Pagaminta naujų aeroplanų,
Sem. direktorius dr. Raginis pabrėžia tatrtos kokybes
apšvietos praplėtimui atskiriogeriau. Dabar ne aš, nė tu jfr
Pas fotografą.
kiros tautos narių, tautos, kurie skraidys skersai la
priklausomumą mm Raudies mokytojų. Tat mokytojai
se valstybėse, tai ir mažo pro
<»
-- Po«as, ar negalėtumei žmonos nepažįstame. turį būti išauklėti renginiai, dorimat tf taktiniai, ir
kuri turi skaisčius ir šven Manclie. Aeroplanai skris po
to žmogui gali but supranta
maao sūnaus atvaizdą nuim - Tiesą, ponas, sakai. Taip
šarvuoti mokslu.
tus savo idealus, prie kurio 105 mylės į valandą ir veš
mas biliaus tikslas.
Simono Daukanto seminariją 'sveikino: pral. Stau ti?
j ' reikės ir padaryti. ji žengs, ka*l ir kažin ko- po 14 keliauninkų.
Federale valdžia kas me
yra suvežami ir sukraujami visi javai, šie
bėgo ir apstoję pradėjo klausinėti, ka^
tai išleis tokias dideles pim
savaimį ateina mintis, kad tai viskas yre
girdėtis Sioux City. Man buvo malonu su
nas ir dobilai, taip kad niekas ant lauko
gų sumas ir nekontroliuos re
Dievo tvariniai, ir tie visi brangiausi ir
(Pabaiga)
sitikti su savo buvusiais profesoriais. Da
nepūsta, taipat kaip ir Lietuvoje pas ge
miamų įstaigų, tai butų tikras
gražiausi gamtos turtai pavesta tam men
•
bar aš tikrai Loretto, Pa. jaučiuos kaip
nonsensas. Nes prie kokios
rą ūkininką. Tai ar tik nebebus pirma to
kam vabalėliui žmogui valdyti ir ant jų
Į Loretto, Pa.
namie.
• ,
įstaigos palaikymo federale
kia įstaiga Amerikoj kur viskas po stogu
karaliauti. Taip besigėrėdamas gamtos
Akroną apleidžiau 8:00 vai. ryto. Ko
vaMžįa pinigiškai prisideda, kią valandą pavažiavus pradėjo rodytis
Seminariįa.
laikoma. Čia Amerikoj daugiausia tai vi
gražybėmis ir privažiavau iki Cresson.
ji visuomet tą įstaigą ir kon- Penaeylvanijos kalnai; vienas aukštas,
Čia turėjau išlipti ir imti.kitą traukinį.
skas, ant lauko stovi ir pusta.
f &v. Pranciškaus seminarija stovi gra
žiausioje ir puikiausioje vietoje, tarpu
troliuoja.
Bet reikėtų laukti kokias t ę s . vaalndas.
kitas dar aukštesnis, amt vieno didžiausi
Toliaus už terobėsių, pakalnėje du
gražių kalnų ir miškų, ir sodnų. Sodnuose
Tuo tarpu iš Cresson nebetdli į Loretto.
Apie apšvietos nacionaliza akmens ir uolos, o ant kito gražiausi miš
gražus tyro vandens ežerukai ir maudy
įtaisyti takai vaikštinėti. Takai apsodinAutomobiliu ima apie koki 3$ minučių va
vimą jau ne kartą buvo rašy kai, o kiti ir visai pliki. Aplink tuos kal
nes, su palapinėmis ir sėdynėmis.
' ta mažiais žydančiais medeliais ir gėlė
žiuoti. Nenorėdamas per ilga! laukti, pa
ta. Buvo pažymėta, kad be nus yra daug apstatyta mažų stubelių.
Už ežerėlių, puikiausias miškas. Čia
mis. O vaisių tai prhii sodnai, kokiu tik
ėmiau taxi-cab.
, •
kitko tuo biliumi remiantis Tai parodo, kad jose gyvena bėdni mai
yra visokių uogų ir riešutų.. Jeį po so
dužia geidžia, Šie sodnai galima prilygin
norima įkurti dar vieną val nų darbininkai. Kai kur pamatai ant gra
dus nusibodo vaikštinėti, gali eiti į miš
Iš Cresson į Loretto, kelias puikus,
ti, prie sodno duoto mūsų protėviui Ado
ką.
džios departamentą, tai švie žiausio kahto, apaugusio puikiausiais
cementuotas, aplink miškai. Ir nepaste
mui. Tik vien mažas skirtumėlis. Adoniui
timo departamentą sm sekre medžiais, didžiausius palocius. čia tad ko
bėjau, kaip atsidūriau prie Seminarijos
Už keturių kokių blokų matosi pui
Pievas neleido nuo visų medžių vaisių
torium priešaky. Buvo sakyta, kio milijonieriaus vasarnamis. I r taip
durų, Loretto, Pa. Vos tik išlipau iš taxi,
kiausias, Pittsbur.go, Milijonieriaus Sbivalgyti. Bet šiame seminarijos sodne yra
kad tuo būdu norima ne vien gėrėjaus gamtos reginiais net iki Pittskai prie manęs priėjo Seminarijos Rek
vabo, palocius, apsodintas puikiausiais
Uurgo.
Į
Pittsfciurgą
atvykau
15
iki
12:00.
leista, nuo visų medžių vaisių skinti ir
stiprinti biurokratiją, bet Ša
torius su kun. Pascal, buvusiu Sioux Ci
medžiais. Palocius, sako, kamuojąs bent
Čia
nesustojant,
tik
nuo
vieno
traukinio
valgyti, kada tik nori ir kiek nori, tiktai
lies mokyklas pakeisti tokio
ty, profesorium. Rektorius J . Doyle man
kelį milijonai.. Sakoma, jis esąs labai
su mažu įsakyme kad medžių šakų ne
mis, kokios nesenai turėta persėdęs į kitą, važiavau toliau. Pittsbuvo jau pažįstamas, kadangi jis atsilan
gražus, bet m # 9ar neteko ten būti. Ka
Prūsijoj arba Rusijoj, valdo- burgo, miestas atrodo labai kalnuotas,
laužyti.
kydavo į Sioux City, Šv. Trejybės kole
da pamatysiu, kitą syk parašysiu apie
vauyant vienur kaizeriui, ki neramus ir aprikęs.
Iš kito šono seminarijos, kiek atstu,
gijoj. Man pasveikinus Rektorių ir kun.
t£ palocių, taip jau ir iš Seminarijos gyve
tur carui. Tuo badu čia mo
Iš Plttsburgo važiuojant į Loretto.
prof. Pascal, ir kiti buvusieji Sioux Ci
stovi didžiausi trobesiai, kluonai, kaip ko
nimo.
Jonas Zalndionis,
kyklos |»tekk| politikos su- dar gražesni reginiai matosi Į tuos graty "Trimity CoUege" mano profesoriai.
kio dvarelio Lietuvoje. Seminarija turi
S"t. Francis, Semiaary,
kurin ir jose butų mokinama j ?iausius reginius bežiūrėdamas žmogui.
B. Brekeny, P. Ffcbey, ir A t D o v e , pri
faruars. T&tgi į tuos kraonus ir daržiues,
Loretto, Pa.
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"KEISTUTIS" SCENOJE.
CLEVELAND^ oHIO.
^ " K e i s t u t i s - scenoje.

PIJUS JANTJŠAITIS

F

PRANĖ SAKALAUSKAITĖ

Konrado, Alena Simonaitė Birutės, Antanas Jakštaitis Vaidylos, Aleksandras

y,.

y

•

Lietuvos Vyčių 25 kp. i
m. spalių 26 diena Germania
Turner Hali (1610 E. 55-tli
S t ) stato scenoje "Keistuti".

-- B%eno, Jurgis Dubickas Butrimo, Vincas Gfibavičius Kunoro, Petras Jackus - Vai
dilos, Juozas Andziulaitis Tarno.

Dalyvauja Sie vaidilos mė
Ir dar ricieriai, Vaidilos ir
gėjai: J . Sadauskas - Keis- kiti. Viso vaidinime ima datin-io rolėj, Pranas Urbšaitis lyvumą virš 20 asmenų ir vai
- Vytauto, Pijus Janušaitis - dinimas tęsiasi virš trijų va
j Jogailos, Prane Sakalauskai landų laiko.
tė - Marės, Alesė Baltrušai Pirmuoju režisierium yra
t i - Aldonos, Jurgis Kuzas - Juozas Klimavičius.
Albano, Pranas Bortnykas Koresp.

PRANAS BORTNYKAS

3

iiWir
/

7L
w

m-

y, \

W^"

Sakau
Aš Jums!

L. V. 25 kp. narys, įžymus
vaidyla mėgėjas; "Keistuty"
vaidins Jogailos rolę.

ALESĖ BALTRUŠAITI

"Nesu turtingas, bet gyvenime yra
vienas dalykas, Kuri galiu pirkti ir
džiaugtis lygiai su turtuoliu ir tas
yra HELMARS — Amerikos did
žiausia verte cigaretuose".

•

L. V. 25 kp. narė, daug dirbusi scenos
srity; "Keistuty" vaidins Marės rolę.

20 HELMARS kainuoja kelius cen
tus daugiau už 20 paprastų cigare
te, bet su kiekvienu HELMAR yra
smagumas, ir džiaugsmas, o iš pa
prasto cigareto tik pigus maišytas
tabakas supekiuotas popieros pun
deliais.

.

JUOZAS KLIMAVIČIUS

JURGIS KUZAS.

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir jpekiuoti j kartono skiynutes, kad jie nelužtu
Kaip kiti, taip ir jus džiaug
sitės permaftiia j Turkiškus

Muj%y/jįįfi

C

L. Vyčių 25 kp. dramos komisijos na|rys, dainos ir scenos meno mėgėjas,
\i i 1 ^
'Keistuty" vaidins Konrado rolę.

L. Vyčių 25 kp. narė, treti metai einanti
nutarimų raštininkės pareigas, dainų ir
scenos meno mėgėja; "Keistuty" vaidins
Aldonos rolę.
,
; ..

LU

RUGSĖJO MĖNESIO

L. Vyčių 25 kp. narys, ga
Dabartinis L. Vyčių 25 kp.
bus vaidinimų
mokytojas; Cleveland, Ohio, pirmininkas,
"Kesituty" užima pirmo re vienas pirmųjų kuopos dar
žisieriaus vietą.
buotojų; "Keistuty" vaidins
Albano rolę.

BOtffcSoflOorZO,

1331?
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PRANAS URBŠAITIS

IŠPARDAVIMAS

/*'>
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Šis puikus 3 šmotu Mohair

'"i

Šis geležinis augštos rųšies

parlor setas $300 vertės. Specialė kaina dabar tik

Gamintojai aagščiausio.s
njštas Turkiškų ir Egyptiškų cigaretų pasauly.

combination anglinis ir gazi-

SI 98.50
T

nis virtuvės pečius - nikeliuo
tas,

viršus visas pališiuotas.

Sujungimus padarome veltui.
Specialc kaina

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

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI

PQ0 Efl

L. Vyčių 25 kp. iždininkas,
energingas darbuotojas, dai
nų, ir scenos meno mėgėjas,
dramos komisijos narys. "Rei
stuty" vaidins Vytauto rolę.

Didelis Išpardavimas GrojikliniŲ Pianų.

Pamatyk ši nuostabu muzi«
'kalį instrumentą veikėme je
mūsų krautuvėj. Geriausias
radio receiveris ir puikiausias
phonografas vienam kabinete.

JUOZAS SADAUSKAS

Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniškas ligas. Taip
gi gerklės, nosies, akių, plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, Širdies du
suli, skaudulius senus i"r reumatizmą.
Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos.
Turime speciali skyrių del palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray.
GYDYMO BIURAS

HEALTH SERVICE INSTITUTE, ^
1553 W. Division St, netoli Ashland Ave.
Biuro telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE
000€.
Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi atlankome
ligonus, k i u r e negali ateiti j biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartį.

Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki le-

[rengtas su pui
kiaušiu

supei

hetrodyne radio
receiver.
išgirsti iš Brunswick
Kainos nuo

$190.00

ver 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
Phonoorrapho.
ir Augšciau.

.

"TEISINGAS JUOZAPAS"
/

Išlygos Sulyg Jūsų Noro.
UŽLAIKOME PILNA EILĘ LIETUVIŠKŲ REKOR
DU SAVO STOCK'E

$395.00

stebėtinai žemas kainas tiktai
Šiame išpardavime mes siūlome Jums
3 Metus Išmokėti
Atskaitliuoslme jums už sena
pianą main»™* ii *»ut naujo

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Cfl.
3521

KĄ TIK IŠfiJO IŠ SPAUDOS

VELTUI!

VELTUI]

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

2 3 — 25 So. Halsted Street
AT

JOS. J. JO^ TIB, Oeneralis Menedžeris
mtr

= 1

Dabartinis L. Vyčių 25 kp.,
Cleveland, Ohio, viee-pirinininkas, įžymus jaunimo žadin
tojas, dramos komisijos na
rys,
š. m. spalių 26 dieną
* * Keistuty'' vaidins Keistučio
rolę.

Istorine Drama
Trijuose Atidengimuose
Paraše
KUN. J. ŽIDANAVIČIUS
Veikalas labai gražus iš senovės laikų, kaip Teisin
gasis Juozapas išaiškino Paraono sapną apie badą,
paskui kaip jo broliai atvažiavo pirkti duonos ir tam
panašiai.
Patartina jaunimo kuopoms bei organizacijoms
tą veikalą atlošti kiekvienoje lietuviu parapijoje.

DRAUGO KNYGYNAS
2334 So. Oakley A v e .
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Chicago, III.
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mės munšaino... "Lietuvos j brangus lietuvių tauta ir nie-pertraukia artistams. I r gerai, 'Waukegan School of Mmsic- fr visiėnis skaitlingai atsilen
Ubagai'' tai fotografija, k u l k a s Jūsų darbo neapmokės. Juokas yra sveika, o lietuviai už pasidarbavimą surengiant kusiems Waukeganiečiams ir
Gerb. svečiams, visiems tariu savo
Dzimdri - Drimdzi Teatras. choras užtraukė " E i pasau rios kiekvienas amerikietis Tat valio '•Dfcimd&i - Drim'juokus mėgsta. Gi Vaičkaus .reikmingą koncertą.
li I Mes be Vilniaus nenurim čia gimęs privalo pasižiūrėti dzi" artistai: J. Dįkinis, V. Dramos Teatras kaip tik ir klebonui kun. Kloriui už kou- nuoširdų ačiū.
Justas Kudirka.
sim I" (A. Vanagaičio kom lietuviškų ubagų - apsimetė Dineika, J. Olšauskas ir A. turi priruošęs tokį repertua certo pagarsinimą bažnyčioje.
Worcester.
rą, kuris duoda ir rimtų, įs Ypatinga padėką reiškiu
pozicija), tai daugumas musn lių. Sermėgos, vyžos, tarbos[Vanagaitis!
šv. Kazimiero salėje.
Koresp. pūdingų, pamokinančių vei varg. p. Kuliui, Panelei Kvedzūku iš Vilnijos nerimo sė ir kiti dalykai primena mu
Mokinsis.
kalų ir juokingų komedijų,
5 ir 6 spalių men. Dzimdzi-- dynėse. Arba vėl pabaigoj ms Lietuvos sodžių.
derjutei, p. Petruševičiui už
Norvegijos sosto įpėdinis
Nenorėdamas artistus girti J. VAIdKAUS DRAMOS TE kurios publika prijuokina iki rūpestingai prirengtą ir graDrimdzi vaidino Šv. Kazi kuomet '' kareivis'' bučiuoja
įstojo į Oxfordo BaHiol Kolesoties. Užtaigi Vaičkaus Dra
ATRAS
TURI
GERĄ
aš
tik
tai
pasakysiu.
Tokius
trispalvę
ir
glaudžia
prie
kru
miero salėj. Per abudu vakamos Teatras pilniausiai paten žų išpildymą dalies programO. ^ ^ k u r ^ 2 m e t u s mokinPASISEKIMĄ.
žmones
mes
turim
gerbti
ir
rų žmonių buvo pilnutėlė, sa-tinęs šaukdamas visus lietuTaipgį vakaro vedėjui p. sis politinės ekonomijos, stukina visus. Tad geistina ir pa
lė. Žmonės labai patenkinti | vius " į darbą dorišką drau dega mūsų širdyse".. Taip
tartina visiems lietuviams tų "Vijurkui", par. chorui, Liet. dijuos socialius klausimus ir
vaidinimų ypač "Jovalu", g a i " ir baigia mmno žo baigiasi pirmojo Vakaro pro Newarkas padare ge<rą pra
kolonijų, kuriose Teatras ga Vyčių jaunimui, draugijoms tarptautinę teisę.
džią.
" J o v a l a s " jiems labiau pati džiais "tegul meilė Lietuvos grama. Visi patenkinti ir Tė
stroliuos, kad koskaitlingiauko Begu "Munšeinas", nes svetimtaučius. Jie mums yra vynes meilės kupini grįžtą į
Pasitraukus iš Vaičkaus
siai lankytus, nes panaši pro
pastarasis labiau paliečia da brangus ne tik už vaidinimus, namus.
Dramos Teatro p. Dikiniui,
barties amerikiečių gyvenimą bet ir už tai kad jie patįs ga
"Munšeinas" su "Lietuvos kai kurie manė, kad Teatras ga gal negreit pasitaikys, kair ne tik lietuvių bet ir kitų, mina mūsų teatro literatūrai Ubagais" turi savo ypatybių neturės tokio pasisekimo, kaip ]***& 'Teatras ilgesniam lai
km
įvažiuoja Chicagon.
kurie munšeinėj maudosi ir naujų kurinių. Jie duoda mu Pirmadieny 6 spalių vaidino kad turėjo pereito pavasario !
Reporteris.
Ant propertes kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str.
baigia savo gyvenimo dienas. ms naujo meno, kuris mums artistai tiesiog artistiškai. Už sezone. Tečiau dabar paaiškė
"Jovalas", tai daugiau duoda amerikiečiams ypač pagei tai jiems garbė, nes mums ne jo, kad Teatras del p. Dikinio
Vertės $7,500.00
lengvo juoko, kuris labai mė daujamas. Jų *' Munšemas'' gėda prieš svetimtaučius. Tu~ pasitraukimo nenukentės, nes
. Mes turime ir statome ant pardavimo sekaflčtas
giamas mūsų publikos* Be to, tai kasdienės duonos kąsnis, rim ir savų dramos artistų, jam pasitraukus Teatras pri
•v • • •
'
/
morgičitts:
yra daug gražių liaudies dai vuris peni mūsų išeiviją ir kurie neblogiau vaidina už sikvietė jo vieton naujų pa
Širdingai Ačiū.
nelių, kurios klausytoją žavė- saugoja nuo alkoholio - nuo | užlaikyti nė vienam sezonui jėgų, su kuriomis pirmi ban
Šiuomi reiškiu nuoširdžios
VERI*
Adresas
PASkOLA
te sužavi. Graži dainelė "Leis demono... Sunku aprašyti vi- bet ilgiau. Ją pirmoji pro dymai tiesiog nustebino net
padėkos žodžius vietinės ko
kit į Tėvynę" nevienam aša *as vaidinimas, nes reik pa grama žadina mušą tautie patį direktorių p. Vaičkų. Jos
$7,500.*)
$3,000*00
8343 & Hermftage Ave
lonijos lietuviams, pirmiausia
čius
atbusti
ir
susiprasti,
o
čiam
pamatyti
ir
netik
pasi
rą išspaudė o "Dzimdzi naujos įajėgos yra: p. Juo gerb. p. Kuliui direktoriui
Drimdzi" -- pralinksmino. juokti, bet ir pagalvoti apie antroji kviečia visus lietu zas Kemėšis, p-lė Marijona
5004 S. Fafrfleld Ave.
$4,000.00
Mūsų publika dar rimčiau iš tuos išsireiškimus, kuriuos ar vius mesti girtuokliavus ir Jakavičaitė ir kt.
$8,000.08
5735 9& Tafmai Ave.
$3,200.00
DAKTARAI
NAPRAPATAI:
klausė misterijos "Laisva Lie tistai sako. Kiekvienas saki parodo pasekmes munšeino.
Vaičkaus Dramos Teatras
tuva". Tas trumpas veika- nys tur didę svarbą ir nors Endy Cott Street.
$3,000.00 5538-46 S. Sacramento Av. $ 8 , 0 0 0 *
rudens sezono gastroles pra 'PRANEŠIMAS SERGANliukas taip sujaudino visus, žmogus juokies, bet iš savęs.
TIEMS.
Ją vaidinimai atsibuvę 2 dėjo nuo Nevarko, N. J., kur
$3,500.00
5832 S. Taffftttti Ave.
$8^00^
Mes gydome pasekmingai
kad nejauku net buvo. Kada
Gražus baletas ir velnias su ir 4 spalių mieste ant Endy- buvo suvaidinta rugsėjo 21 d.
įvairias ligas be vaistų, vi
11
Lietuva" kviečia vaduoti ąiltine priverčia žiūrėtoją pa- eott Str. Taip pat turėjo gerų šie veikalai:
3303 S. Morgan Street
$11,300*0
sais naujausiais pasaulije
$4,500.00
Vilniaus ir vietos bažnytinis | mąstyti apie blogąsias pasek- pasekmių, bet bolševikuojan"Pietro Caruso" -- 1 veiks žinomais gydjmo budais.
Atsilankykite i
Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas muHrtls
iems nepatiko pirmasis pro mo drama, "Salaputris" - 1
TRADOS HEALTH
gramas, nes patriotinis. Jie veiksmo kom. ir "Žvakute už
INSTITUTEnamas moderniškos konstrukcijos.
8327
S.
Halsted
Street
norėtą, kad artistai — lietu geso" -- / veiksmo kom. Žmo
(Ant Antrų Lubų)
' Tavo Pareiga Jais Rūpintis* •=
viai iškeltų raudoną vėliavą nių prisirinko pilnintelė sve- Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti ( Kuomet jų vidu
riai užkietėja, jie nežino kaa jiems kenkia. Tai yra reikalas jus,
ir garbintų Rusiją. Gėda lie taine/ir nekantriai laukė" pa tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
motinos! Friiurekit juos rūpestingai. Priuabokit kad jų viduriai
reikta kiekvieną dieną. Ir jei apsireikštų nors mažiausia vidurių
tuviams, kurie išsižada savo žymėtos- valandos, kurioje pra
užkietėjimas, duokite jiems Bambino—Kudjkių Geriauaj Draugą.
1
Dr. Chiropractor ir
Tėvynės ir svetimus dievukui sidės vaidinimas.
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 3 5 c aptiekose ar tiesiai ii laboratorijos.
Akušerka
garbina
Tyla ir ašaros.
ANIELĖ KAUSHILLAS
F. AD. RICHTER & CO.
Prasidėjus vaidinimui, pu Gydau
Jųs
artistai
neboki
t
nieko!
be vaistų Ir be operacijų,
104-114 So. 4th Street
Brooklyn, N. Y.
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
Ashland Ave. At 4 7 - t h St.
blikoj
užviešpaatvo
visiška
ty
ei^sdiA>{ J I sntAiųoĮi ii^urpu^
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
pagelba P a t a r i m a s dovanai
visus už Lietuvą! Jus pa la, nežiūrint to, kad publikoj rasite
Narys Federalės Reserve
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tcl. Yards 4051
rodėt savo veidą ir mes pil buvo nemažai vaikų - visi bu
S252 So. Halsted St.
Bankos
nai tikimės sulaukti iš Jusii vo užimponuoti " Pietro Ca
_i
gerų pasekmių. Jūsų darbas ruso" dramos atvaidinimu,
DR, P . SIMAITIS
nes artistai ne vaidino, bet
NaprapaUi
tiesiog
gyveno
paskirtose
ro
fc.*t*i
.
^
M
i
A
^
^
J
Gydau
pasekmingai
Širdies li
&
• » » » ^ » » » » » » » » » ' • » » * » « * žTi'
&
B»»*»"•»»
1*1
.<>»».!
'l*
gas, sugedusius vidurius, paliegu
lėse. Iš tų rolių svarbiausias sias strėnas, dusui), galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suliesinų;
B vaidino pats direktorius p. nesilpnindamas
jų vaistais, šiaip
tonsilius, penesaide, a k m e n ė 
Vaičkui - Pietro Caruso rolė jau
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis,
sėkmingai gydau varto
je ir Teatro žvaigždutė - Ten- j a n t Naprapatijos
ir
maistinės
džralytė - Margaritos rolėje. chemijos būdą gydymui (išgydęs
kaip užsilaikyti kad bū
CHICAGO, ILL. Artistų gabumai, temperamen tnurodau
u m sveikas Ir ilgai gyventum).
Vai. 1 iki 4 po pietų. 6 iki 8
tas — artistiškoji ugnis, užde vak. Nedėlioms po sutartf.
Ofisas 4652 S. A s h l a a d A v e n u e
ga publika viena liepsna, ku
MES DABAR
ri žiūrėtojams atšviečia tikro
Rodome Vėliausias
jo meno brangenybes. (Ii Physical Health Institute
Madas
Pietro Caruso sielos kova tarp
DB. VELONIg, Fh.
gero ir blogo žmogaus, dau
2 pwos Kelnių Siutai ir
D. C, D. O., N. T.
geliui ištraukia ašaras iš a- Gydau Įvairias Ilgas, o- ypatingai
užsisenėjusias, be vaistų Ir opera
©VERKOTAI
kių, o kai kurios ccenos juo cijų, naujausiais budais.
4204 Archer Ave., Chicago, UI.
NAUJIOSiOS MADOS
kais jas vėl nudžiovina.
SPECIALIS PAj
Brighton Tark,' 2 lubų, R ū m a s 1
Valandos nuo 9 ryto iki 12 ptetų.
Juokams galo narą.
Geriausias Pasiulimas
Vakare nuo C Iki 8 vai. vakare.
Importuoto Praneozi^ko fnateVaidinant komedijas -- "Sa Nedėldieniafs nuo 9 iki 12 pietų.
Didelis Pasirinkimas
rijolo maišytas iilko ir vĄios
Telephone Lafajelte 4543
laputris" ir "Žvakutė užge
audimas 2 ]X)ros kelnių ir
so' ' - juokams galo nėra.
Švarkas
Juokiasi visi."seni ir jauni,
dideli ir maži. Publikos įsisma
| Pritaikome Kiekvienam Vyrui CLASSMATE
I
ginimas juokuose,
kartais
T u r i m e Visų Saizų No 3 4 iki 5 0
Vertas penJciasdešimt s DoHerių kiti mitai su 2 pdrom
^ P A S I N A U D O K PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO
kelnių *%

TEATRAS IR MUZIKA

$3,000.00 Morgičius

WAUKtGAN, ILL

n

6% Mwo«m«*

DEPOSIIORS
STATE BANK

1

i * *

ZELL DRABUŽIAI

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

3 2 4 6 - 4 8 So. Halsted St.

Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui

SPECIALIS PASKILIMAS
VYRŲ IR VAIKINU OVERKOTŲ
$20 IKI $55

ii

Daug Vertesnes Ne Kaip Kainuoja

Tamsta

SPECIALE SALE ANT SOTU

%

DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, VĖ-K
LIAUSIOS MADOS HAJRT SCHAFFNER IR MARX
S IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SHJTŲu

$20 IKI $50
TAMISTA NIEKUR NERASI

VEJffig'Už'

ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITAfKOM KOŽNAM (t
ŽMOGUI VISU SAIZU NO 34 TO » .

DIDELIS IŠSIRINKIMAS
VaikŲ SiutŲ Ir Overkoty, {vairia Matari-y, Vlsokfę Salzy.
TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19.

Kviečiame Visu^ Atsilankyti Busi*
te Gražiai Patenkinti.

KUNIGU MARIJONŲ
MISIJŲ

MARŠRUTAS IKI
fcALĖDŲ.
T V A R K A
KUN. P. ANDZIULIS:
KUN. L 6ESAITIS:
Nuo 20 spalio iki 26 sp.
IfsaąuiUe, Pa.
NHO 27 spaMo iki 9 lap
kričio New Philadelphia,
Pa.
Nuo 10 lapkr. iki 23 lapk.
MinersviMe. Pa.
Nuo 24 lapk. iki 7 gruod.
Mount Carmel, Pa.
Nuo 8 gruod. iki 21 gruod.
Shenandoah, Pa.
Pastaba:
Išvažiavus kun. Zaikauskui, jo pakvietimas neteko
galės, taigi Sheboygane misiję nebus.

e

$37 J

«

$25.00 iki $50J»

Ar sergate? Mes Jums pagrelbėsime. P a t a r i m a s dykai a r jųs čia
gydysites, a r ne. Kokia yra jūsų
liga? Ar geri y r a jūsų inkstai —
— turike strėnų skausmus? Ar
turite slfilvio Ilga, gasų, rugštumų
ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite dideĮJ persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus Ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te a n t veido spuogus, išbalimą Ir
mažai sveriate? Ar keačtate nuo
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosukj, apsivėlusi liežuvj?
Prašalinklt nervineuma — apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervui, t e r e i k ė s j u m s dau
giau kentėti — ateikitą ir p a s l m i tyk-.te s a mumis tuojau.

OVERKOTAI

Ofisa-s
Baymarkrt

^20^X) iki ^50.00
Importuoti Worumbas
Viskas ranka siutą
$75.00 vertės
Speciale kaina

£60.00
Tikrai apsimokės jmas pas
mus atsilankyti ir pažiūrėti
ką, mes turime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies
mūsų drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti.

4376

ZELL (XOTHING
CO.

1112-1114 MiTwaukee Ave.
Viršui H a t t e r m a n ir Glantz. Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, 6-9 vakare
i
Nedėlloj nuo 10 IKI 12 dieną
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos ir Šlapumo Ilgų.

y>

Geriausios rpsieB ir darbo

Daktarai Kopczynski
ir Schweers
Tcl.

'W

•

1366 S. HALSTED STREET
Atdara Vakarais ir lrodėlioSBtj

I

Kažin kur ir ką veikia
"Giedriniakų" 6 kp. valdyba? Darbui dirva plati, įvairius mokslus siekiančių yra
nebūtų mokslo mylinčių.
daug, tik reikia kad valdyŠi semesterį į "University,
ba atbustų ir suorganizuotų.
of Detroit" (Jėzuitų vedaVyčiu veikimas.
Vyrų vakarienė.
mon) įstojo du rimtu jaunuo-'
L. Vyčių 79 kp. rengdama liu ir atletų. .Buvęs L. Vyčių
Spalio 12 d. š\ m. Šv. Jurpraniogas vis rūpinasi ką no-Į 79 kp. pinu. Jonas Gustaitis, j gi 0 parap. komitetas surengė
rs ypatingo surengti. Ir štai ir jo draugas Jonas Kasė v i- vakarienę. Vyrai viską pirko,
Spalio 9 d. s. m., Vytės su čius. Abu studijuoja electrical •virė, kepė ir nešė, norėdami
manė, gi Vyčiai surengė jdo-į engineering, abudu mėgins parodyti moterims, kad ir jie
mų "Harvest Danee", Šv.Įgauti laipsni šioje profesijoje. gali vakarienę surengti. Taip
Jurgio svetainėje. Tai pirmas
Daugelis mergaičių ir ber- jie tu padarė, vakarienė buvo
žpkis tokios rųšies^ Svetaine naičiij lanko "Blessed Sacra- nepaprasta, vyri| balti žiurs
v^rai gražiai išpuošė kukuru- ment High School", tarpe bu tai ir kepuraitės gražiai išro
zų stubais ir medžių lapais, rių randasi, A. Perminaitė, dė, valgiai skanus, patarnašokikų refreslimentu
buvo N. Gustaitė, J. Blaževičiute, vymas mandagus, programai
"apple cider", po svetaine Kasevičiute, Bukšaite, J. Ka- įvairus. K. Daunys daug tulekiojo visur confette. Jauni sevičius, Bagdonas, Bunza,' omi surengimu rūpinos.
mo atsilankė gražus būrys Ir Bilža ir daug kitų.
:
Vaičkaus Teatras.
Muziką studijuoja; S. Stevisi linksmai laiką praleido,
grįžo pilnai pasilinksminę ir pulionis,. Dom. Gustaite, Ver. Detroitiečiai labai laukė
patenkinti, klausdami komisi- Bukantaitė, B. Daumantaitė, progos pasigerėti įgimtais ta
lentais p. Vaičkaus Teatro
jos kada vėl rengs panašų šo-'S. Valiūnas ir kiti.
kį.
» . \ * Konservatorijoj mokytojau- vaidylų. Ir štai išsipildė, nes
„ . .. . ,
ja smuikininkas p. Bukanti? jie vaidino šv. Jurgio svetai
,r.
, .
ir p-lė Pitida, kartu seikdami' nėj Spalių 18 ir 19 d.
V I. .
Džiaugiasi
mūsų Tauta,
Visų kolonijų rasejai apra-• . v v .
so apie savus moksleivius, gi i aukščiau.
džiaugiamės ir mes mūsų me
pas mus truputį tylima, Y\g Komercijos, šakoje lavinasi nininku p. Vaičkumi.
—" L. V. 79 kp. -raštininkas ii
Sphinx.
kuopos veikėjas p. Kripaitis,
L. V. pirm. p. Daunys užinteresuotas anglų kalba ir paŠiuomi
pranešu
visuomenei,
vvzdi duoda kitiems, lanky
kad pasveikęs su^ryžau \ savo
seną vieta Ir pradėjau
gydyti.
damas vakarinę
mokyklą. Čionai 12 d. spalio š. m. lg.
Jei kam reikėtų, tai prašome at
"City College" lanko D. Gu Vaičiulio svet 4 vai. po pietų,
silankyti.
staitė ir studijoja "public buvo surengtos prakalbos pa
24-th St. And Oakley Avenuc
speaking". Mūsų veikėjas p. minėjimui spalio 9 d., Kuomet
Ofiso Tcl. Canai 0241—1713
Residencijos Tel. Mkhvay 5512
Šimonis daug laiko irgi pra prieš keturis m. mūsų sosti
Valahdoa: nuo 2 iki 4 po pietg.
leidžia mokvdamasis.
nė Vilnius tapo lenkų pagrob
v.
tas. Pirmiausia pasakė daug
dalykų apie Lietuvą V. KuduD A K T A R A I :
las, kuris šiemet buvo nuva
Telefonas Boulevard l»3»
žiavęs aplankyti Lietuvą ir
šio mėnesio pradžioje sugrį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žo. P.p. Kudulis sako kad Lie
4608 SO. A S H I i A N D
AVSLXUE
4442 So. Western A ve.
Ctaieago, IU.
tuvoje nėra bloga, kaip kad
Vai.: 9 ryto lkl 12 piet: 1 po
Telef. Lafajette 414t
f*et iki 9 pe> piet, * i 3 0 vak. iki
-»
cieilikai šneka. Toliau kalbė
• :SO vak.
jo kun. Bumšas, kurs gražiai
Veief Y a r t l s 1 2 3 6
papasakojo apie Vilaių ir
Dr. J. H U P E R T
Gydytojas, dhirurgaa, Oba Lietuvą. Buvo renkamos au
DAKTARAS IR. CHIRURGAS
tetrikas i r Specijalistas
kos. Aukų surinkta virš penPraktikavęs BERLYNE, VIENElektroterapas,
NOJ ir PARYŽIAUS Ligoninėse
kes dešimtis dolerių. Žmonių
IŠIMA T0NSILUS —
Gydo visokias liga* moterų ir
1)—Be marinimo,
buvo nedaugiausiai. Mat, mū
vaikų. Leidžia vaistus po skūra.
J)—Be peili* ir be »kau»mo,
Turi X-ray ir tt.
3>—Be kraujo,
sų čia žmoneles neina į pra
-»>—Be jokio pavojam sreikatei,
4649 So. Ashland Avenue
5)—Paeijentui nert ikhi niršti. Ka
lį tuoj valryti, l , * £ rftf ,
kalbas taip, kaip pirma. Yra
Trečios Lubos
Chicago, HL
darbą.
l*a*ydo •«iull-»ton<V (akmenis tulžyje)
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8
tokių čia lietuvių, kurie sa
ir akmenį* šlapumo puMėje be • I»?«MUO», su tam tikromis mokMmm mt
ko: "kam aš eisiu ten ant tų
liskomis priemonėmis bei raihtai*.
Tel. Boulevard 0537
Apkurtusiems KiiRrąiina girdėjimu.
Oydo visokias li^a* pasekmingai, ir Jei
prakalbų arba dolerį kitą duo
. __ >"* reikalan daro operacijas.
Profesionali patarnui imu teikia savo
siu. Geriau nueisiu ar į teatrą
ofise:
1411 So. 50 Art. Cicero, UI ar i karčemą ar kur kiutr. Ai
Ofisas atidarytas: kasdien nuo j vai.
po piet iki <j vai. takarc.
esu juk pilietis šios šalies ir
>edc! tomis ir seredomis otisas užda
1707 W. 47-th S t
rytas.
prisiekęs tai šaliai tarnauti.
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
6 iki 8 vai. vale Nedėliomia nuo
Aš nevažiuosiu -į Lietuvą, tai
8 Iki 2 vai. po pietų.
>flso Tel. Boulevard §6*1
kamgi aš dar duosiu. Tiesa,
Rezid. Tel. Drezel 9191
mes esame visi maž piliečiai
T»i. Boulevard 2160
ir gal vieni nuvažiuosime Lie
Ur. A. J. KARALIUS
. RLMAH GYDYTOJAS IR
tuvos aplankyti, o kiti ne, bet
CHIRURGAS
Lietuvis Gydytojas
•pecittltstas MotertškTj,
mes žinome gerai, kad ten
Vaikų Ir visa cbronlšb, Us^.
3303 South Morgan Street
C h i c a g o , III.
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St Lietuvoje da rgyvena mūsų
broliai, seserys, gimines, pa
Kampas 31st Str.
žįstami bei tėvai. Todelei nors
Vai.: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned
Lr Šventadieniais 10—11 d.
mes- čia Amerikoj esame, bet,
Gydytojas ir Chirurgas
kaipo lietuviai, padėti Lietu
vai. Neturime užmi/šti Jos,
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
T e l Sards 0«94
mūsų Tėvynės, kurs mus už
rerkėla MITO ofisą po oomerlo
augino.
ValandosNuo 10 M , 12 p i e t
4729 S. Ashland Ave.
Tautos Sargas.
Nuo 2 iki 3 po piet
SPECIJALISTAS
Nuo 7 iki 9 vakare.
Džiovu, Moterų ir VJTU Ll^u
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 1—4
po pietų: nuo
7—ft.vt
vakar*
t.

LIETUVIAI AMERIKOJE

OETROiT, M1CHIGAN

DR. RALPH C. CUPLER

t

MELROSE PARK, ILL.

—

Dr.SABrenza DR. A. K. RUTKAUSKAS
Dr. A, Račkus

1

r

Dr Marya
Dowiat-Sass

DR. A. A. ROTH

D r . Maurice Kahn

DR. CHARLES SEGAL

LORETTO, PAJ

Nedėilomla: l t lkl 12.
Telefonas M14wajr 1&8S

Tel. Boulevard 3*86

Dr. J. P. POŠKA

'

iff-

—

,
•-»

GYI>YTOJA»

TeL Oanai 0257 Vak. Canai 1118

CHIKLRGAS
MMM1 So. Morgan Street
Valandos: 9—11 Ii ryto.
Vakarais nuo 7 11d •
CICERO OFISAS:
1143 Sootb 4»-th Areaum
Telef. Cicero 4S1S
Valand.: • — « : • # * •• fcMdlen,
Utamlnkala lr p*tnyaom» nao I
Iki • T S L
j

t DR. P. Z. ZALAT0R1S

m

^PFCIALISTAS ^ lsoku IJ«U

Ž i i t £pamo

Lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
ndos: l t lkl 12 ryta: 1 lkl t
pa pietų; l l j
|

Tfcluriu

** P 1 * 41 ^ 0 ' &*0 ^Uškaa

li«aa vyru, moterų lr vaikų.

Dr. J . M. C h r z a n
GYDYTOJAS,

CHTRLUGAS,

OSTEOLOGISTAS.

1546 Mflwaukee Ave. Kampas Nobie Streat
Valandos: 10 iš ryto Iki 4 v. po pietų ir nuo 6:30 iki 9:30 r. v.
THefonaa

Reridencijoa

Keystooe

4130

i

Pirmiaus rašiau šiek tiek apie Šv. Pranciškaus Semina
rija, bet nepaminėjau kad
čionai yra taipat ir "High
School" su kolegija, kurios
priklauso prie tos, pačios Šv.
Pranciškaus, Seminarijos. Šią
mokyklą lanko arti trijų šim
tų moksleivių. Kaip kitose Amerikos mokyklose, taipat ir
čionai, yra sporto lavybos.
Penktadieny 10 d. spalio
£>v. Pranciškaus kolegijos tym a s žaidė " f o o t b a l P ' su AJ

tooaa Catliolic High »School
tvauų. S v. Pranciškaus Higli
School ir College turi geriau-

AR WSM2 KAD
się, ir didžiausia; tymą, gėrei pardavinėjami pe: 50e., 75c.
išlavinta kurio
apielinkes $1.00. Tikietai brangus bet
m »
tymai negali įveikti. Taigi ir veikalo prirengimas atseis ir Du šimtai studentų iš Rygos
praeitame penktadieny «*Lo- gi nepigiai. "Keistučio" vai- aplankė Agrikultūros Paroda
rettiečifti'>' nedavė ir praduti dinimas užims virš trijų Va- ' KRWŪB1
A r ž i t t a i k a d Helmar
Altooniečiams. Lorettkčiai pa landų laiko ir dalyvauja virš Turkiški cigaretai užganėdino
darė 81 "points" o Altoonie- 20 .ypatų. Kas tik yra skaitęs rūkytojus per 15 metų ir kad
čiai 0. Altoonieeiai nelauk "Keistutį", tas pasako, iiad Helraar yra vienas cigaretas
dami žaidimo pabaigos, pame jis yra puikus ir naudingas kuris visuomet tave užganė
tė, nes pamatė, kad nieko jie matyti. Pažiūrėsime.
dins už tai kad jie visuomet
negalės išdaryti
Teatras.
vienuodif Mėgyk permainyti
Nedelioj po piet Šv. Pran
Rūgs. 28 d., Šv. Jurgio par. ant Turkiškų, jus ir džiaug
ciškaus kolegjios tymas žaidė su Petten, Pa. neprigul- i salė J e > Našlaičiu Fondas su sitės kaip ir kiti.
e n e g turiningą vakarą,
(Apgr.)
mingu tyma, kuris nepriklau ' rrengė
turininm ™kara.. Sesnj
so jokiai mokyk&r ir kolegi veiksmių komedija, 'Grafas
jai. Ir šį tymą Lorettieeiai su Kaimiečio Bernu*'. Progra
varė į ožio 'ragą. Lorettieeiai mų išpildė C. F. T. choro drau
padarė 19 points, o Pettenie- gija. Viskas piavyko gerai, tik
Lietuvis Specialistas
čiai tik 6 points. Užbaigus žmonių neatsilankė tiek, kiek
žaidimams, Lorettiečiams bu- turėjo būti. Tą dieną lijo.
vo ilgai krikštauta ir šaukta
Myli "Draugą."
Hurro!!
"Draugas" yra visų myli Turėk švarias, Sveikas akis
Jeig-u kenti galvos skaudėjtma,
Jonas Zabulionis. mas skaityti, ypač kuomet už jei turi akių uždegimą, jeigu akys
silpnos, skaudžios arba
ėmė redaktoriaus vietų dr. nuvargę,
i
•
ašaroja, tuo jaus ateik pasitarti.
Pakštas. Pakšto straipsniai,
Akiniai $5 ir augščiau
Valandos
nuo 1 iki 9 vakare.
tai skanus dvasiai penas.
Nedėliomia nuo 10 iki 12
Gerb. vietiniai " D r a u g o " a- 3333 South Halsted Street
gentai (jeigu jų čia yra?) tu
Čia turėjau paskutinį pa
rėtų nužiūrėti bent kelias sto
mokslą ir prakalbos 12 spalių
tis kuriose butų "Draugas"
1924 m. Paskutinios ir pir
v
mos prakalbos labai vaisin gaunamas kasdieną. Katalikų
gos.
Štai Didžiai gerbiamas darbuotojai turėtų rupin+i"
klebonas kun. J. Lietuvnikas. daugiau dauginimu į Draugo ?
senukas, dabar įsirašė gar skaitytojų. Daugiau draugaubės narių ir įmokėjo $100. kimės su "D-gu."
Onytė.
Amžinaisiais įsirašė" 1) Moni
ka Šeškiute $50 bona ir $10,
Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
2) Marė Domiekaitienė $50
Traukimas
dantų be skausmo.
bona su nuoš. 3) Ona Miknių
Bridg* irertansto aukso, tfu mušu
pleitom galima valgyti
kiečiausią
te $35, 4) Angelą Rimeikiutė
maistą. Garantuojame visą savo dar
Minėjo 25 m. sukakti.
bą, ir žemas mūsų kainas. Sergėkite
$35, 5) Karolinai Tamošaus
savo dantis, kad nekenkto JŪSŲ svei
kiene $50 su nuoš. 6) Juzė Spalio 9 d. buvo iškilmin katai.
1 5 4 5 We.«t 4 7 - 0 * S t r e e a
N e t o l i A s n l a n r t A **u
Tasanauskiene $50 su nuoš. ga diena Sugentų šeimynai.
bona ir jos V^Tas 7) Vincas Adomas ir Ona Sugentai mi
Tasanauskas $35. Metinių 26 nėjo toje dienoje 25 metų su FOTOGRAnSTAI v
nariai. Žmonių buvo nedaug, kaktį laimingojo sugyvenimo / •
' A
TeL Canai
2655
moterystėje
i
r
darbavimosi
bet jie laibai buvo prielankus,
c. j . PANsmira
Fotogiafa*
geri ir malonus. Todei tokios Bažnyčios ir Tevynė3 labui
PAJST81RNA STTDIO
S. Halsted Su,
Chicago.
gražios pasekmes. Čia teko Jų penketas vaikučių džiau 1001Tolumas
nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja į Ttaas
per 40 valanThj būti ir visus gėsi tuomi paminėjimu. Jie'
miesto dalia
visi
yra
vyčiai
(ės).
Toje
die
L
,
• • • • *
pamokslus pasakyti. Žmonių
lankėsi bažnyčion ir prie šv. noje* Sugentų šeimyna gavo
Sakramentų ėjo labai daug. įvairių širdiagij pasveikinimų
Iš šios parapijos v nemažai nuo vyčių ir prįetelių. Visi
Netikėk gerbiamasaj, kad
linkėjo
ilgai
gyventi
ir
ne
tamsta neatrodai gražus ant
mergaičių yra šv. Kazimiero
Vienuolyne p. p. Pranų Vieniu liauti darbuotis Bažnyčiai ir paveikslo. Ateik į Bridgeport Stuctio, kurie esą tik
tėlė duktė šiais metais pri Tautai.
ri paveikslo artistai.
Žvaigždutė.
Dei vestuvių ir šeimvnų
ėmė rūbą šv. Kazimiero Sese
yra puikiausia ir didžiau
rų, nors motini1 alpo iš gailes
sia vieta, ir puiki dienos
•^^
čio, kad viena liko. Bet duk
šviesa, galima šimtas žmo
KAUNO
nių grupais trauktis patė ją ramino nurodydama mo
| veikslius.
tinai, kad yra pasirinkuso pra
Speciales kainos del di
kilnesnę dalelę, negu šio pa
delių vestuvių. Vish esate
užkviesti
atsilankyti, mano
saulio pažibas. O kaip butų
darbo pažiūrėti, niekas ne
gražų, kad katalikės motinos
kainos už pažiursima.
iš skaitliaus savo dukterų,
nors po vieną išauklėtų ir pa
SAVriSTINKAS
švęstų. Kristaus tarnystei ir
GERIAUSIAS LIETUVIŲ
J. I STANKUS
žmonijos labui.
Brangiam,
MALTAS
3262 So. Halsted Street i
klebonui už prielankumą ir Čystas ir tu#rtingras su keturių un|
TeL Boulevard 3302
i
maloniems nariams už parą- cu pakelis a pintais Europos.
•»*»*»•
Malt Extract
mą, tariu didžios padėkos ir yra Kauno
naudingras dcl sveikatos ga
mina
sveikata ir padaro apetitą.
gilios pagarbos žodžius.
Lietuviai pamėginti vartoti Kau
no Malt busite labai patenkinti.
Kum. P. Kaščiukas.
^ Dykai 1 setas Malto

ADVCSKATAI
R*

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
MIESTO OFISAS
137 JF. Searbom Street
Kambariai 514 ir 5l«
Telefonai Randolph 5584 ir 5585
VaL: Kas diena, išskiriant Subatos ir Šventės, nuo 9 iki pietų.
ROSELANDO OFISAS:
10717 go. Indiana Avenuc
Telefonas Pullman 6877
:Val. : Kas dieną, nuo 2 iki 9;
^Subatoaia visa diena, šventomis•'[
iki pietų.
i SPECILISTAS ant egzaminavo 7
,jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų,
dokumentų
ir visokių '
popierių. Veda visokius sudus.

DR. SERNER, 0. D,

JOHN i BAGDZIUNAS
ADVOKATAS
Veda
bylas visuose Teismuose. Kffunmlnuo
j » Abstraktu*
Padare pirkimą ir
pardavimo Dokumentus ir įgallojinras

7 Bonth Dearuorn Street
ROOM 1588 TRIBUHE BLDG.
Telefonas Randolph I M I

Vakarais: 2151 Weet 22 St.

Pranešimas Lietuviams

BRIDGEPORT STUDIO

SIUVĖJAI

CLEVELAND, OHIO.

.sučedyk 12 labels ir gausi 1 setą
malto už dyka.
Jeigu krautuvninkas neturi tai
reikalauk tiesiog 15 mūsų įstaigos.

Choras didinamas. '

LitiiuaniaR Products Co,

Tel. Humboldt 2656

A. MARCINKEVIČIUS
Seniausias Lie
tuvis Siuvėjas
North Sidėje
1840 W. Wabansia
ive.
dhlcairo, HL
Siuva risolcioe rū
šies vyrlSkus drabu
žius, pagal įvairiu
madų. Užsakymai 15
pildomi
gerai
lr
greit. Kainos priei
namiausios.

Nuo senai eia yra žinomai
Savininkas
Sv. Jurgio par. bažnytini)?
choras. Jis buvo ir yra turi
ninga:; gerais balsais, ]įei ne 3613 & Halsted St. Chicago
Tel. Boulevard 725&
skaitlingas nariais. Buvo tam
priežasčių. Choras buvo tinka
mas mažesnėms dainelėms s M
dainuoti, bet didelėms buvo
mažai spėkų. Dabar sumanyta
Didiiauses ir geriauses siuvejes
didinti choras ir duoti jam
aut West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir
darbo. Iš darbo galima tikėžieminiu materijų del vyru
tis gerų vaisių, nes priešaky
ir moterių.
SIUTUS Ir OVEBKOTUS
stovi gabus muz. ir kompo2,
Visokiu Stylu
gerb, J. ČJižauskas.
Padarau ant užsakinio greitai ir garai $
Kainos visiems prieinaraos.
"Keistutis". ,
Kreipkitės
pas mane dei gero patarna-' n
vimo. Tai^ri
L. Vyčių 25 kuopa spalių
Valome, dažome ir atnau'iinjuue senus.
28 d. rengia didelį vakarą,
CHAS. X. VUOflAITIS
kuriame bus vaidinama "Kei- 2
Lietuviu Kraučius
Chicago, Dl.
£tutis'\. peukių aktų tragedi 5 9337 So. Leavitt St.
į ei. K oo sc veJ© ovoa
ja. Tikietai ''Keistučio" j a u o

JOHN GAUBAS

J

CHAS. K. VUOSAITIS

1*47

S. W. B A N E S

BALTIMORE, MD.

SPRIN6FIELD, ILL

Telef onaa Canai
S £
^—u

/~

A D V O K A T A S
7§ W. Monroe Street
**©©•» • • * — Tel. Ramlolpb 2800
VaL. Kuo • ryto iki 5 po pieta
Vakarą* 8988 80. Halsted Str.
Yarda lOlft
l»

m

1

1

—

—

mm

—

C V. G H E S N U L
A D T O I A l i i
ateuopolitan SUMe Banko
1201 W. U n d St.
TeL

l«ar

TeleL Ckmtral 4411

KASIMIR P. GU6IS
ADVOKATAS
127 N. Dearborn gtreol
Valand.: nuo 6 iki 8:1*
Nedėliomia 9 iki 12
R«sid.: SaM So. HalBtad Str.
Telef. Boulevard į a i o
ChJcrnęo.

HELEN BELMEN JERRY
LIETUVĖ ADVOKATĄ
4454 South YVestern Ave.
Telefonas JLafayette 4089
Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais,
Nao 2 iki 6 Subatom po piet.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Roam 1117 — 1129
ai
W. BeaMMra Str.
Telef. State 7621
Vakarais ir " nedėlios ryta:
ofise ••Naujienv" name;
1799 So. Halsted- Str.
Telef. Roosevelt 8500
PanedėJio vakare:
4601 So. Marshficld Ave.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti Leavitt St.
Telefonas Canai 26S2
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8«redaj ir Pernyfiioj nuo 9 r. iki 6
r. Veda visokias i>yla» visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Fartna* ir
Btenius. Skolina Pinigus ant pir! ma morgiclaua lengvomis UKyvomia

h. A, O L I S
ADVOKATAS
11 8. La Salle s t Room2001
Tetr N«mt>lph 1094 Vai. anoP-A
VAKARAIS:
1
S901 S. Halsted st. Tel. Blvd. 9779
T. v apart PanedeiftD tr
Petnyčlo*
mmmm

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATĄ

8

m *outh hk SaU9 Strtet
999
Telefonas Central 9390

Vakarai! 322S S. Halsted St>
Telefonas Yards 4981
^ • ^

STASWLANI
ADVOKATAS

n W. Wirtl«ioi {t. gotntH
Tel.

OentraI 9209

Cioara Ofisąa Wta«ilns»> vak.
1314. Ciocoe A^e. Tel. Cicerą
Ant BRIDGEPORTO Sttedoj nuo]
ą vai.- v. Subatoj nuo 1—7 \
1296 S. Balsted 6 t TeL Boul. 97371

!

:

x.<

j ^ t r ^ i ^ i , Spalio 21, 19*4
D R AU
A i • - * *r
u
= i i .11 .ri&nmi.ijin Z'.'...
lOOOTleviciirs AHadislavas
547 M a l a n s k y s F r a n k
BRIDGEPORT.
1008\^ackaiti Sofija
548 Mąnkus WilHam
I
Svarbas susirinkimas.
554 Minenaskos K a z . ,.
1007 Vasiciauskas AIrs. A.
MJ
PARDAVIMUI 5 flatų mū
&v. Kazimiero Akademijos
riniai namai ant Marąuette
555 Motuzą Franc
gįįį' Rėmėjų Dr-jos 2 sk. extra suRbad arti Maplewood Ave.
556 Nauronis A n t o n
Garu apšildomi, maudamasis
IŠ BRIDGEPORTO.
brinkimas įvyks spalių 21 d, 557 Nesterowicz Tad.
SUSITUOKUSIOS TURI
kambarys išgrysta plvtoms>
7:30 vai. vakare (antradieny
beržinio
medžio visi užbaigi
560 Padguzskaitė Kast.
LANKYTI MOKYKLĄ.
Jau metas laiko kaip per laikraš mai, Atsišaukite
čius paieSk&u Marijona Gaveniutė po
Po Bridgeportą bevaikseio- je) šv. Jurgio para p. mok.
562 Parmaiis E m m a .
JAMES KRAL
pirmam vyrui S. Kajokienė po ant
Verstinojo mokyklų lanky-1 jant nieko kito neišgrisi kaip kambaryje. Visos, alei vienai,
563 P e c u k a i t i s Marcei
ram nežinau. MiW> brolis ir paliko
2444 VVest 67-th Street
Perkam, parduodam ir
taip
senos
kaip
naujos
nares
jai turtą. Meldžiu atsisaukt pačiai
mo hoardo siųM'riiitcndcutasktik apie busimąjį Mergaičiij
566 Pocius pefer
Tel.
Prospect
1364
mainom namus, farmas taip
arba kas aplo ja žino ant šio antrašo:
T 9
0
X.
P,
I
r
.
M.
P.
l)r.
Siekį,
ku~
™^
*
malonėkite
būtinai
at
JOHN
GYLDA
%i ir visokius biznius.
Bodine pranešė, kad Chksmgoj
567 Poppoerį Louis *
538 W. Pine St. Malianoy Ctty, P a .
eit
Darbą atliekam greitai,
susirmkiman, n e s turimo
surasta apie 80 jaunamarčių ris įvyks spalio 25 dieną 1924
575
Steponaiti
Rozalije
pigiai ir gerai
PAIESKAU švogerio Frank Ma
: ne a rastai
svarbiu
reikah
Masonic
Temple
78
i
r
U
n
i
o
n
P
P
*
13 metu amžiaus. Jos visos
telio pirmiau gryreno Tacoma Wash.
576 Streckis Petras
Kreipkitės:
apsvarstymui.
dabar nežinau kur randasi, meldžiu
PARDAVIMUI
A
ve.
8:00
vai.
vakare.
privalo lankyti mokyklą litfi
577 Sullanskos Jonas
pranešt jei kas žinote upie jį arba
3352 So. Halsted Str.
T. Petkiene, pirm.
jus patjs meldžiu rašykite man laiš
Saldainiu
krautuvė,
show
casee
36 meti) amžiaus,
arba Imt
578 Tantkus C.
Kas nori gerai pasišokti
ką šiuo antrašu:
vertės |700.00 storas ant leaso iki
K.
lirKOSAlTIR
Lapkričio 29 d. randa $35.00 \ mė- j Tel. Boulevard 9641
baudžiamos kalėjimu.
588 AVolarich Nik.
smagiai vak**^ praleisti, te CHICAGIECIAI, ATSIIMKI
3311 Everfpreen Ave.
Chloago. m . \ nesj. Taipgi parsiduoda Stutz auto
{statymais visi vaikai vcr- ateina i šoki 23 d. Visi žino,
mobilius ir $400.00 interesas į Kis592 AVukasovich Alate
TE LAIŠKUS.
&el automobilių kaip naujas.
f-iami lankyti mokyklas ligi 1)6 kad jei mergaitės rengia šokį
903 Bagocius Antanos
Atsišaukite:
GEO. YUTCHES
916 Danbrauskui S. B.
metu. amžiaus, jei neturi spe- tai jau "for sure" bus "a Chicagos pašte (yidumlMity)
1978 Canalport Avenue
prie Adams ir Dearborn gatvių
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
Chleaco, Ui.
M ainy su ant bonsų arba Šerų tuš
921 Getchas, J .
cialio nuo to boardo paliuosa- wonderful time".
.
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
randasi atėję iš Lietuvos laiškai
čius "business" lotus kurie randasi
PAS
MUS.
TAS JUMS BUS
vimo.
geroj apielinkėj. Taipgi ir turiu re
922 Getchas J.
PARDAVIMUI
Grocernė,
saldainiiį
žemiau
įvardytiems
asmenims,
ku
į
ANT
NAUDOS.
Kaip jau girdėtis, tai visas
zidencijai ų lotu. Parduosu viena ar ir cigarų krautuvė, geroj vietoj, ge
927 Greenevich Jos.
rių
dėlei
adresatą
persikėlimo
j
ba daugiau. Kaina labai maža. P a - ras biznis,. 4 kambarių pragyveni
jaunimą* netik Bridgeporto
sinauduokite
šia proga.
kiton vieton arba kitokių priežas
mas. Parduosu pigiai, priožastj pa
934 Jodin Klara
PAŠOVĖ VAIKĄ.
Atsišaukite,
I bet ir kitų kolonijų žada attirsite ant vietos.
čių išnešiotojai negalėjo surasti
936 Kamin^ki Bronislaw
Atsišaukite:
DRAUGAS
! eiti į šį vakarą.
Laiškus galima atsiimti prie Cie732 West 19-th Street
939 Karlikauskui J.
Sale namų, 2849 W. Adams
2334
S
o
.
Oakley
A
v
e
.
Jei kas neturi dar įsigyjes nerul Delivery (iš Adams gatvės
954 Marcaska Jozupas
st., yra mokyklos kiemas. Ten
PARJD A V I M O maža grofernė
in
Box 152
įėjut* po dešinėj pusėj), prie
kctulžiu
storas,
htone,
geroje
\ieto
964 Pavlas Alarie
vakarais vaikai susirenka ir 'bilietų šiam ^vakarui, malonė- pirmo langelio, ant kurio viršau*
Je.
kitę pasiskubinti nes jau ma- parašyta ADVERTISED.
966 Petrošius Tadausas
Prašome atsiš«akll:
po langais triukšmauja.
Tel. Boulevard 9611 ir 0774
3417 South Ashland Ave.
969 Pocuis Johan
Praeita sekmadieni tu na-žai kas liko. Bilietus galima . Prašydami laiško paduokite laiš
I
PADAROM
PIRKIMO IR PAR.
Ctitcago, IU.
»
ko
num.,
nes
su
juo
greičiau
au 1
a s
DAVIMO RASTUS.
PLAYERTPIANAS
imi šeimininkė
n e a p s i k e n t u s i "" * P
narius.
970 Pormalis Emma
I L 'asekmingai siunčiam pini grūs i r
taiškę
suras
netrn
st?
pavarde.
i % Parduodam Laivakortes. •
n u b a r t vaikus.
T i e tad dar j T a < 1 nepamirškite spalio 2 3
984 Segecus JX.
^»
» - * •• •
Parsiduoda $800 vertės pia
19 4 s
987 S b e n u t AV.
labiaus pradėjo triukšmauti. <1 T«I. vakare Masonic
nas su suolu i r 100 rolu. už
4
Billas
Jan
,1,n
988
Siaulis
Jozapas
Jinai išsinešė revolveri ir ke- ' P'^ 78 ir nion Ave..
5 Cebatarunas A n t a n a s
Visi
ir
kiekvienas.
990 Simkevioenei J.
lėtą kartų šovė.
7 CurHs Ton v
M
"LET'S CO .
992 Smosma Katursyne
j turi but parduotas iki spalio
w
Sužeistas vienas 14 metų
13 Kitmuktis Rose
Tel. Blvd. §641
996 Starozinska Petronelie 27 nes apleidžiu miestą.
REAL ESTATE
vaikas.
Korsp-tė J. Leščauskaite.
19 Filipas John
998 Sturonas Mike
1389 ,MILWAUKEE AVEPolicija ją greitai arešta
LOANS
INSURANCE
29
Hishunas
Jurgis
Murtmo Ir bodavojlmo namu
1000 Tamošiūnas C.
1-mas aukštis
vo.
Tai Mis. Aliee Lain
General Contractor &
GENERALIS
33
Jaugilas
Cliarly
-4Q01
Tivelįs
Adomas
Klauskite
Mr.
Lukas
piano.
NORTH
SIDE.
Palmer. Ji eina f>3 metus.
Builder
34 Juškaite' L.
Su tos njsies reikalais
35
Klumbiene
Petronėle
• • » » » » » - » » M
ACellankykite
pas
mane
duosu
Vilniaus Našlaičiams.
—r*
kreipkitės pas mane. .Pa
39
ATRASTAS ;' SEIFAS"
gera patarimą.
Kovacs Jozeph
tarnavimas mandagiausis.
3352 So. Halsted Street
Aukotojų vardai ir aukos.
SU PINIGAIS.
44
Lucinskas Stanislav
Chicago, IU.
5710 S. Kedzie Avenue
52 Afiskinini Antanui
Home
Klz. Kremenskaitė . $10.00
Chicago, III.
3356 Lowe Avenoe
Ifyde Parko policija rado
53
Kasp. Butkevičius . . 40.00
Alickevice
Juzupas
- Resldenc-ljos TeL
Ofiso Tel.
AUKSO AI4TOBIUS
nedidelį pamestą " s e i f e " duo
5o
Kun. A. Baltutis . . . . 5.00
Norkevicz Jobn
Prospect M01
Prospect 5778
"Baltais kauliniais viršeliais, vidury [virše
bėję ties Stony Island ave.
59 Pacadicus Nikolas
B. Radašauskienė . . . . 3.00
lių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pus
ir 93 st.
61 Piekaustas Alartin
L. Jagiela
. 3.00
lapi m.''Kaina
$2.00
Uždarytam "seife" rasta
G7 B u d r y t e i Aliss K.
Po $2.00: V. Stroga, P. MuJuodai*, skuriniais minkštais viršeliais
Malavojime, dekaruojame,
200 dolerių pinigais ir 50 dol.
78 Tubis Jan
kalsimnojame ir popieruoreika, Pr. A. Kišonas, J. Ka(su kabėmiS). 4K>4 pusi. Kaina
$2.25
bonas. '
6312 S^ Western Ave.
jame namus.
Padarome
79 Vaineikene Agata
:alills
J
Matyt, plėšikai pavogė ne* - Matonis, P. Jaknaidarbą greitai ir pigiai.
ANIOLAS SARGAS
,
•
Kurie ieškote pirkti ar
80 Vinslav Stanislav
J
Užlaikome
maliavų,
popieturėjo laiko jį sudaužyti. P a - j ^ - *«• Rėkus, - Sapitavičius,
mainyti NAMUS, LO
Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for
85 AVilhaustais Jalm
m ir stiklu ir t. t
K
TUS,
FARMAS,
BIZ
liko tad kitam kartui, bet po- - Krevickas, R. Nausėdienė,
mato,
Tinkama
jaunimui
knygute.
288
3149
8
0
HALSTED
ST.
91 Ziegmont AI. A.
NIUS ir t. t. Mes turime
C.
A.
Ignotaviėia,
A.
KamsPres.
Ramancionis
lieija užėjo.
dideli pasirinkimą Namų
t^sL^K^na
$1.75
501 Alnzaitis Barre
Chicago,
111.
Tel.
Yards
7282
Lotų, Marquette Parko
litis, Mr. Kaulauskas, A. De- 502 Aleksas Juzepas
ANIOįELIS
kolonijoj ir po visa SOU
ksnis, Pr. Vaskunas, A. Unii « m » M n t i . Į » < » « « « i
503
Ankiaveis
Antanu
Juodatl minkytais skuriniais viršeliais ne-'
PO KOVOS 6 SUIMTA.
TH SIDE. Kas ko reika
Arraltage 6193
icauskienė, M. Kareekienė, V.
laujate, atsilankykite i
505 Arlauskas Cicila
' didelio* formato. Kaina •
75c.
mūsų OFISĄ visais rei
Po trumpo, bet smarkaus! Vaznauskas. M. Stankevičius.
509 Bernotariceneį Ona
-VAINIKĖLIS
kalais, o visuomet busite
Po $1.00: B. Nausėda, A.
510 Burnes Bronite
Juodai* kietais virbeliais. Kaina*
50e.
apsišaudymo ties 51 gat ir
užganėdintais ir pasiskir
site t^ ka jus reikalauja
513 Dowgwainis Alek.
VAINIKiĖUS
Racine ave. polieija nutvėrė Kupris, B. Naujokienė, A.
Gi-ucrai Rooring Contractor
te. Jei norite parduoti
6 jaunuolius, važiavusius vog Vaškunienė, G. Blažiutė, O.
521 Gecieni Aleriki
Vist stogai egzaminuojami ir
Kietais viršeliais, mažo formato. Kaina
40e.
NAMUS, LOTUS, mes
aprokavlmai duodami veltui.
Čepaitienė,
V.
Cneuska,
M.
534
Janulauicui
Jospui
turime laukiančių pirkė
DANGAUS ŽVAIGŽDUTE
tv. automobiliu.
ja
536 Kazailis AValter
Baltais kauliniais viršeliais nedidelio for
J u tarpe vra vienas paduo- Lukusevieienė, F. Dambliausmato, 288 pusi. (Kaina
$1.75
, , . * . .
•
v kienė, A. Marcinkevičiene, J.
540 K likimas Alikalojui
T
tas kriminaliu
teisman ui
*
\
MALDŲ KNYGELE
541
KlovaP
A\
m. ,
žmogžudyste.
6312 So. Western Ave.
Lehezmskas,
Julita,
J.
Szodbo
ras. Nežinomas, A. Sutkus, J.
Baltais kauliniais viršeliais skiriama jau
545 Lingaįtei Barborai
Tel. Prospect 2102
Kupčiūnas, A. Janušauskas,
nuomenei. 382 pusi. aKina
$1.50
W
# •
NAUJAS PROJEKTAS.
V. Dargužis. K. Adumonis,
Mes
taisome
senus
ir
dengiame
AR ŽINAI KAD
AUKSO ALTOKIUS
naujus stogus visokios rosies.
A. Babieas, N. Mastaitė, J. Klaipėdos provincija renka jų
Mūsų trokai vaZmoja | visas da
^ < p ^ ^ — — a> ^ — •» ^ ^ a» ^ • ! » > ^ < x
Juozais minkštais viršeliais, vidutiniško
Chioagos gatvekarįj bend
lis miesto ir priemieschis.
Sirienė, Af. Simonaitienė, A. atstovą į Lietuvos Kongresą
NORINT PARDUOTI
fornįato, 464 pusi. Kaina
$1.35
rovės prezidentas Blair pa
Alureika, J. Drazdauskas, J. kuris įvyks Kaune? Ar žinai
REIKIA
3 Prakaurimus Stoge
ANIOLAS S A R G A S
duoda naują projektą snsisie
Daugirdas, J. Berkelis, J. Ge kad augsčiausios njšies ta
Pataisome ui $4.00
*
GARSINTIS
kimo pelengvinimui. Chicago'
dvilas, J. Naujokas, J. Buo- bakas cigaretams yra Tur
Juodais minkštais viršeliais, ypatingaiVisas Darbas Garantuo
ei nori parduoti: namą,
gis, K. Lukošaitė, A. Staneskifiama jaunuomenei", 288 pusi. Kaina $1.75
jamas
kiškas
tabakas
ir
Helmar
lotą, biznj, rakandus, au
Jis pataria miestui padirb- čius, K. Alikaitis, AI. TamošeMELSKIMĖS
knygele
mergaitėms
skiriama
tomobili, patelefonuok
din t i požeminius geležinke viČie, P. Penkaus, A. Ivupčiu- yra 100% gryno Turkiško ta
Juodais,
kietais
viršeliais,
labai
tinkama
2011-13 W. Division Str. į "Draugui":
bako? Jus džiaugsitės permai
lius, pataria vietomis prail nienė,
M. Afartinkus, A.
mokyklų vaikams, 323 pusi. Kaina
- 60e.
ginti viršutinius geležinkelius Andriuškevičius, K. Nausėdie na ant Turkiško.
Roosevelt 7791
MAŽAS
ALTORIUS
„
Telefonas Canal 6395**
(Apgr.)
ir visa tai sujungti
vienos nė, J. Šimkus, A. Petraitiene,
Arba teikis atvykti pats
Juodais minkštais viršeliais, su paauk
valdybos žinybon,
«aip kad K. Resgaitis, A. Šemkunas,
suotu ant virželio kryželiu, 464 p. Kaina $1.50
2334 S. Oakley Ave
transportaeija tiktų visoms J. Kerstokas, P. Valaitis, P. ĮTcl. Boulevard'OSI2
MAŽAS ALTORIUS
Oeueralis Kontraktoriui.
i
Chicago
susisiekimo sistemoms be priAI ašys, J. Rasvilavicie, A. Ru
PADAROME SENUS
Juodais kietais viršeliais, nedidelio for
statytojas ir seni}'namu
AUTOMOBILUS KAIP
mokėjimo.
• taisytojas.
gienis, V. Daugirdiene, B.
mato, 46»4 pusi. Kaina
50c.
NAUJUS.
2310 VVest 24-th Stnm
(Tą bendrą susisiekimą bu Kizeleviėius, N. Kregždienė,
ANIOLAS SARGAI
£m»»MX»»»»M*»I Chicago, ni.
tų galima pavesti kontroIiuor A. Salinkas, J. Brazaitis, Alas||| • » » « • < • — • • • I . • ! • » • » , » • » • , »
Juodais minkštais viršeliais, nedidelio for
Jei norite, kad biznis
MIVU-fona*
Ganai "3S8
Darbas
Aukšto?
Rųšies
ti miestui.
Bet miestas ne kolaitienė, O. Sinkevičienė, J.
mato, tvirtais apdarais. 448 pusi. Kaina $1.25
Kainos Prieinamos
sektųsi, garsinkites die
mažai už tai turėtų atlygin Rugienis AI. Sutkus, P. Sut [Hpecialos Kainos Del Pardavėjams)
RAMYBE JUMS
Maltavojtma Kontraktortus
(
Savininkas
nrasty "Drauge", ku
ti.
Juodais minkštais viršeliais, paauksuota,
kus, P. Valaite, A. Naujokas,
Dažų ir Poperos Krautuve
JOSEPH W. AŽUKAS
Kažkas Į abi ko;i pašovė J. Sakalauskas, J. Ramoška,
SSS8 SO. LEAV1TT STR.
ris duoda geriausias
• tvirtais apdarais, 958 pusi. Kaina
$3.50
751 - 753 54-th Place
Charles Leopold.
Policijai AI. Alatelis, J. Sriubas, V.
Juodais kietais viršeliais, 958 pusi. Kaina $2.00
Chltago, IU.
pasekmes.
m*
Telefoną* Canal 0610
AUKSO AI/fORlUS
jis atsako,
kad tai tik jam Diržys, J. Kupčiūnas, J. GirJuodais minkštais viršeliais, gražiais ir
vienam žinotina.
Galima siųsti skelbi
džiunas, J. Alockus, V. UniGeriausias prameris, darbą
tvirtais apdarais, vidutinio formato, 382 /
lieka serai ir nsilntfffral
kauskas, M. Prišmantas, M.
mus per pastę, adre
Lietuvis
Graborius
THOMAS HIGOUrS
NORTH SIDE.
pusi.
Kaina
$1.50
I Stankevičius, M. Lisauskas,
SS1S So. Oakley Ave
1814 W. 28-Kl Place
suodami:
'
P
a
s
t
a
b
a
:
Perkant
didelį
skaitlių
Chic&go,
IU.
J.. Valaitis, S. Kregždys, M.
Federacijos 23- skyr. susi
Patarnauja laido
yra duodamas didelis nuošimtis.
Bagdonavičius, P. Beržinskis.
tuvėse kuopigiausia.
rinkimas įvyks šiandien, spa
Reikalaudami virš pažymėtų knygų, adresuokit;
Reikale meldžiu at
V. Šniaukšta $1.50.
sišaukti,
o mano
lio 21 cL, 8 v a i vakare, Šv.
2334 So Oakley Ave
darbu busite užga
Viso labo su smulkiais
DRAUGAS
PUB.
CO.
nėdinti.
Mykolo parap. svetainėje.
414a 50
Chicago, TU.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, HL
Tel. Ganai 1271
Ilft
X X , d^Lt A k l B v f l j M i
. . Valdyba.
TcL Roosevelt 7791

6

\-

REAL ESTATE

PARDAVIMUI

IEŠKO

BIZNIS

MAINYMUI

NORĖDAMI

.LFABIONASCO,

809 W. 35th SI. Chicago

PARDAVIMUI

$115

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

i

E. J. H E N I F F

A. K A I R I S

CONTRACTORIS

•

NAUJOS MALDAKNYGES

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO.

i

NAMŲ BARGENAI.

JACOBSON ROOFING
Į CO.

Rozenski-Lemont&Go.

i

JOHN G. MEZLAISKIS1

įAutomobile PamtingShoi

PETRAS CIBULSKIS

PLUMBING

S. 0, LACHAWIC7

"DRAUGAS"

—^r

• mum m m J a » i

N.

