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VYSKUPAS ĮSPĖJA AT
SARGIAI BUT SU STE
BUKLAIS.

Kinuose Plinta Bolševizmas
Buvusis Imperatorius Pašalin
t a s iš Rūmų

METAI-VOL K

••».«

LIETUVOJE
ITALŲ PASIUNTINYS
LIETUVAI.

"DZIMŪZI-DRIMDZI"
ARTISTAI VVASHINGTONE.

Anglijos Kabinetas Jau Suorganizuotas
LONDONAS, lapkr. 7, ,— pavesta kita vieta.
Naujas Anglijos
premieras
Šiandie karaliaus rūmuose
Bahhvin jau
suorganizavo įvyksta slaptosios tarybos p a
ministerių kabinėtą ir šis pra sėdi s. Šiame posėdy karaliui
deda eiti savo pareigas.
bus grąžintos atsistatydinu
Balchvin šiuokart pasirodė sių ministerių antspaudos,
labai užsidaręs žmogus. Ki- kurias karalius perduos nau
tuomet jis buvo patenkintas jiems ministeriams.
pašaliniais patarimais. ŠiafiTuo tarpu buvęs premiedie ne.
P a t s vienas dirba, ras MacDonald jau kraustosi
pats vienas organizavo kabi iš premiero rezidencijos ir onetą.
fiso, 10 Downing st., kur iš
buvo 9 mėnesius.
Kad neturėti nesmagumų
su Franci ja, į užsienių reika Gal šiandie vakare bus pas
lų sekretorius jis atsisakė kelbtas naujo ministerių ka
kviesti lordą Curzoną. Šiam bineto sąstatas.

Lietuvos Pasiuntinys Ame
rikai p. K. Bizauskas su sa
vo žmona ir jvisu štabu ap
silankė Baltimorėj ant Vo
devilio "Dzimdzi-Drimdzi , \
Tos rųsies nesusipratimais
Po vaidinimo, jie visi nuvy
naudojasi katalikų priešai.
ko AVashingtonan, kur sve
čiavosi 3 dienas. Oerb. Pa
PARYŽIUS, lapkr. & siuntinys supažindino artis
Lourdese stebuklingąją vietų
tus su "VVashingtono žymiau
lanko galybė iš viso pasaulio
P E K I N A S , lapkr. 7. - tik du susenusiu ir beveik pa LIETUVOS KOOPERACIsiomis vietomis ir jiems pa
maldininku. Atvyksta daugyliegusiu
tarnu.
' JOS KONGRESAS.
gerbti painiose gegužy ne. Ar
l>ė serganėių žmonių. Kai-ku- Kinuose ima pradžią nepap
Kareiviai užėmė visa *Miztistai: I. Dikinis su žmona,
rie jų pagįja. Pasitaiko, kad rasti ivvkiai.
Lietuvos
Kooperatyvų
/Ta
Naujas premieras ITwang- gintą miestą" (taip vadfinaV. Dineika, I. Olšauskas ir
k a i p pariję, taip padaliniai
mi
imperatoriaus
rūmai
ir
vi!
ryba,
posėdy
spalių
1
d.
nu
kompoz. A. Vanagaitis, taip
tuojaus ima šaukti: "stebuk t'u viešai rodo savo bolsVvis
si rūmams priklausą trobe tarė kviesti šiij metų gruod pat atvykęs iš Lietuvos "Hvy
tinęs tendencijas.
EINA ŠALTAS ORAS.
las! stebuklas!"
Kabineto susirinkime pri siai). Visi sandeliai, archivai žio 14, 15 ir 16 d. Kooperaty tūrio' Bendrovės atstovas,
Bet ar tikrai įvyksta stebupažinta įdomus mandatas. P a ir kitkas užrakyta ir padėtos j vų Kongresą fCaune tokia die T s t r a z ( j a g ir " Dzimdzi-DriFederalis oro biura s ' Chica
klas a r kas kitas, niekas ne
|notvarke:
! m d z į „ m e n a ž i e r i u s p ZaJo(< _ DAR NESUSEKTAS KALTI goj neatmainoniai
naikinta ant visados impera antspaudos.
tvirtina,
gali pasakyti "be atatinkamojo
NINKAS.
(len. Feng agentas tvirti1- Kooperacijos judėjimo Įkjg^ p a v i e ^ j c j r
toriaus ir kiti titulai. Valsty
kad ateina šaltas oras. Sako,
autoritetų ištyrimo. Ir todėl
gavę gražių
bės vardu konfiskuota buvu na, kad rūmai užimti naujos apžvalga nuo paskutinio kon
žmonės išanksto turi pasiru
kaip ilgai Bažnyčios valdžia
įspūdžių,
gryžo
28
lapkr.
į
Koronerio
jury
vakar
iš
sio imperatoriaus
rūmai. vyriausybės reikalams. Tuo- greso iki šio laiko.
ošti. Kaip rytoj busią gana
nepripažįsta tų stebuklų tik
Baltimore
lydimi
viso
Pasiun
klausinėjo
Chicago,
Mihvau2. Kooperacijos švietimo ir
Mandate
pažymima,
kad tarpu abdikacijos sutarty yjau šalta.
rais stebuklais, žmonės netu
tinybės
štabo,
ir
ten
vaidino
kee
&
St.
Paul
geležinkelio
propagandos reikalai.
(I
rėtų skubintis "su stebuklų tai esą daroma reikalaujant ra pažymėta, kad rūmai turi
Lietuvos U b a g u s " ir " M u n sargą Brahe, 58 m., kuris a3. Kooperacijos
reikšmė
utilitariniam
komendantui.
prigulėti
abdikavusiam
impe
Harold Shlansky, 41 m., iš
šainc." Gerb. K. Bizauskas reštuotas, kuomet geležinke
skelbimu.
ratoriui. S u t a r t y taipat pa Lietuvos uky.
buvo labai užganėdintas ar lio kubilinis vagonas nežinia Jolieto, Chicagoj areštuotas
Tarbes ir Lourdes vyskupas Mokės pensijas.
4. Kooperatyve Tarybos or
sakyta, kad imperatoriui ištistų
programa ir linkėjo kokiu būdu suskaldė prava už pergreitą važiavimą. Kuo
laikraščiui " J o u r n a l de la
Ministerių kabinetas išs mokama metinės pensijos 4 jgamzavimas
jiems geriausių pasekmių. Y- žiuojantį skersai geležinkelio iriet >Shlansky pasisakė, kad
G r o t t e " paraše laišką. Tuo
prendė buvusiam
imperato- niilionai dol.
5. Kooperacijos bendrovių
vedybų
laišku vyskupas įspėja visus
pač patiko pirmoji progra Nortb ave. gatvekarį ir žuvo jis skubinasi gauti
p a s a l i n t o prezidento Tsao ir jii sąjungų įstatymų papil m a : " J o v a l a s "
pamaldininkus, lankančius ste riui kas metai mokėti po
ir " L a i s v a 10 asmenų ir apie 40 sužeis "laisnius," policija jį
#
liuosavo.
buklingai vietą, su visokiais 500,000 doleriu pensijos k a i - ] j v u n arkliai ir automobiliai dvmas.
Lietuva,"
nes
kiekvienas ta.
6. Žemės ūkio Kooperaci klausydamas to Vodevilio pri
nepaprastais įvykiais apsieiti po paprastam piliečiui Be to konfiskuoti.
Brahe dirba naktimis. Ne
jos reikalai.
Pirmadienį Chicagoje pra
atsargiai ir bile kokį įdomes 2 milionu dolerių pas tirti su
simena savo-. Tėvynę Lietuvą gi rtuoklls, be palinkęs gerti;
Bolševikai
dirba.
7. SmulkauA kredito Koo ir j$ pamyli.
sidės byla del pastos apiplė
nį apsireiškimą nevadinti ste šelpti buvusio imperatoriaus
.Jis
išpažino,
kad
vieną
svai
<
Maskvos valdžios atstovu peracijos reikalai.
buklu. Nes tuomi naudojasi vargšus namiškius, dvarėmn?
Paskutinis " S u d i e v , " pali galų stikliuką išgėręs pirm šimo Rondout. Byla bus ve
čionai vra Karachan. J i s tu
8. Kooperatyvirris draudi ko ilgesio žymės ir artistai
dama federaliam teisme. ABažnyčios priešai, kurie tik ir tarnus.
llfi-os
valandų
prieš
įvyksiant
Tomis dienomis h. impera ri visą galybę agentų. Šie ei mas.
tykoja, kad kuodaugiaus ka
pie 20 asmenų traukiama tie
su gerb. Pasiuntiniu atsisvei
nelaimei.
Išryto
jis
gėręs,
nu
torius buvo priverstas kabi na skersai ir išilgai Kinijos
Kongrese dalyvaus visos kindam'į ilgai lydėjo akimis
talikų tikėjimą, pajuokti.
son.
ėjęs
namo,
išmiegojęs
ir
va
Vyskupas nurodo, kad kiek netui atiduoti savo antspau skelbdami bolševizmo propa savystoviai veikiančios Koo savo globėją, pas kurį jaut*
kare nuo 7:00 stojęs darban,
Tomis dienomis Cook aps
gandą.
vienas stebuklingoj vietoj pa das.
peracijos organizacijos, siun si kaip namie.
saugoti skersgatvį.
krity bus pradėtas oficialis
Naujas premieras ir nau čiant po 1 atstovą turinčios
sveikimas neturi but mini
Visos b. imperatoriaus sa
Vienas liudininkas
sale balotų skaitymas. t
mas religinėmis apeigomis. vastys, išėmus personales, pa jas kabinetas, sakoma, dirba ligi 500 narių i r po 2 atsto
Kiekvienas pasveikimas ir pa imamos valstybės ržinybon.
Karachano įtakoje.
vu turinčios daugiau 500 na t . SĄJUNGOS PASITIKĖ gatvekario buvo automobi
li u j , i kuomet laukta pakelJIMAS.
gijimas turi but visų priim
Prie Pekino valdžios gru rių.
CHICAGO. — Šiandie ne
Pašalintas
?š
rūmų.
siant
geležinkelio
užleidimus.
tas ramiai ir pirmiausia ra
pės prisijungti pakviestas ir
Kooperacijos Sąjungos kopastovus oras ir šalčiau.
GENEVA,
lapkr.
7.
—
T.
Kuomet
užleidimai
pakelta,
portuojamas medikaliam biu
Feng Yu-hsiang kariuome pietinės Kinijos prezidentas ngresan siunčia po 5 atsto
Sąjungos sferose
pasitenki jis su automobiliu
greitai
rui Lonrdese.
nė, kuri valdo Pekiną, užva Sun Yat-sen. Šis yra žino vus.
Tik medikalis biuras, pas kar užėmė i imperatoriaus ru mas bolševizmo šalininkas, Pakviesta kongresan Lat- nama rinkimų rezultatais . S. skersai sprukęs. (Tuojaus pas
kui Bažnyčios valdžia gali iš mus.
Buvusis imperatorius sakoma, jau pats gana rau Tių, Estų, Suomiij; Danų, Vo Valstybėse. Pažymima, kad kui jį važiuojantį gatvetarį
—A
'
Europai
užtikrinta
finansinė
sudaužė
vagonas.
LAPKRIČIO 6, 1924
spręsti, a r pasveikimas
yra llsuan Tung su žmona paša donasis.
kiečių, Franeuzų, Čekoslovapagelba. Kogi tad daugiau
Beito, ant sargo" suversti
tikrai yra stebuklingas, ar lintas. J a m liepta persikelti
Lietuvos 100 litų
$10.00
Rusijos bolševikų tikslas— kų, Anglų i r Amerikos CentAnglijos
1
sterl.
sv
4.56
visą
atsakomybę
negalima,
gal jis paeina iš kokių pri į savo tėvo imperatoriaus na susovietinti Kinija, ir tą, mil ralinių Kooperacijos organi reikia.
K r a n c i j o s 100 f r a n k ų
5.23
kaip
kiti
n
o
r
ė
t
a
Tad
nežiI
t
a
l
i
j
o
s
100
lirų
4
83
gimtu versmių.
mus.
žinišką, šalį išnaudoti, .panai zacijų atstovai.
Belgijos
100
frankų
.
.
.
.
.
.
.
.
4.80
nia, kas bus apkaltintas u i
ŽUVO 3 MOTERYS.
Kareiviai iš rūmų pašali kinus ten visų kitų svetimu}
Šveicarijos 100 frankų . . . . 19.27
tą
nelaimę.
Čekoslovakijos 100 kr
2.98
šalių koncesijas.
no visus tarnus, palikdami
KATALIKU VEIKIMO CEN NORTHVTLLE, Mieli., la
TRO VALDYBA.
pkr. 7. — Pere Marquette
BOLŠEVIKAI PRIEŠ AME LA FOLLETTE NENORI
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greitasis traukinis
sudaužė
RIKOS PILIEČIUS.
PASIDUOTI.
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
Spalių 16 d. išrinkta nauja a u t omobilhi, kuriuomi važia. . T .
KOMA, lapkr. 7. — Pra
Lietuvos Katalikų Veikimo v o 3 m m t y m v i s o s 3 ž u v 0 .
MADISON, Wis., lapkr. 7. Centro Valdyba.
sideda
Šv. Jono Laterano Jiems norisi Amerikos pri
JUm
pažinimo.
— Senatorius La Follette po
Bazilikos jubiliejus. Tai 1,Pirmininku J . E . Vyskupas
SEN. LODGE LABAI
600 metų sukaktuvės, kaip į,RY(/A,- lapkr. 7. — Pirm nevykusių jam rinkimų y>as- Skvireckas.
SERGA.
k u r t a ši pasaulio
bažnyčių trijų mėnesių čia atvyko du kelbė pareiškimą. Jis sako,
Nariais; Prel. Olšauskas,
motina.
S. Valstybių piliečiu. Vienas kad koyos pralaimėjimas y- kun. Mieieška, p . Galdikienė
PER
CAMBRIDGE, Mass., lap
Vakar iškilmingai iš Sauk jų norėjo aplankyti savo tė ra paprastas incidentas. I r ir Dr. Sakalauskas.
kr. 7. — Senatorius Lodge
t a Sanctorum Bazilikon per vus, gyvenančius Rusijoje, ki tas menkas daiktas, nes jis
JJ
pavojingai serga. Antra die
atlikti visas gyvenimas kovojąs.
keltas garsus
Išganytojaus tas Maskvoje turėjo
NACIONALIS KOOPERA na jis nebetekęs sąmonės. Te
Del to nepavykimo progre
paveikslas, kurs, anot pada kokį tai biznį.
čiaus gydytojai reiškia vil
TYVŲ KONGRESAS.
šyviai
nenuleis
rankų.
Tai
vimu, Šv. Luko Evangelisto
Abu amerikonu tris mėne
ties, kad jis visgi pagaliaus
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir
pieštas.
sius laukė, kad Rusijos bol tik kovos pradžia. Negali but
N E W YORK, lapkr. 7. — pasveiksiąs.
geriausia patarnauja.. "DRAUGĄS"
ševikų konsulatas vizuotų jų jokio kompromiso pagrindi Vakar čionai prasidėjo ket
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
niais klausimais, del kurių virtasis Nacionalis Koopera
pasus.
Po
'trijų
mėnesių
aDIRBDINS MILŽINIŠKA
JAPONAS NUBAUSTAS.
STYBES BANKĄ Ir ŪKIO BANKĄ.
kova
vedama.
biem
vizavimas
atsakytas.
I
r
tyvų kongresas, kurį< sušau
ORLAIVI

BE BAŽNYČIOS AUTORI
TETŲ LEIDIMO NEGALI
MA GARSINTI STEBUKLŲ.

SUMAŽINTA JAM METINĖ PENSIJA

Maskvos Atstovas Karackao Daug

Darbuojasi

Lietuvos Pasiuntinybė iš
AVashįngtono praneša:
Italų Nepaprastas Pasiunti
nys ir Jgaliotas Mmisteris
Lietuvai, Piaeentini, spalių
31 d. įteikė kredencialus Lie
tuvos Prezidentui Stulgins
kiui.

CHICAGOJE

PINIGŲ KURSAS.

ŠV. JONO LATERANO
BAZILIKOS JUBILIEJUS

LIETUVĄ

PINIGU

ii

abudu apleido Ryga, išvyko
LONDONAS, lapkr. 7. — atgal Amerikon, negavę lei
Anglijos vyriausybė nuspren dimo įkelti kojos Rusijon.
dė padirbdinti milžinišką sty
Bolševikai konsulatas nesis
rinį orlaivi, kurs busiąs du lėpdamas abiem
pareiškė,
k a r t didesnis už ZR—3. J a u kad Rusijon nei vienas ,Suv.
duotas
užsakymas
Vickers Valstybių pilietis nebus įleis
bendrovei. Anglija
mėgins tas, kaip ilgai Suv, Valstytuo būdu " s u b y t y t i " vokiš- jbės nepripažins Maskvos vai
džios.
ku» aeppelinus.

kė Kooperatyvų lyga.
TOKYO, lapkr. 7. — Už£.»
Aptariami smulkmeningiau Valstybių vėliavos
įžeidimą
TOKYO, lapkr. 7. — J a  si kooperatyviniai darbai ir vienas japonas nubaustas 6
ponų spauda nemažai ražo reikalai.
mėnesiais kalėjimu.

JAPONŲ ATSINEšIMAS.

•

apie rinkimai rezultatus £į>.
B U N K E R HILL, BĮ., lap.
Valstybėse. Japonų atsinešiSANTIAGO, Chile. r— Čio
mą galima sutraukti šiais ke nai katalikų katedroj gaiš 7. — Keletas plėšikų vakar
liais žodžiais: "Visos ameri ras sunaikino Sagrarto kop apiplėšė, vietos bank$. Pabė
koniškos politinės
partijos lyčią* (Sunaikinta daug bran go automobiliu pagrobę 3 r
yra nepalankios japonams.' \ giu paveiksiu.
'500 dol.

S

DRAUGĄ

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais Ir telegrama.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta
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! si valdžia, paliuosuotas par
-DRAUGAS"
lamentas ir šalį valdyti su
'ablisbed D * U f BLccepS b a n d a i s
daryta direktorija, pirminin
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS"

TAURAGNAI (UTENOS

KOVA Už M0KYKU ALZASE IR LORENE.

*

APSKR.). -*'

pažarstyje atsiranda skaudus
guxai. Prieš galą, žmogus
lioatfia
»f $*.W0
smarkiai klejoja, visa* pamė
K£ws - STANDS BO. A OOFY j kaujant diktatorija, pirmininlynavęs, netenka spėkų ir są
;
'Nuo
maro,
j
LLGAS
pL'BLisuiMG
co„
inc
kaujant
diktatoriui
Primo
de
o*kiej *v*,
Chk*«o. Ui. R
monės, ir amžinai užmiega.
ho.
bado, ugnies i
Ked.
Tuo budjf tauta ir valstybe
Jei žmogus suserga maru
ir. karės, išAdminfcitr.: R o o t c v e t l Q7tl
t
ittiuiiUtiiiiiifHJiiiinuiuimuUiK.ii^ | į^geibėta iŠ pavojaus.
pneumoniško typo, tai jį pra
ir
gelbėk \ mus
į&rektorija'išsprendė
ir
p
a
Į
milžimais
genijais,
kuriais
gėrisi
visa
plati
žmonija.
Jis
į
P^rtat
įdirbti
sunki.
PROPAGANDA PRIEŠ
denki smarkiai šaltis krėsti,
Viešpatie'! -Žeme
Tauragniškiai
di
dav$
Francijai
gausybę
mokslininkų,
rašytoja,
žymiu,
pa
DIREKTORIJĄ.
skelbė, kad kaip greit šalis
eoną dyguliai suremia, baisiai
primityviu būdu (galima ras maldauju uV
triotų^
Alžas-Loreno
kraštas
yra
pasipuošįs
garsiais
var
bus patvarkyta ir bus prą-i
galvą gelia, karščiu visas
tuviai
kasneVienas ispanų rašytojas,
ti
žmonių,
kurie
žemę
dirba
visos reikalingos re- dais: rašytojas Chatrian, garsus revoliucijos generolas
dega, greitai alsuoja, kosti ir
įurs jau senai negyvena Isarklais); todėl naudos iš sav- dėldiėriį* baž
Klėber,
prezidentas
Poincare
fr
daug
kitų.
O
kas
gali
ne
spjaudo grynu krauju. Pneu..
. . .
• .»-, ....iorino**, lspenijai- bus grąžin- žinoti didžiausiojo naujos gadynes mokslininko, Žmoni vo darbo gauna labai maža. nyčiose. Pritnijoi,
užsieniuose
įskėJe
monnrcliistinės formos kon
,,
^ ^em,J^kL;n.mMmmt^m^ko
typo maras yra Visų
.
. .. T
- I ta mom
Knygų
ir
laikraščių
beveik
jos
geradario
ir
gilaus
kataliko
Liudviko
Pasteur'o!
Kur
jropagandą sugriauti Ispam- stitucine valdžia.
m cic«*, :.<- baisiausias, nes "beveik kiekU l l 80. BO-th Av«,
neskaito. Tečiau ir šič parei- m
man
teko
važinėti
vakarų
Europoj,
tai
visur*
sutikdavau
|oje monarchiją ir proklamuopasakoji-,
oClctra.
^ 111.
.a
|.ienai. u
j , g r o i t miršta_
Bet priešai nelaukia to gra
^Bytta^, «•**Lietuva", mu apie marą, kaip ton Dievo
respubliką.
*••_:.
žinimo. Jie veda propaganda alzas-loreniečių inteligentų;, išVytų iš savo tėvynės dar »»
Jnodojo
1
Ta propaganda tuo jaus pri
1
I ;«iv 1•
s ^ i Juodojo
maro etiologija.
prieš direktoriją. Nori ją su tais laikais, kada Geležinis Kancleris Bismarkas tuščiai * 'Echo' V "Vienybe' ,
U KM| f
rykštė Lietuvos
išnaikino gyventojų;
senovėje Marą gamina mažyčiai, tik su
ėjo ir šiandie jau net ainegriauti ir šalį panardyti krau- bandė truškinti kataliku galybę. Alzas-Loreno ka^afikailninka^V "Tėvynės Sargas puse
•ikoniški laikraščiai
dažnai
užteko inteligentų daugeliui Europos kraštų, bet daug jų "Lietuvos Ūkininkas" (1 kaip žmonėms anais laikais bėg- mikroskopu matomi perai, va
įduoda žinių1 apie "nepaken-1. " " .•
liko ir savo tėvynėje, kame atlaikė skaudžius persekioji-,'egz.), "•TflmijįĮa,*-i(l egz.)^4 avo n u o n m r o , j girias; kaip dinami "BACILLUS PEŠTIS
.
_
...
Reikia tikėtis, kad jų
mus net Bismarko paskelbto "Kulturkampfo". Atlaikys /'Lietuvos filatelistas^ (1 smįikę^i su rugių miltais, ka KITASATO". Tais perais už
•miną
gyvenimą Ispanijoj.
.w . . . .
,
v
, .,,
norai neišsipildys,
jie ir vaikezo Herrioto ir socialistų nerimtus žygius.
|egz.),"Draugas" (iš Ameri- dugiais ir gintarais; kaip iš sikrečia ir žmones užkrečia, 'oji "nepakeneiamybe
pa
einanti
iš šiandieninės dikta
Protesto mitingai jau prasidėjo. Šiems mitingams va-jkos),-"Amerikos Lietuvis" (1 tisi kaimai paliko tušti ir tai pelės, žiurkės, blusos, ute
S. VALSTYBĖSE 24 MIUO1
lės ir blakės. Jei pelė ar žiur
tūros. Diktatorium yra gen.
dovauja
puikios
ir
jcovose
išbandytos
katalikų
didžiulės
egz.),
"Keleivis"
(1
egz.),
nykus,
^tai
lietuvis
nei
vie
NAI KATALIKŲ.
kė jau serganti maru prisi
Primo de Rivjera. Jis, sako,
organizacijos: KatalikŲ Inteligenty Konfederacija, kuri "Saule" (1 e g z . ^
nos ligos taip baisiai nesibi
lies maistą, ir žmogus tą mais
geležine ranka spaudžias sa\o
Išleistas "Catliolic Direc- turi šimtus savo skyrių visame Alzas-Lorene; ji nugalėj6
Tauragnų krautuvės taip jo kaip maro.
tą suvalgys, tai tas žmogus
priešus ir visus šalies gyven tory" už 1924 metus. Šioje žiaurų Bismarką, nugalės ir Herriot'ą; Katalikų Lyga, Ka- pat. apskurdusios, kas maty
Amerikos laikraščiai ražo.
knygoje yra įdomių dalykų. talikų Klubų Federacija ir kitos organizacijos kelia pasi ti iš iškabų; tik kooperatyvo kad Los Angeles, Kaliforni- užsikrės maru. Arfta jei blu
tojus.
ir Ester Bak traktieriaus iš ioie, pradėjo pdėtoties maras i>a šokinėdama ant pelių h
\
Tuotalpu tiesa yra ta, kad Iš 1922 metų "Catliolic Direc- priešinimo bangą.
* Laisvos mokyklos judėjimui vadovauja išmintingas kabos nupiešta šiek-tiek žmo . j
Šiandie Ispanija, turėdama tory" padavė, kad Suv. Val
v
-v,
n- j kitu gvvulių apvels savo gyv bw
ir potam
_
.*
valdžią, vadinamą direktorija, stybėse yra nepilnai 19 mi vyskupas Ruch, kurs gauna daugybę užuojautos laiškų niškai. Tauragniškiai, kiek u* daug žmonių miršta. Cki-1 1lį su maro perai*,
ir kituose miestuose
ir padrąsinimų iš vįsų Francijos kampų. Jani pagelbon patyriau, mėgsta baltakę cagoje
jaučiasi laimingiausia šali^ lionų kataliku.
Sveikatos Koiinsijonieriai rim įkąs žmogui, tai žmogus sirgs
lieikėjo abe.joti apie tą ma eina parlamento nariai, juristai, gydytojai ir kiti žymus (geen).
Europoje. Dėlto, kad tenai
tai ruošiasi į kovą sU maru. maru.
Maro įkerai susargina^ žmoTauragniškių jaunimas yra Tos žinios baugina lietuvius.
nėra triukšmadarių. Kuomet žą skaičių. Dėlto šįmet kata veikėjai. Laimingas Alzas-Loreno kraštas: jo inteligentai
direktorija apėmė
valdžią, likų skaičius nuodugniai iš nevirto išdavikais savo tėvų idealų ir šventos tikybos. taip-gį gan tamsus. Yra pa- g a u n u ( įaug paklausimų apie gii tik tada, kada šie paten
vyskupijų Liaudis ir inteligentija išyien dirbdami daug čia padarė vasarininkų kuopa, kuri gy- j m a r ^
jei ^Draugo" ka į burną arba į žaizdą, no
raudonųjų gaivalų buvo pilna tirtas per visas
ta( i,
ir daug dar padarys.
vuoja gan blogai. 21 rugsė- s kaįtytojų, labo rašau šį rs toji žaizdelė butų tik toki
šalis. Žymesnėji jų dalis pabė kanceliarijas.
kaip mažas įbrėžimas. Pro
Pasirodė daug klaidų. Ke
jo š. m. kun. J. Vaišnoras pa- gtraipsnį.
go užsienin, kitus valdžia iš
KOVOS EIGA.
1
• •• \
• • v* *
fesorius J. M* Freneh ir kiti
trėmė. Kai-kuriems vyko pa letas milionų katalikų 1922
Radikalai negali apšaukti Alzas-Loreno katalikų re darė pavasarininkų susirinki
Juodojo maro prajovei yra
priskaityta spublikos priešais ar Vokietijos agentais. Nors dauguma mą. Išrinkta nauja valdyba, šiokie. Visupirma pastebima, daktarai pastebi, kad turinsislėpti ir šiandie jie imasi metais nebuvo
prie bendrojo skaičiaus.
agitatorių rolės.
Atlikus nuodugniausius ty.
Šiandie Ispanijoje bloga
tik sukčiams ir politikieriams, r i j i m u s šįmet pa>irodo, kad
kurie ilgus metus išnaudojo » ^ r%. Valstybėje katalikų skai
gyventojus. Jie tuko gyven- čius jau siekia 24 milionus.
čiau suserga maru. Vasara
dą Marseljezą. iNesa jie veuavas su parašais; m e s ai-,«auuai vaiunio J\. ^IYLUS ^ e H j 0 g p u
tpa.
tojų sumokamais mokesčiais, j Suv. Valstybės skaito virš metam mokyklas be Dievo!", "Mes norime mūsų vienuo- ^Ant bedugnės krašto"; P"- • pg, luik^ pradeda žmonė« sirg- maras labiau plėtojasi nė žie
Tūkstančiai jų nedirbo jokio 1100 milionų gyventojų. Tad lijų", "Valio Papai", "Salyn masonai", "Lai gyvuoja Fran- blikos atsilankė neperdaug, ^ . ^
mą, bet kaikada ir žiemos
n r t i y iemV j , ^ , . ^ XOJi
darbo, bet iš valstybės iždo j arti. ketvirtoji dalis yra kaU -:
kas taip pat r<xfo Taum^niS-? {ik a i e i l Q p ^ į , . ^ , kiM P^erga metų toji liga lyg gaisras
" cija
jiems buvo mokamos nemažos-j.4«4įka.i.
c
1
Tfotfftarpu kar^alaUIčaTtėvai prisiekia ištikimybę kių apšntidimą. •»
uef penkias dienas.
algos.
Kas tie kiti? Visus kitus tėvynei ir tautai, tai socialistai rengiasi eiti jų vaikų mo- šią vasarą Tauragnuose pri
^
^ ^ ^
y į ^ Kaip apsisaugoti nuo maro.
Jei direktorija nebūtų lai- teikia padalinti į tris dads: tinų pareigas: mokint! juos... laisvamanybės, Socialistai ėmė katalikų tikybą žydas su
Gaila, kad keli tūkstančiai
ko
tvpo
maru,
urnai
pradeda
. •
.
k u paėmusi .savo rankosna Viena dalis priklauso į\ airiitu norėtų nuduoti demokratai esą, vienok falšyvas jų v e i- šeimyna (viso S asmens),
, . , . . .
.
1 Los Angeles gyvenanti turės
valdžios, šiandie Isjjanija bu tioiiis protestantų sektoirs, gi das greit pasirodo, kai jie elgiasi sulig patarimo 2 Alzasvemti,
baisiai ausimis
galvą sopa,
a-j pergyventi maro metą. Bet
Tauragnų Motiejus.
kys parausta,
žymiai
tų buvus gal viena raudo likusios dvi dalys - Dievas Loreno atstovų socialistų prieš 22 to krašto atstovus ir
maras gali netikėtai atvvkti
apkursta,
balsas,
užkimšta,
1.
. . .,
.
. . ,.
niausiųjų šalių. Visur- butų žino kas jie yra. Jie neį toU, prieš beveik visus jo gyventojus. Tai tas pas socialistus
,. v ..
,. • .
.,
'ir i kitus nuėstus, tad bukim
Skaitykite, Plalikinte. Uemki liežuvis sutinsta,
siautęs teroras. Sovietai butų nei kitokį.
pasidaro:
vadinasi demokratija ir daugumos valdžia.
te "Draudę,", vienintelį kata juodas, troškulys labai l Į Į J l * « & * n # v i
valdę šalį.
Stoti j kovą su
Tad Katali kų
Bažnyčios
Iš 112 miestų tarybų, 108
jau pasmerkė socialistų'
v
urdl
.
r
.
/
;
r
.
*
c
.
^
'
lildSka
dienrašti
Amerikoje,
kiną.
Potam
paslopenvie,
ar
r
Prieš pat iškilimą militari- misionieriams iSuv. Valstvprieškrikščionišką sumanymą. Socialistai kėsinasi įžvyti |šj
^
_ _
. • "'
iti ir pildyti .SVEIKATOS
nio diktatoriaus tikrai buvo besc yra galybės darlK). Tas
DKPARTMENTO
įsakinu.
Francijos kelis tūkstančius darbščių ir dorų vienuolių,
nepakenčiamas Ispanijoje gy-i darbas ir dirbamas ir jo dar bet jie randa vietos 500,000 (pusei miliono) prostitučių! vyskupijoms. Katalikams išplėšdama tas bažnyčias, val- 1
(
Jei ^
kelbta
k a d * eiti
venimas. Tenai buvo dideli į daug reikia. Nes milionai Ir tas pas socialistus ir laisvamanius vadinasi, atsipra-| džia šventvagiškai laužo mirusųjų geradarių testamentus. ,k £ n U o v n u o ma'1X) t a i v i s i
anarchistų ir visokio plauko' žmonių tiesiog ištroškę tikro- šau, "tolerancija"!
i Negana to. Pasiėmusi savo neva "globon", valdžia"aptei-J
. ... .. v.
•; . _..'
oau,
iv/itiaiivijci
.
.
.
.
•,..-.
.
»
.
1
1
•
•
1
ix
11
^
*
t
„
turi
eiti
ir
ciepinties!
Visi
Jr
x*
^ocialistų lizdai. Prieita prie šios šviesos.
Šitokios "tolerancijos akyvaizdoj, katalikai reikalau-^ dzia puikiausius aukštos, kultūros paminklus, istoriškas t u r h n e n a i k i m H !;j urk<1<
#.
4 t r*
to, kad imta žudyt valdininCatliolic l)in»etory" hį ja referendumo: reikia duoti patiems Alzas-Loreno gyven- bažnyčias nesirūpina jų taisimu ir leidžia-griūti stebėtinai ,
"' . vi-i-J' T T * ^ ^
kai. Nužudyta net ir vienas kitko paduoda, kad iš 24 mi• • « . . . .
•
» 1t
O ••
«•
-.1 M
i'i *
^ r*: KllJ *L~ -X-^-^^.^..« ^ 1 . : • OlUSdS
11
DUIKOS.
L'ZUlUSU.^
kardinolas. Valdžia buvo be- lionų katalikų yra arti 12 im- tojams nubalsuoti ar jie nori savo mokyklose religijjėgė. Piktačfcirių ji negalėjo, lionų piliečių, turinčių 21 mokų, ar ne. Ir jeigu gyventojų nesiklausę soči
susekti jr į t r a u k t i atsako- Į metus amžiaus,
tai bandys prievarta religiją iš mokyklų pra
,
.......
.....
fferai
imus kyti
turingomis
priemonėmis.
Kaipasiryžo
šio krašto
narsus,katalikai
mybėn. Kas momentas buvo| Iš visų Suv. Valstybių g;- galima numanyti, kad iš toli atgabenti ajiti-katalikai mokyAlzas-Loreno
katalikai
kovoti
visomis kul-,|L
™ "" *? . °«.
. . mn ult vievVlen
va
r
pasaulin
vibruojančius
protestus
išdidžiai
šiau- \-**\
« ^ ^ ^nusiplauti
laukiama i«evoliucija.
Visa ventojų yra 02 nuošimčiai tojai tuščiose mokyklose mokytojaus: vaikai p&s svetimus siunčia
turiiigomis
priemonėmis.
Kai šio
krašto irnarsus
.katalikai
l i r e'
ir v e l d
šalis butų paplūdusi kraujuo- piliečių, sukakusių 21 metus neis mokinties ir savo priešų negerbs!
iškiaf šiasi prieš šių laikų vandalų žemas užgaidas, tai reikia ti- feral ******* ^
^
taš apsaugos imogų ne tik
Ir štai besiartinančio to ir aukščiau; 6 nuošimčiai sve- Francijoj
Galop,
reikia pridurti
keletąnuo
žodžių
apie tai,Puikiausios
ką rer
Bažnyčios
atskirimas
valstybės.
pavojaus Taiku iškilo milita- timšalių ir 48 nuošimčiai ne arkitekturos bažnyčios Francijoj pastatytos piliečių auko-j kėtis,
kad Francijos socialistams nepavyks savo piktus nuo maro, bet ir nuo kitų Iinorus jvykdinti.
rinis diktatorius. Suspenduota pilnamečių.
(Tęsinys 3 pusi)
KP.
mis ir pavestos ne valdžiai, bet katalikams, jų parapijoms,

KATAUKŲ PAJĖGOS.
Tauragnai yra vieras tam
Alzas-Lorene katalrlct; bent kiek mažiau nei Lietuvoj, sesniųjų. Lietuvos kr.Ttpėrių.
būtent:. 1,400,000. Bet .katalikas katalikui nelygus. AlltasPats miestelis : nuskurdęs;
Loreno katalikai sunku ir lyginti su mūsiškiais. Alzas-lo
reniečių kraštas-lai šviesiausias kampelis visame pašau- apylinkės gyventojai - ir-gi.
ly. Malas kraštas, bet nepaprastai didelis katalike darbais j ž e m a . m p n akmeninga,

JUODASIS MARAS AME
RIKOJE!

• •

"t-rl-

Is VI. Kbrolicako's J. L.

AKLASAI,

•

(Galas)
- Saulutė nusileido.
- Aš ne/amui, kokia ji, -- Hudau bal
su atsakė berniukas. - Aš |ą tiktai... jau-

^

x i l;t!XMM

- Saulutės nepažįsti?
- Taip.
- O... o savo mamą... taipgi nepa
žįsti ?
- Mamą pažįstu. Aš visada ištolo pa
žįstu jos eiseną.
- Taip, taip, tai teisybė} Ir aš už
merktomis akimis »#žįstu savo mamą.
Vaikai kalbėjosi jau visai ramiai.
- Tu žinai, tarė uklaaai, -- aš juk jau
Čiu saulę ir žinau, kada* ji nusileido.
-- Iš kur tu tai žinai? .
- Iš kur... mat... ir aš pats nežinau
iš kur....
/
- A-a! — atsake mergaitė.
Jiedu kai-kurį laiką tylėjo.

-- Aš moku skaityti, - vėl pirma* i
pratarė Petliukas, - ir greitu laiku i~ J
moksiti rašyti plunksna. *v
- O kaip-gi tu... -- buvo beprade
danti mergaitė, tečiau tuoj bailiai nu
tilo, nenorėdama užsiminti, jo aklumo.
Vienok jis ją suprato.
- Savo knygutėj aš skaitau pirštais.
~ Paaiškino jis.
> - Pirštais? Aš nįekados neišmokčiau
skaityti pirštais.... Aš ir akinus blogai
skaitau.
* •

......

...

- O aš moku skaityti dar-gi praneueįskai. - Tarė aklasai.
-- Koks tu protingas! -- ture ji. -Aš bijau, kad tu nepersišaldytumei. Ten
už upelio, žiurek, koks rūkas!
- O tu pati t
- Aš nebijau. Kas man pasidarys?
- Na, tai i r aš nebijau. Ar-gi gali
Luti, kad vyriškis peršaltų greičiau už
moteriškę? Dėdė Maksimas sako, kad
vyras nieko neturi bijoti: nei šalčio, nei
bado, nei debesies, nei griaustinio.
- Maksimas?... - Šitas, ką lazdomio

mmm

5»

vaikšto!... Aš jį mačiau.
Į
Jis baisus.
\ t.jį •;
.
- Ne, jis nei kiek nebaisus. Jis geras, f
- Ne, jis baisus! — įtikinančiai pa
kartojo ji. -- Tu nežinai, nes tu jo: ne
matei.
,
, /.
— Ąš jį pažįstu. Jis mane visako mo
kina.
- Jis tave muša? -- paklausė mer•

- Niekados jis nemuša ir nesibara
ant manęs... Niekados......
- Tai gera. Ar-gi galima mušti aklą
žmogų ? Tai butų nuodime.
-- Jis ir kittj, nei vieno, nemuša, tarė Petriukas klausydamasis.
Jo nuostabios ausys išgirdo žings
nius ją tarno Jokimo.
Ir ištikro, ant kalvos pasirodė Jo- Po ~ na-a-a-ai-ti! - suriko jis.
- Tave šaukia, - tarė mergaitė kel
damasis.
— Taip. Bet man nesinorėtų eiti.
- Eik, eik! Aš pas tave rytoj atei-

~~.

siu. Babar tavęs laukia, manęs ir-gi.
Mergaitė tiksliai išpildė savo priža
dą ir atėjo dar-gi anksčiau, negu Petriu
kas tikėjosi. SekanMą diena, būdamas
dėdės Maksimo pamokoj, jis, štai, pakėKu
galvą, klausėsi- ir gyvai tarė:
-Paliuosuokite mane vienai. minutei,
Tenais atėjo mergaitė.
Kas tai per mergaitė f - stebėjosi,
dėdė i r nuėjo paskui berniuką.
Istiesų, Petriuko Vakarykštė pažįs
tama tą pačią minutę įėjo į sodybos kicmą ir^ pamačiusi berniuko motiną, pašu
ko pas ją.
- Na, k^gi, . uiergyt, pasakysi? -Išklausė Petriuko* motina, manydama,
kad ją kokių, reikalu atsiuntę.
Mergaite, kaip didelė, ištiesė'jai ran
ką ir paklausė:
- Tai pas Tamistą yra aklas ber*
niukas?... Tai^t...
- P^s mane, btąhgu^ė, m§
mane!
- atsakė Petriuko motina* gėrėdamosi
jos aiškiomis akufcĮuis ir'meiliu Vejdeliu*
~ Ar žinot ką... Mano mama pavėly1

. t.
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jo man pas jį ateiti.
Ar galiu aš su juo pasimatyti?
Tą minutę Petriukas pats pribėgo
prie jos, o duryse pasirodė dėdė Maksinias
ląii vakarykštė mergaitė, mama!
Aš tau jau esu sakęs, - tarė berniukas
sveikindamasis. - Tik pas mane dabar
pamoka!
- Na, ši kartą d$dė Maksimas | a liuosųos tave, - tarė Petriuko motina. .iŠ ;\ paprašysiu.
Ir vaikas perleido šią dieną kartu.
Nco to laiko Evelina M toks buvo
mergaitės vardai - ateidavo kasdien pas'
akląjį Petriuką. Jie bėgiojo ir žaidė kartu, Šita draugyste buvo didžiu patenkiniiuu aklojo ir nenauesniu džiaugsmu jo
motinos. Neuiilgo Evelina pradėjo mo
kintis kartu su berniuku pus gerąjį sene
lį, dėdę Maksimą. Pamokos pas Petriu
ką būdavo tada linksmos ir gyvos. Aklasai ir jo drauge visame kame > viens Jcitam padėdavo, pagelbėdavo ir nuo to lai
ko jiedu tapo draugais visam gyvenimu!.
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ponijos pakraščius nuvyko Sy^
S V E I K A T A.
Valstybių laivyno viršininkas
Perry ir mandagiai pareika
(Tąsa nuo 2 pusi.)
lavo leiiti iškelti
pirklyba
gų. Kas turi prastus dantis,
tarp abiejų šalių. Tas man tegul juos pataiso. Kas turi
dagus reikalavimas buvo re- blogus tonsilus, lai juos iš
miamas dešimtimi karo laivų ima lauk. Reikia būti ktioir 2,000 vyrų. Japonijos vy daugiausia aut saulės, nes
riausybe apėmė baimė ir pa saulė užmuša maro ir kitų li
skutiniai japonų išskyrimo į- gų perus. Pajutus, kad kas
statymai nuo to laiko išnyko. negero, tai nieko nelaukiant
Misionieriaus nuomone, A- reikia šaukties daktaro pagelmerikos išskyrimo įstatymas boš. Namus kasdien gerai iš
visai mažai pakenks japonus vėdinti ir užlaikyti juos šva
krikščioninti.
Jis pažymi, riai. Kur nešvaru, ten dau
kad 1549 metais Šv. Pranciš giausia maras plinta. Nuo ma
kaus Ksavero įsėta Japonijo ro susirgę miršta apie 50 iki
je krikščionybės sėkla jokiu 95 nuošimčių. Kurie klauso
būdu nebus
nustelbta, nors j daktarų įsakymų, tie greikažkoki persekiojimai turėtų Čiau pasveiksta.
Lietuviai nesibijokite maro,
kilti.
Pagonų tarpe yra triukš baimė nieko negelbės. Kas
madarių, kurie primanę krik klausys Sveikatos Departa
ščionis paskandytų šaukšte mento patarimų, tas nuo maro
vandens.
Nežiūrint to, me apsisaugos. Ateina žiema, tad
tai į metus vis didesnis skai yra viltis kad laike šalčių
čius japonų atverčiama krik- maras Amerikoje bus išnai
kintas.
ščionybėn.
Japonija kaskartas
eina
tys vieni teisėjai visuomet kai
kulturingyu.
Tautos vadai
tindavo ir skirdavo bausmes.
toleruoja visokią religiją, ne
Kuomet reikalauta prisieku
trukdo krikščionims misionie
sių teisėjų (jury), reikalavi
riams darbo.
mas buvo atmetamas. iTeisėJaponijos visas nepasiten jąi visas laikas laikėsi nuokinimas - tai rasinis klausi- mon^ k f l d ū ž t e i s m o i š n i e k i
mas, gi tas klausimas p a m n S - l ^ p r i s i e k c t e i s Ą j a i n e b e r e i
tas politiniu dugnu. Jei kar- k a iį n f f į
tais Japonija
pakiltų prieš B e t ^ ftndai ^ n u o m o .
Ameriką, tai religija nebūtų n ę g a l u t i n a i s u g r į 0 v ė Aukškliudoma. Butų vienas žmo- č i a l l s i a s s # v > Teismas. Šis*
gaus rasės lygybės klausi- • T e i g m a g i S s p r e i l dė, kad joiuž
i

DARBAS
AMERIKOJ NĖRA VIETOS Kai-kurios darbininku uni
jos ir be socialistų malonės
SOCIALIZMUI.

•

«

jj jį

>#* tf tr *r
šiandie valdo bankas. PasEf te
M * f PP f f
Amerikoje socializmo il kiaus bendrai su kapitalis
siausius metus skursta ir tais valdys industrijas.
*
jam čia nėra vilties pama
Darb.
tyti šviesesnės (įienos. Dėlto, •
f
LL'
L
kad Amerikoj darbininku S J J - Į RBQSKKVYDRI IMMAACS K
ID
roiirs^in
t'r
l y g * toli kitokios, kaip E u - !
«KW!IONYBĖS PLAUKIMAS.
ropoję. Tenai darbininkams į
vadovauja daugiausia socia
IKuomet S. Valstybių Konlistai. Amerikoje
darbiniu
gTesas imigraciniu įstatymu
kai nenori pripažinti socialis
visai išskyrė japonų ateivius,
tu savo vadais.
Japonija begalo pasipiktino.
(Tai nėra jokis tuščias sa
Ji pradėjo net Amerikai pri
kinys, bet faktas. Tą faktą
kaišioti krikščionybę.
Sakė,
kur Bordeno Evaporated Pienas priruošiamas, geriau
pripažįsta antai ir Harvardo
'6
Amerika krikščioniška šalis
universiteto profesorius Carsia priežiūra, atsargumas, ir uoliausias peržiūrėjimas
ir štai kaip ji elgiasi. Ka
ver. Jis sakd, Amerikos dar
dangi Japonijos
valstybėje
yra nuolat vartojami idant užtikrinus absoliutišką ty
bininkas susekė, kad Ameri
vedamas japonij krikščionini
rumą.
kos kapitalas šiandie ga
mas, dėlto kilo
klausimas;
myboje turi jau neperdaukaip japonai toliaus atsineš į
Jokia kita kompanija neprisilaiko nusistatymų laiko
<riausia socialistų apšauktos
krikščionius misionierius.
mų Bordeno Kompanijos daryme Bordeno IšgaruodinMonopolijos. Visose industri
Jvatalikų dienrašty Daily
to Pieno. Todėl kuomet perkat pieną, pereitikrinMt,
jose darbininkai raginami pir
American Tribūne apie Japo
kad perkat Bordeno, ne kokį kitą. Del vartojimo na
kti Šerus, gauti pelno dalį ir
niją rašo vienas protestantas
muose, duoda geriausias pasekmės. Yra taip reikalin
būti kadir didžiausiu įmoniij
misionierius,
kurs Rytuose
gas kaip cukrus ar druska. Pamėginkit kavoje. Kiek
savininkais.
jau virš 30 metų pagonų tar
vienas groserninkas visur pardavinėja jį kasdien.
Prof. Carver pažymi, kad pe darbuojasi.
kai-kuriose įmonėse
patys
Jis pažymi, kad Japonija
Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Išgarao
•'bossai" turi dirbti darbi
dintu Pienu, pasiuskit mums kuponą, paženk
del išskyrimo įstatymo netu,
linant kokias pamokas norit, ir mes prisiųninkams. Dirbtuvių ofisuose
ri ko perdaug rūstauti. Nes
sira dovanai.
kapitalistai šiandie džiovina
išskyrimo įstatymai Japoni
galvas, kokiu būdu padaryti
THE BORDEN COMPANY
jai nėra nežinomi dalykai.
BORDEN BLDG.
NEW YORK
knodaugiausia pelno, kad to
Septynioliktame Šimtmety
9
*
teismo išniekinimą Jcaltinapelno dalis tektų ir darbinin patį Japonija buvo išgalvo
masis žmogus reikalauja jo
kams, kurie yra dalininkais. jusi kur-kas griežtesnius iš
KUPONAS
DARBININKU
LAIMĖ
bylai vesti prisiekusių teisė
Duona
Sosai
Pajai
Ir tuos
Tai tik pradžia. A r t i m o j a- skyrimo įstatymus.
Saldainės
Mėsos
Pudingai
JIMAS.
jų, jo norui neturi but atsa
žuvys
Pyragai
Sriubos
teity visų didžiausių bendro įstatymus japonų vyriausybė
kyta.
Teismo
išniekinimas
Vardas
8
vių darbininkai bus ne vien vykdė. CTais laikais su japoNacionalių streikjų laiku skaitosi kriminalis prasižen
Adresas
darbininkai, bet ir savinin- nais pirklybinių santykių tu- kuone visuomet federaliai tei
Lithuanian
gimas.
Tad
bylai
vesti
reika
kai. Tai bus industrijos de- rėjo ispanai, partugalai ir o-smai išduoda žinomus "in:iiokratija,
j landai. Ir kuomet išskyrimo junctions. ,, Tais teismo parė lingi prisiekė teisėjai, jei to
nori kaltinamieji.
įstatymas pripažintas, upa, d y m a i s g t r e i k i n i n f c l J ^„j-ja
I '
persikelti Graikijon, gi turkai Tų žmonių likimas tiesiog ap
GRAIKU IR TURKŲ
Aukščiausias Teismas išsnai
pirkliai
ifi
Japonijos
buvo
p
.
• • mmm*••••••»••*»••
••
— —
suvaržoma
a v uždraudžia
iš Graikijoj žemhj — Turki- verktinas, kuomet su jais ne
ŪKIMAS.
sprendė, jog Claytono įstaty
'Tel. Tartis 4527
ištremti 1624 m. Gi 1638 me- m a ^ „ ^ n o r i n e i n s &rh.
jon.
Pažymėta, kad kuomet krikščioniškai pasielgta.
mo dalis, kur kalbama apie
Plumbing, Gas Fitting
tais toks pat likimas palietė t i nuo darbo atkalbinėti, strei
Anais metais graikai įmpe- vienį su kitais
nesimaišys,
And Sewerage
prisiekusius teisėjus teismo
portugalus.
Olandai laikėsi klaužiams. grąžint i, naikinti
Greitas Ir Geras
išniekinimo reikale, yra kon rialista^ J3§ntary,eą ^ valstybių
ligi 1790 metų. ' Po to ir ojsavastis ir tt. Retai pasitaiPatarnavimas.
stitucinė; kad streikuoją ge paguĮ
k e l i f p mefai dabar Tu
landų pirklyba sumažėjo. Bū ko, kad streikininkai pi Inai.
Kainos Mažesnės Nekaip
:
ležinkeliečiai skaitosi geležin
ją su Graikija susimaino saį M
Kitur
vi leista į Japonijos pakraš prisitaikintų prie tų **įnjunc
, . •
lieku ^ e s #
kelių darbininkai juridinėje
žmonėmis.
Iš
seTHOl
:
GEO. HAZARD čius per metus atplaukti vie tions.?' Ir kuomet jie prasi prasmėje; kad teismo išnie G r e ^ ^ u ž ė v ^
8S1S So. Oatley Ave
-senoses '! Turkijoje įsigynam laivui su prekėmis.
3358 So. Halsted Street
žengia ir teisintuose iškelia kinimas yra kriminalis daly p r a d ^ f sįeftti* irzka*
grąik^ t^ri palikti vis=rrr
CfaJcafo, I I I .
ra
Išskyrimo įstatymu japo- mi aiškus įrodymai apie "inn
kas; kad*byla turi but veda mius a N r ^ o a įplotusT' ^VA
:įr į'pefsifcelti Graikijon. Iš 35
nai ne vien draudė svetimša^ junctions'' laužymą; federaDr. A. J NORMA^TH
ma su prisiekusiais teisėjais, j laika^ ^ - • ^ b u v ^ ^ m l
aikams priklausančios Tra
liams gyventi Japonijoje, bet liai teisėjai turėdavo teisių
LIETUVIS ;NAWtAlfeįįjfc»
^yhių. • ^ N o r ė t a ^ į ^ įįkedonijog turkai
jei kaltinamieji to reikalau sant
įTel. Boalevard 0312
4454 So. \Vestern Avenuo
draudė jiems ten ir pasirody tos rųšies prasižengėlius bau
!
PADAROME SENUS
Vai.:
Nuo 2 iki 5 6 Jki 8' P: M.
turk
ja.
*H?V^^^'turii^ryžtil/rurkijon.
į
į
AUTOMOBILUS KAIP
•ii. f -; Chi<?ago. v i^i
ti.
Patiems japonams jsta- s t i u ž t e i s l n o i š n i e k i n i m a . u ž
plotais pasida- , * ' L-< ij ] 1 ^ A & fit
Tas svarbus darbininkams ti ir
NAUJUS.
" v^;: ,• i . ,Tų tt&m Wjft$&d«T
ne- I
tymu uždrausta apleisti savo tos rųšies prasižengimus pa- išsprendimas štai. iš ko iškilo; linti
Salį ir keliauti kitur. Neklau
G:
1922 metais S. Valstybėse
Darbas Aukštos Rųšies
są. ir gryžę namo buvo bau
Be Vaistinei Daktarai
buvo nacionalis geležinkelie Tur
Kainas Prieinamos
i«'v2<ii€ tel
; t
džiami mirtimi.
[spedalos Kainos Del Pardavėjams]
St4iga. > c m&fcgmtĄ
^ a ^ ^ r ; M*0PRANEŠIMAS SERGAN čių streikas. Federaliai teis
•*/ " .
f*
Savininkas
Paskiaus tie įstatymai bu
TIEMS.
\ų V&jffiįįfe&ffiH-:
Santarvės, vak^hėmskngmai
prieš
streikininkus
išda
yienft.-'iš
.didžiausių
vaistimj
}3JOSEPH W. AŽUKAS
Mes gydome pasekmingai
fų ant* Bridgeporto, persikė
vo sumoderuoti ir veikė ligi
P ^ r ė M i ^ nuyo/ t ^ tąjc^j: sukeitimą
751 - 753 54-th Place
styMs i įi
įvairias ligas be vaistų, vi- vė ' * in junetions?' Chieago, ves
l ė iš 3?37 So. /Halstcį St. ;
padė
1854 metų. [Tais metais į Ja- sais naujausiais pasaulije
Chicago, III. >
5a
?j?rai^i
^
'taikos
5
siitarty.^
'
N^s**
1^'
>fcftfJia ir. 'J&eimę r v ^ »4S0 S
St. Paul and 'Omaha geležin
žinomais gydymo badais.
jos uėpažįs^ta•> vargdiėįiių • gy- 'Halsted '-St tDabar^ šitoj vietoj
kelio linijos streikininkai per
Atsilankykite i
.vyia^dę^ė^llli^e^yaf^tų^* Kainos j | |
TRAIOTS HEALTH
žengė * * in junction.' * Tuometalistama I | « n 4 a , l 4 ^ ^ 4 ! v e n i m °V V ' T P . a ? s
'P a t i e i ?F
mažesnės; ^Ęįįarnavif^
giyei1
Dftf
DIDELIS I Š P A R D A V I M A S
g a u s ^ H ^ ^ V k a r o vedi- žm°^ms ( kurieite f yarnį rei- vtas." ir m£
vienas
federalis
distrikto
tei
3327 S. Halsted Street
kia apleisti savo', tėviškes, ;ne-.|
sėjas Wisconsino valstybėje —•(Ant Antra Lobu)
nm.
i
Overkoty £18.00
^
pakeliama s&*^ybė.^ ' A 3
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie už teismo išniekinimą nubau
staigi atJ>e Ą mp0M2L
Saviiin
šų ir nuo 5 iki 8 vakare.
Gryžęįįš
Turkijos
Graiki;
dė kalėjimu keletą, streikinin raain
John Maiac
Siūty #18.50 fr Auginau
kij vadų ir pačių streikinin Delr^,* kaį, grąJMajasį Uorė- 'jon-plikptėliai grakai, ką, jie
3430 So. Halsted St;
Su Dviejom Kelnėm.
r ėti
Nei
priegiauku. Nubaustieji reikalavo pri j o s i k i m t i i r ^ ^ y i n t i ^ f ^ P ^ Chicaco, UI: į
Įvairių matarijų, naujų madų,
siekusių teisėjų teismo. Te- patį l KQ%^ntinopoU'. ' Tuo- # ' f $ j > yiarbov Didžiuma tu
DR. VELONIS, Ph.
tarpu t ą - . t u r k ^ ^ m i ^ t ą ^ l i ^
badauti ir mirti,
didelis pasirinkimas.
čiaus jiems atsakyta.
D. C, D. O., N. T.
Lafayette 4228
T s
su
Gydau įvairias ligas, o ypatingai
tpkais gry•Tuomet nubaustieji apelia yo s ^ į i & į a ^ a i . \ Jolnore- » !»t ^ a
Vaikų Siutai $ 5 ir augsčiau
užsisenėjusias, be vaistų Ir opera
us
vo į aukštesnius teismiįs, ant )o ira^u^i4ir;kM.^Pazy- * jiems Turkijoh. Abi valcijų,
naujausiais budaąa,
Vaikų Overkotai $6 ir augsčiau
4204 Archer Ave., Oiira^o, IU>
lieto vys, lietuviams vtsado*
galo tas reikalas pakliuvo mėta, kaį;^iigrailįi nori per ftyUs, jyra plikutėlės ir jos
Brighton
Park, 2 lubų, Rumae 1
Firmos Klasos
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų.
M. T U i K A .
Aukščiausian [Teisman ir šis, daug,į įjie^nefeali nieko gauti. negali gryŽusiems gelbėti.
Vakare nuo « iki 8 vaL vakare.
Marškinei 90c. ir augsčiau
are. I
S U S West 8 8 A Street
Tai karo ir pavydo aukos.
Nedėldieniais nuo t iki 12 pietų
paskelbė išsprendimą darbi
Graikų'armija nupuolė dva
Telepboue Lafayette 4&4S
Nektines 35c. ir augsčiau
ninku naudai.
šioje.
Prasidėjo J atsimetiSvederai $2.75 ir augsčiau
Aukščiausias Teismas be mas.
Tuomet išjųdo turkų gimiitimntttiiiiimtiiMiiiiiiiiiitumiimiMitiiiiiitfiiiiiiitiMiB^MiiiMMiiiiitiiiiitiig
PR. P.
S I M A I T I S
Apatinei 50c. ir augsčiau
NAPRAPATH
kitko visgi dar pareiškė, kad armija ir; graikai išnaikinti.
Gydau paaekmlngai tokias ligaa
rorosoiv
Iincoln
Pančakos 15c. ir augsčiau
teismų valdžia (autoritetas!)
vyrų, moterų ir vaikų kurios bu
Apsidirbus ' turkams s u vo pavadintos neišgydamoa, nespręsti, kas turi skaitytis tei graikais, J^osannoje įvyko tu- g
Mes Gvarantuojam Viską.
si)pnindacnas juos vaistais ir nevargindamof operacijomis.
smo išniekinimu, gi kas ne, rkų su santarvės valstybėmis
Pasinaudok šito didėlio pasiulijimo
• a r t o j u Naprapatijoe ir Maistl
nes chemijos būda gydymui, ( i l turi bnt ir toliaus teismams taikos konferencija.
Visas Štokas Naujas Ka Tik i i
Pada
grydęs nurodau raštų kaip užsilai
n
Dirbtuves
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
palikta. Tečiaus ta valdžia ryta taikos ^utartis. ;Turkai
2501-03-05 S. Kedrie Ave. Tel. Lawndale 4113-14 |
ventum. Einu prie ligonių ir |
STANLEY'S MEN & BOYS CLOTHING
kaj-kuriuose
atsitikimuose
tu
atgavo žymią dalį Trakijos.
namus. Tel. Boulevard 87 C t. Ofi
PASBSTAUDOK p P L A N U
so
vai.
1
Iki
4
po
pietų
S
iki
8
1822—24 South Halsted Street
ri
but
apribuota.
Sutartimi
išspręsta,
kad
gyvak. Nedėliomis po sutarto 465?
Ford Truckal Del GrosernŲ Ir Bučerny.
TeL Roosevelt 1951
Chicago, I1L ^So. Ashland Avenue.
Žiogas. veną Turkijoj
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matei, kad neįsileis, be
\ č ~ g y s . taip ilgai gyveno. —
— Mes gersim ir pamaty lo deniais ir rėkauji, pradė
MAGARYČIOS.
sit, kad ilgiau gyvensim, ne jo vadinti jį Jonas.
«t «ą ii «S
^
— O tave kas &a Simai at* gu tie, kurie negėrė — sakė — Einam, einam Endriau,
/*t
— vadino ir Simas.
nešė — kada prisiartino, pa Jonas.
Endrius, baladojo*, sankė,
— Žinoma, kad ilgiau, —
klausė findrius.
' « ^
keikė, bet atsakymo iš niekur
*f }f
?* Kojon, ka« daugiau, — pridūrė Simas.
r— Kas sako, tegu sako, O negavo. Galop Jonas ir Simas
atsiliepė Simas.
— Kojos, tai kojos, bet ko f mes vyručiai gerkim, — tarė paėmę Endrių už rankų nu
Endrius, ir viai pradėjo vie tempė namo.
— paklausė čįa Jonas.
S*
#
Naktis buvo tamsi ir šilta.
— Kad nepamelavus, pir* nas po kito stiklelįų Čiulpt.
mian reikia išgerti stiklelį, —• ~ Bet kokia oia degtinė, Dangas buvo užtrauktas storu
ir nieko nesiklausydamas grie kad jau man į galvą įmušė — debesų sluoksniu, ii kur lai
be ant stalo stovintį stik.'4į* nerimastaudamas po kiek lai kas nuo laiko smulkiu lieteliu
*&9*
Jsitempė,
įsireižė ir i l f e r i ke tarė Endrius, — kitą kart buvo šlakstoma žemė. Vėjas,
Pilnųjų Blaivininką metinio Seimo dalyviai, Wortester, Mass. Rugsėjo 1, 1924, dalyvaujant Jo Malonybei Vysku nei truputį nesusiraukdamas. išgerdavau du, tris pusbute nors ir nedidelis, bet retkar
Tuoj matyt, kad ne pirmą lius, tai dar nieko nebūdavo, čiais suūžus vėsulai, lietus ta*
pui Thomrs OTeary D. D.
kartą 'ragauja, — Mat mano o dabar ką mudu su susiedu pdavo didesniu.
jungos narius ir dar kartą tėvaa <<stakorinas,, tai buvau po vieną, na, ir mes trys du...
(Biift daugiau)
BLAIVININKAI IR 5V. KAZIMIERO •*>* nuo savo tiuo, »<** tardama
i,
giliausią padėką lie aptiekoje.
. —- Matyt gera, — pastebė
- . i
a=g=»
B=rr
sunkiomia aplinkybėmis, turi
kuosi,
SESERYS LIETUVOJE.
— Et, kad jau ateina smer- jo Jonas.
AR ŽINAI KAD
me prie šių laikų mokslo rei
Su
aukšta
pagarba
tis, tai nei "iiekarsto* nema- — Gal but, — prisidėjo ir
Perskaičius Švento (Kazį- ,ir gražus tikslas deda visuo- kalavimų taikyties.
Kauno buvusis majoras J.
N
Sesuo
M*
Immaculata,
Simas,
—
paskaitysiu,
kas
ant
eys,"
—
samprotavo
Endrius.
niiero Seserų Pažaisly j atsi- f menei blaiva ir kilnų krikš- Seserys tavo vedamoje pro
Mikuckis nesenai buvo išrink
Šv.
(Kazimiero
Serų
Vyrespopieros
parašyta.
—
Taip
ir
aš
manau,
šaukima. prašant paramos, čiomškosios doros pamatą, to •gimnazijoje "£anlėi" namuo
tas Kauno kalėjimo užžiurėnėji.
kalbėjo toliau girnas, — 'lie — Ka čia skaitysi, — per tojas! Ar žinai kad Helmar
Piln. Blaivininkų Susivieniji- del ir neapsivylėme, kad Se se atidarė &į rudenį ir trečią
kamų'' dar tokiam
seniui traukė Endrius, r— nes matai Turkiški cigaretai yra pada
nio metinio Seimo dalyviai serų reikalai ir pastangos klasę. Direktore ta pati lie Gerbiamieji Blaivininkai!
Šv. Kazimiero Seserys reiktų mat, paseno jau nebe- kad tokia pat ką aną dien gė
rėmė p a g a l i š g a l ė s ir suauka pradedant
švietimo
darbą ka Sesuo Margareta Marija,
ryti iš 100% gryno Turkiško
kaip
Amerikoje
taip
Lietuvo
pasivelka....
rėm. Ve, tęsė pats ir skamba tabako-ir parsiduoda už ma
vę $30.85 pasiuntė tiesipg Se Lietuvoje, bus Jūsų pilnai su o pamokas dėsto visos studen
serims. Blaivininkų kuopos prasta; ir kadangi dirbsime tės pasiskirstydamof valan je yra mūsų idėjos talkinin*- — Bet kas gyvens jei jis las numaliavotas, ką ir aną ža kaina. Milijonai rūkytojų^
kurios atjaučia Seserų pra po ta pačia Kristaus velia- .domis, nes po pamokų pačios kės. Jos mums daug padės numirs, — pertraukė Jonas. kartą buvo.
permaino ant Turkiško tabakoyoje
sn
girtybe.
Pernai
ru
— Kas gyvens! Ar a§ ne Išgėrė šiuodu pusbuteliu. ^ ^ b u t p r i e ž a s t į s .
kilnų darbą ir visi kurie dar va, todėl mūsų idėjos ir dar- ^^ į Universitetą,
Pažaislyje moku mažu! Geriau dar kaip Jonas ir Endrius eme neri
(Apgr.)
neturėjo progos remti Seseris bai plauks į tą patį gyvybės "Saules" Draugno* Moky denį buvau^ patsai
į
¥.
Tu manai, kad jis dabar mauti ir plepėti kas tik ant
;„ Seminarijos
*^i
ū^ u
™ i . . w ; (ir maimu Sesučių vargą. Jos jis.
=5=
gali prisiųsti savo auką Blai Šaltinį, Kuriame talpinąs i vi tojų
bendrabutį
• ^
reikalingos pagelbos. Joms ukį veda! Visai ne jis, tik galo liežuvio užkliuvo. Prad
vininkų Centrui, o Centras sas mūsų užmokestis ir gai Seserys ir Šįmet veda.
aš, —- kalbėjo Simas.
žioj dar Simas juokės is jų TeL Blvd. 8778
perduos Seserims. Arba gali vinanti jėga. Taigi prie tos
Jei Dievas padės, tai grei reikia nesigailėti vieną kitą
ma siųsti N šiuo antrašu: Šven gyvosios ugnelės Amžiiiąjai tu laiku manome užimti kaU dovanėlę padaryti. Pas save —. Tu dirbi, bet jis įsaky nusigėrimo, bet paskiau ir
to Kazimiero Seserų Vienuo Meilei paminėti mūsų bažny-Į kurias liaudie! mokyklas Lie jos turi atsiųstųjų geradarių mus duoda, — vė! tarė Jonas. pats prie į\j prisidėjo, kada
sąrašo* ir kasdie savo mal — Aš dirbu, aš ir įsakymus ėmė suktis galva, pabaigoj
,čioje, ir sudėsime Jums nuo
lynas Pažaislyj Lietuvoj.
4614 8. Ashland Ava.
tuvos provincijoje. Pažaislio
duodu. Kad manęs Čia nebū beanaž vienam išgėrus pusę
dose jttos prisimena.
širdžią dovanėlę savo maldų.
Ar reikalingi Jums pinigai?
liaudies mokykloje jau moks
tų,
tai
kaž
kaip
gyventų....
pusbutelio.
Galvas
linguodaButų
labai
dailu,
kad
vie
Iš
Pažaislio
paskutinių
lai
PADĖKOS LAIŠKAS.
Mes skoliname pinigus ant
las eina nuo pirmos rugsėjo,
—
Teisybė,
teisybė,
—
pri*
mi pradėjo snausti.
nas kitas pasiųstų joms Ka
kų Sesučių darbuotės galiu
antrų mortgiėių taipgi ant
kame Seserys randa kas kart
— Ei, dar alaus, atsibudęs
lėdų dovanėlę, čekutį. Jos dūrė Endrius.
pažymėti, kad Dievui pade
Sv. KazimieVo Seserų
naujų automobilių.
didesnį žmonių• pritarimą.
—
Kaip
jis
gyvena!
Už
riktelėjo Endrius.
Vienuolynas dant žengiame pirmyn, nors v Iš ekonominės pusės šįmet daug maisto turi pirkti. Už
Pažaislyj, Lietuvoje, visi didieji darbų planai sto Seserys stovi nekaip, neg lie sidirbti kol kas neįstengia. sigulės ant pinigių, lyg "ti- Sulaukę po butelį alaus ir
Spalių 11 d., 1924 m. vi prieš akis, kuriuos pradė tinga vasara pakenkė javams, Pasiųskime jomg kad ir ne nius ant dumplių,'' ir guli,— visi atsikėlę išgėrė.
didelę, bet gerą dovanėlę. Jų kalbėjo padrąsintas Simas.— Temo. Visi kas buvo tra Perkame, pardavinėjame,
sime sulaukusios daugiau se
taip
kad
rughj
*sekla
prisėjo
Lietuvių R. K. Blaivybės.
Ar sufcmogumpašneka, ar i& ktieriuje, pradėjo rengtis na ir mainome augščiausios
adresas:
sučių baigusrų. Naujokyną ir
pirkti; maistui gi turėsime
Sąjungai.
Lithuaifia, Kaunas, dv. Ka sigttria kada! Kad ir tu En mo, galop liko tik Endrius su
aukštąjį mokslą Universitete.
rŲšies vartotus karus.
pirkti rugįų apie tris šimtus
driau,
ar
matei
jį
kada
nors
zimiero Seserys Pažaislyje.
Didžiai Gerbiamieji!
&įmet Lietuvos Universitete
draugais, kurie linksminos ir
pūdu,- 'o kitų javų nuo penkių
geriant?
Pašto dėž. 44.
Pradžioje spalių mėn. fc. Kaune mūsų studenčių skai
rėkavo. Kadangi jau jie dau 4614 So. Afchland Av*niit*
iki šešių šimtų pūdų. Bulvės
— jKaip Dievą myliu nema giau nei degtinės, nei alaus
Kun. K, Matulaitis,
m. Jūsų Sąjungos vardu ga tlius padidėjo net iki dvyli
Chicago, Ql.
taip pat menkos. Soduose vai
vau čekį sumoje trisdešimts kos, kurios studijuoja įval"BĮ. V." redaktorius. čiau, i— papurtė Endrius ga nepirko, tai smuklininkas ėmė
Tel. Blvd. 8778
šiai šįmet kur-kas gausesni,
lvą, — jei kada mes užspiriam raginti namo. Artindamies į
dolerių ir 85 centų, kaipo au rioeo mokslo šakose, k. a. (Te'
negu' pernai. Taigi turėsime
ponevali, tai išgers vieną sti- duris, ir tarsi nežinodami ką
ką Š v e n t o Kazimtąro ( Seserų ologrjos — Filosofijos fakul
savo daržovių, vaisių ir bul
kUuką, ir viskas, bet daugiau čia daryti, ar eiti ar ne, pa* FOTOGRAFISTAI
Vienuolynui Pažaislyj. O Ju tete, Humonitarinių mokslų,
vių, nor t šiaip jau kitus pro
— niekada.
sų duosnias širdis ir gyvą pri j Fizikos — Matematikos ir
leidę gerkles uždainavo: i(Adūktus visus tupėsime pirkti.
TOWN OF LAKE.
— Gal but, gal but, -— nu lntėUs ramunėlis — širdelę
jautimą Seserų reikalams ta-1 Gamtos. Dar kito s studijuoja
Baigiant dar drįstu. prasy
[LIETUVIS FO 'OfiMFlSTUS!
sileido ir Jonas, — kaip čia ramina)... Čia jiems pagalbon
riu nuoširdžiausią padėką var Meno ir Muzikos mokvklose. ti Jūsų .Gerbiamosios Sąjum
j«l Tiamwt* »w** k a * **"*
pavefltBlaa atrodyta kaip tyvaa,
Kur tik nepasigaksi tai vi> atėjau, tai ir aš nema&au jo atėjo smuklininkas ir atida
du Švento Kazimiero Seserų Minėtųjų kandidačių studen-. g»s> jeigu ji turėtų išleidusi
tai t* padar>» T*mlstaia» «J.
į.
Staakaos BrWg«»or« SiuOl#i
kalba.
Apie
ką?
Apie
va
girto.
Kongregacijos Lietuvoje. Kajčių išlaikymas «8eserim* daug savo literatūros
ręs duris visus išstumi lauk.
blaivybės
Joje.
daugi Jūsų Sąjungos aukštas kainuoja, vienok nenutotda- klausinėj (nors ir brošiūrų), karienę. Apie kokią vakarie — Sveiki draugai 1" ••* įsi Atsidūrę draugai
Mes imama pa*«*kaitt« vaalauke,
turit),
aairnymi. aavianiu ir t t
nėj Apie Seserų Kazimierie. pylęs tarė Endrius, ir išgėrė, bandė vėl grįžti, bet, nelaimei
Musij atudijoie r»Uroa nusUmprašyčiau vardu visų Seserų, čių pagerbhno vakarienę. Ka — Jonai, eik atnešt daugiau.
U paveikslą WUa «M#«S « *»*
negalėjo atidaryti durų, ku
karą, »sa niM tortrti* Um
mums po vieną kitą egzemp da bus! Nedėlioj, Lapkr. 9, Jonas greit pakilo, ir tuoj
akrus
elektriškus įtaisymus
rias šeimininkas matyti užra
HsisK*
Ūkai pSjfrS—JI.
liorių prisiųsti, nes Seaerya Kur! Pono Krenčiaus svetai atnešė vėl du pusbuteliu. Enkino.
J. J. Stankus
besirengdamos į švietimo dar nėje ar dar tamsta nežinojai t dritis pripylė jiedviem stUde— Leisk po velnių, o ne tai
BRIDGEPORT STUDK)
bą^ turi visupusiniai susipa- Ne. Na, tai gražiausiai, kur lius.
visus langus išgru-u-u-sim
3202 So. Halsted Street
žinti ir reikal^igų priemonei | į r ^ ^ i ^ £lHm juOlcm nes*- — Na, imkit gjerkitl — ta
Tcl. &omkmvmr& 3SM
suriko baladodamas Endrius,
įgyti jaunuomenės auklėju žinojęs, famata žlaai, kad rė,
•
ir paslydęs ' koją parpuolė.
mui
Tel CanaJ fSM
*
šioje vakarienėje dalyvauja į**. Tavo tėvas rodo* kad
C S. FAVeiBHa
Kad ir gulėdamas šaukė,
I
sveikiau varau vis^ų PažaLyigį šios kolonijos lietuviai! (gazietas) skaito, tai dėlto ne
—r Aš turiu oia įeiti, o ne, fffil aPAlfSIl
Halrtsd
elio Sesučių VISUB Jūsų Są- I š tikro? Taip iš tikro. Ma- geria, — filosofavo toliau En
i..
Clhlcalrav
Įmokant #10.00
tai... — Sakau leisk!...
važiuoja
laukiam
i
•. nw
——» nau ir Tamsta neatsitiksi ne- drius.
Mto
dane
mi
— Einam, susied, namo,
«
T
J
t
.
.
ar
Likusius #2.00 į savaitę.
daly^yay^s.
r— Teisybė, jis skaito, —
5=
, .u,!,i i n . a i m i ' i1
T. tvirtino Simas, — Ateina ten
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiii!!iiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiniiinmiiimiiiiiiM»M»«iwg
pas mus, tik nežinau koks.
Uetu via Grabortas |
K.
^
'•
t9tiW. *fc*d Plaoei
Beje rodos, ar (Sargas) ar
Aleksandras
8tu<Hneklenė
—
M
Clilcago, D i
Reimo»tait« noriu su*not! savo fcror kitoks, nepasakysiu, nes kaip
Patarnauja lal<JoAiekaa Raimaeta. ffyvenu»t Chi- man nerupi tai ir nekreipiu į
«i««a ko«pisiausla. l{
cagrojo
ir mirusi 3 m. atgal. Prašau
Reikalo meldžiu a t .
taaU«či^
I4*tvnrta| Amerika* pra>ie$- juos jokios domės. Hodos tik
#i»ttktl, e mano
'•'•"

SHERMAN AUTO SALES

SHERMAN AUTO SALES

CMCAGOIE

S

Tryjų Šmotų
Setas

ssr

• • •

S. 0. UGHAWIGZ

Hfl

• «

!—*&***

IEŠKO

Čia yra Parlor setai tikroje kokybėje kurių kaina 1a-

.

larba bu«lU užga U man, apie jo m irt j, kas yra su juo
nėdinti.
dr&ugaus. Kam jis ym palikęs savo
T*L Ganai 1MJ {j tnrta mirdamas. Taigi aš kaipo **aao atsišauktų Pranešimus rašyti
21ft
šuom antrais. Kjtasiai Varnon. An
tanui Skrickiui (Lithuania).
I '
•••
•' i J
i Įrv.i1
=
ar
=:
irrus

bai žema. šie setai yra aptempti "veloųrs" sukombį
nuoti įvairias raštais. Šių setų sėdynės ir atgajos

KAUDĮĮ

DOVANAS

Neužmirškit* Saviškiu Lietuvoje, Sujskįta Ji*m#
^ ^ t E ? ^ ? ^ ^ 8 ^ r ; - W i i i r » w n c i f J i w Litais
irm xBoĮerialsJ Lietuva, Vilniaus kraSta ir Mtas Šalis,
T
W parctoodam laivakortes ant vilių Unijų.
* ? W - > - W r W ! W | S^M* iį.fc*is Cbleagojo
ir apiclinke.ie. Parduodam gintaro karolius, knygas,
juostas ir paveikslus parvežtus X Lietirvos.
Dgvkriaftia pasportns ir . kitokios dokumentus
oadarome metu ivjr&JtįL Esamo Te^iatruoti Notarai
Lietuvos Pasluntinybė'j Washi^įtone7
Visais reikalais kreipkis** pas

(nugaros) yra sprenžininės ir prikimštos vata. .
Speciales kainos šią savaitę $99.00.

Central District Firiture Co.
3621-2J-25 So. Habted Str.
JOSEPH J. JOZATTIS Mgr.

II

I

LiETUVIU PREKYBOS BENDROVE
'
V. -n. fiTULFIKAg, Qm Agent.
3311 So. «alsted St. Tai. tfards 6063 Ohica«o, I1L

kad laikraščio šonuose yra ten
kokie kryžiai, sir pinfgaf... —
nusijuokė jis.
— Jei jau knr yra kryžius,
tai žinok kad niekai laikraš
tis, — pastebėjo Jonas.
— (Sikaityaąvo) skaitydavo
v a i r a m i st-

AlUft

aM-rĮrti^lrliti

LAIKRODĖUŲ! DEIMANTŲ! ŽIEDį)!
D I 0 B U S PASIBJNKIMAS
ĮVAIIUV AUKSINIŲ DALYKŲ.

Musų Tavorai

Mūsų Kainos

Visados Naujamsioa

Pigesnes Nekaip

irv*

venhną, ajpie degfinės kenkssningumą, Nekartą jis ir
Ateik j masų krautuve iSslrink graiių laikrodėlį arįa
mums tarė; (Vaikai negerki*
deimanto fiods> Mes jums patarnausime geriau. Bu
ic, tai nesveika, tai tru^ysaa,
site jHliSlknsU, Kreipkitės pas
Ufa). O a£ tik pamąstydavau,
kad nori negerk, kas tau lie»
UfpPlI
pia, o ai gersiu. Iš tikrųjų vi*
JSWBLII
s*i i senatve sukvailiojo so*
mK>^- nžįaigė Simas.
3321 South Halsted Street
•'— Nesveika, nesveiką!- O j IBUasjfta.
Tol BosJovu* mt
kaip rnusų, tėvai gėrė, o da? Miiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiurtiuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiinniioi

P.K.BRUCHAS

ADVOKATAI

fa.@

JOHff 1.8AG0ZIIINAS

w

ADVOKATAS
Vcd»> liftas t }»»<»<• Ti IsimipMr. Rv» a mi
nuoja Abat«MkUi» l'aduro pirkimo Ir
yartluviiao SMfMiiftua Ir MrtUiajiatua

7 South Dearuora Street
UlH>M • *,**
TelefoMto

T«IH« Nh B1JH.
lUrtdulpb m r

Kakarais: 2151 West 22 Si

r

IHIPJ^ M U — I

1661 a

mmi_

S. W. B A N E S
A D V O K A T A I
'**
W Monna- Ktroet
ttooa} t04 — Tel. Kan^olpfa _
Vai
Nuo t ryto ik* h p«, 0i+,,

mm1

Vakarais 8203 8o Halst«rt ^^
*e»ef. Vardu *vtt
v.
Clifcaco

I

_ •

Taip,
Nėra juokai!

l
lETUVIil AMFRIIfliF
" "• S o l ° "Bernužėli NTesva- umsų .jaunime bet ir patys
U-JUflHI Mim.mHUJI.1 i j o k , , M P e t r a l u . k 0 ) g. cho-.gal«* pasilinksminti.
Po progi£;»;o bus šokiai
ras "Vakarinė Daina" S.
GARY, IND.
Šimkaus, 9. Solo "Eisiu Ma prie puikios orkestras!
Pelno daiįs skiriama parai.uii Pasakyti" M. PetrausSekinadieny lapkričio (Xu-! k o i a g ^ « A i Greičiau pi jos naudai
vemher) 9, 1924 8axon B v e t ^ j c ^ į ^ n S. Šimkaus, 11. Į
Kviečia visus
15 \V. Ave. Bear (irand Si., Duetas ".Man Gaila" M. Pet-j
Liet. Vyčių 82 kp. choras.
;vyks Teatras ir Koncertas,
įausko, 12. Choras " K o Liu '
I.urj rengi a L. Vyčią 82 kp. % S e , e , 0 » g> Šimkaus, i;.\
choras, Einil. Šlapeliai va- Kvartetas "Mes Broliai Se< lova u jaut
šutės" Jono Sodžio, 14. Cho
Programas.
ras Lietuvos Himnas
V.
•
Jau buvo rašyta "Draugo ' *
1. ^Vargšas Tadas" vaiti* ^udirkos.
:. * * dienraštyje,
kad Šv. i'etro
i
r.imas, 2. Choras "Jauniai
(ifrbiainoji Lietuvių Gary i.': parapijos naudai buvo mitai
l f
J X i U , a l 1 0 ;:
*
;
»
- - T>>ie- apkriinkiu visuomenė! Nuo-'ta surengti dideli kuarn. Da<
tas Pas Darzel, Trys Mer- § i r < l ž i a i k v i e f į H m o v i s l l s a b į . ' b m . ^ m l t a r j „ l a s įau vvkdo^
Wles J. Z. ; 4. Choras "Kam l a k y t į j m u s l I jaunimo va- „ms. Minėtas bazaras prasi
ser.au Z,r S el.' M. Petrausko, k a l , } . 1 J o , H l i k a u s k o n ( . e r l o l f o flv- !> p t r o
^„pij^j
... Solo " K u r paliko ta jau- b u s labai įdon.us 2-ji, aktu 'svetkinėj nuo 8 Lapkričio ir
nvstė~ *>
(.ruorfžio, 6. vai.tininms "Vargšas Ta«las". I tęsis per 8 dienas šeštadieniai,
Ciicras "Lietuvos dievai' J >.(si!anfcr.sieji ne tik parems' sekmadieniais
it treeiadkk

KENOSHA, WIS,

3* £2

D A K T A R A I:
Telefonas Boulevard

Br.SABrenfca

Lietuvis Specialistas

1

Dr.A.Račkus

#608 SO. ASHLAND AVENCE
Chicagn, Iii.
1*1.: 1 ryto Iki 12 plet: 1 po
P*et iki S po piet, 6:80 vak. Iki
6:30 vak.

Tel. Boulevara 0537

DR, SERNER, 0 . D.

L

1630

Gydytojas, Chirurgas, Obs
tetrikas i r Specijalistas
Elektroterapai.
IŠIMA TONSILUS -

•

1)—He marinimo,
* ) — B« peilio ir be skausmo,
3)—Uts kraujo,
4>— » e iokio pHvoJaua sveikatai,
»)—raci.kntui m-rrfklit «.!r*tl, ga
Ii tuoj valdyti, ir gali eiti i
f
•larba.
<'
r»*y«lo H.all-ston-s* (Hkumjo tulžyje)
ir uknK-nįH Klnpumo pitt.it j e |„. «.
ĮH>rn«:Mws su tmn tikromis ntokaHsl.oi,,:, prirroonenau SH vnistais.
Apkurtusiems Micraiinn Kinlė'imą.
ti>do visokius liga* piu>rkiniaj;»i. ir jei
y ra r» laaias »hiro O|KT.»< I ;8l.s
Irofesijonali paturnavlma teikis 'kavo

Mary;
Dr lYiarya
Dowiat-Sass
1707 \V. 47-th St.
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
• iki 8 vai. vak. Nedeliomis nuo
0 iki 2 vai. po pietų.

l

Turėk švarias, Sveikas akis

Jeigu kerti galvos skaudėjbua,
jei turi aklų uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

L.

3333 South Halsted Street j

ofise;

Te*.

Boulevard

2160

L>r. A.J. KARALIUS

I

1411 So. 50 Ave. Cicero UI

Ofisa-» trtidurjtiis: kasdieu inuo S vaA
tn> piet iki «i vai. mkai
.Nodė'iomis į r aeredutiua uin-.
• isas u*(Li
ryt»a.

Lietuvis Gydytojas
)fiao
3303 South Morgan Street \r-

Tel. Boulevard 0403
K-£id. Tel. Drexel 0121

Chtcago. 10.

DR.A.A.R0TH

Dr.M;aunce Kahn

Rt'HAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriška, Vjrtik«'
Vaikų Ir vts« chroalskn licų.

Gydytojas ir Chiriarga*
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
Tai Yarda 0904
7&iandoa;
Kuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po Įdėt
•^uo 7 iki 9 vakare.
Kedėl. nuo 10 iki U piet

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas Slit Str.
Vai.: 1—3 po piet. 7—9 • * * . Ned.
Lr Šventadieniais 10—IX d.

OR. CHARLES SEGAL
Perkėl4

TH. B#olevard 8«8«

i

OS37 Vak.
Teį Caual OSft'

311a

DR. P. Z.ZALATORIS

!

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Telef. Lafayette 4148

numfHt

Džiovų, Moterą ir Vyru Li*q
Vąl: ryto nuo 19—11 ano t—4
po pietų: nao
7—*.«•
rt
Nedėilomls: 13 lkl 13.
į
Telefonas Midway SSSS

•'

4442 So. Westem Ave.

po

SPECUALISTAS

GYDYTOJA*
ER
CHTRIRGAS
3337 So. Morraa Street
Valando*; 9—12 H ryta.
Vakarai* nuo 7 iki •
dCKRO OP18A8:
1143 Sooth 40-th Aveaaa
Tolei. Cicero 4078
Valand.: 3—f:Bt v. v. kaartUn,
Utarnlnkaia Ir petajOanM nao I
Iki • rak vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ofisą

4729 S. Ashland Ave.

Dr. J. P. POŠKA

a
4*

savo

I

Dr. J- M. C h i» z a n
CHIRLRGAS,

OSTEOLOGISTAS.

1046 Milvvaukee Ave. Kampas Noble Street
Valandos: 10 iš ryto iki 4 v. po pietų lr nuo 6:80 iki 1:19 ?• • .
Tetefooas ofiso: Haymarket 8149
Telefonas Rcaddenctfos Keystone 4180

HELMAR Turkiški cigaretai
susideda iš gryno Turkiško Taba
ko. Paprasti cigaretai susideda
ii pigaus maišyto tabako. Štai
kodėl HELMARS skiriasi nuo vi
gų maišyto tabako cigaretų, kitk c pek*.uo>iami pundeliais*

Traukimas
dantų be skausmo.
Bridge geriaosie aukso. Su muvų
pleitom galima valgyti
klečiausie
oiaista. Garantuojame visą savo dar
ną, ir žemas sausų kalnas. Sergėkite
savo dantis, kad nekenktų Jūsų svei1848 West 4T-th Street
Metoli Ashland Ave,

LIETUVĖ ADVOKATĖ
4454 South Western A m
Telefonas

Lafayette

4088

Valandos: Nuo 7 iki 8 vakarala,
Nuo 2 iki 8 Subatoai po p4e4.
f*

K. JURGELIONIS I
ADVOKATAS
ROOB)

1117

—

1128

127 N. Dcarbora Str.
Telef. State 7521
Vakarais ir nedėlios rytą:
ofise "Naujienų" name:
1188 So. Halsted Str.
Telef. Kooscvelt 8500

Kaip kiti, taip ir įąs džiaug
sitės permaina į Turkiškus.

Panedėlto vakare:
4001 So. Marshficld Ave.
—

MnuAą^Uiš

Gaminlojai augščlausioa
rušiea, TurkiSkų )r figyptlikų
ciraretų pasauly. .

BOSiSof
10 OP 2 0
• «•!

•

*L.

•*.

V.

f.

JOHN KUGHINSKAS
IJBTUVIS ADVOKATAI
2221 W. 22-nd St. arti Lea^iti St.
Telefonas Canal 2488
Valandos: 9 ryto Iki 8 rakaro. Seredoj U" Fėtnyčioj nuo 9 r. iki i
• . Veda viaokiaa bylap visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
•laokius Doku
mentus, perkant
arka parduo
dant J^tus. Namaa, Parma* ir
Blsnlm. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaus lengvomis išlygo
mis
^^

A, A. O L I S 1
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
'•/j

TeL Randolpb 1084 VaL ano 8-8
VAKARAIS:
8801 S. Halsted st. TeL Mvd. 8778
v. v apart Panedėlio ir
Pėtnyčloe

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

PETRAS CIBULSKIS

Ofisas DAdmieetyJj

i9 South La Salle Street

Mailavojuno Komrafctoiius

BLambaris 880
Telefonas Central 6880

laŽŲ ir Poperos Krau
2388 SO, LEAViTT STH.

Vakarais 3223 S. Halsted St
Telefoną** Varde 4681

PRANEŠIMAI.

NORTH SIDE.

Lietuviiį Dentistas patar
naus geriau

HELEN BELMEN JERRY

HELMARS yra absoliutiškai gry
na ir įpekiuoti į kartono skrynu
te, kad j'e nelužtų.

Lapkričio (Xov.) 8 d. 1924
m. pas mus Kono^haje prasi
loš parapijos bazaias ftv. Peiro svetainėje."Baigiis 23 Lapkrii'io (Xpv.). Bkzaras bus
seretlomis, subatomis ir ne
deliomis.
Vi(4 gerb. Lieluviai-tės Konosho ir apielin^ės yra nuo
širdžiai kviečiami atsilankyti.
Bus šokiai, ižkumėjimai ir
kiti įvairumai.,,, rinkliava pasisektii. Per su- tTJ-. .,__,,
Kviečia
sirinivimą galima bus ffauli
jau
Klebonas ir Komitetai.

CFflCAGOJE

AOVOKATAk
1*7 N. Dearborn str*-*Valand.: nuo 6 iki 8 l t
Nedeliomis 9 iki 12
Resld.: 8823 So. Halgfed 8tr
Telef. Boulevard 1810
Chicago,

"Mano Teiaf ir broliai ruko
HELMARS ir suprantama ai
taipgi juos rukan. nes istiesų jei
HELMARS yra geri jiems, tai
jte ir man yra taipgi geri!"

^•xaAAt«xaaa^iA

LIGONIAI, PALIEGĘ IR NELAIMINGI

Teaados: 18 lkl 1S ryte: 1 Dd •
po pietų; • / iki 8 vakare

ljtiįkas

KASIMIR p. mm

Didiiauses ir feriauses siuvejes
-,
Šv. Kaz. Akad. Ilemėjų Dr.
aut Wėst Sides.
Jį
2 skyrius turey susirinkimą
Turiu dideU pasiriakima rudeniniu ir
Pėtnyeix>je Lapkričio 7 dieną
žieminiu materijų del vyru
irmoteriu.
vakare tuojatfc po pamaldų o
SIUTUS Ir 0VEEK0TUS
Šv. Jurgio pan svetainėje.
Visokiu Styb
Padarau
aut
užšakimo greitai ir gerai ^
Kvieeiame visų narių atsilan-!
I
Kainos visiems priehmmbs.
kyti..
Kreipkitės pas mane deljgero patarnaValdyba.
. ^ vimo. Taipgi
Valome,
dažome
ir atnaujiname senas.
s
Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
0HAS. K. VUaSAITIS
Lietuvis Akių Specialistas
L.
Vyeiu.
Ch.
A.
Choras
lai
Lietuviu Kraučius
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vakare.
repeticija
2337 So. Leavitt S t
Chicago, I1L
Nedeliomis nuo 9 iki 1 po pietų.: kys ex,tra svarbią
TeL Roosevelt 8982
Tel. Boulevard 7589
lapkr. 7 dv 1924 m. 8 vai. va |||f*r»7ro^Wro^5*¥iroTro^^
1545 YVest 47-tii Street
kare Mark: White Sąuare par
AKINEI. $4 IR AUGŠČIAU
ko svetainėje.
J. J. Stasiulanis.

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.

S P E C I A L I S T A S visoku llgi.i vkkirle ir plaučių, gydo
dalis, Šlapumo llgaa vyru, moterų ir vmikų.

GYDYTOJAS,

Dr. Vaitush, O. D. Palengrina akių
įtempimą, kas yra priežastimi skau
dėjimo galvos, svaigiilio, aptemimo,
nervuotnmo, skaudančius ir uždegu
sius karščius akių, kreivų akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be
vaistų" arba skausmo.
Nepervir&na
nei akių medikalis mokslas. Visuose
atsitikimuose d a r o. m a s egzaminas
elektra parodantis niaiiaur.iaa klaidas,
taip pat kaip visokias ligas arba ne
normali padėjimą, silpnybę muskulinių akių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi
sunkiausiuose atsitiki mno
se. y Nauji stiklai įdedami i .rSmus,
•jei reikalaujama. Stiklai iaetir nuo
numerio iri recepto duoto visiems li
goniams, ir rekordas laikytas visų at
sitikimų. Netikros akys pritaikytos.
Specialę atydą atkreipiama paleng
vinimui visų nervų ligų, kurios pa
eina nuo erzinimo svarbių iiervų ir
smegenų viduriu, paeinančių nuo'ne
pataisytų akių jtempimo, kuomet ge
ras pririnkimas ir nešiojimas akinių
palengvins padėjimą. Taipgi arti ir
toli matantiems pagelbėta. Specialę
atyda atkreipta i mokyklos vaikus.

niais. užsibaigs 23 lapkr. Ba
zaras bus labai puikus ir tu
riningas. Kiekvienas atėjęs j
bazarą galės pasirinkti įvai
rių daiktų laimėjimui. Tad ei
kime visi ir p.ayo draugus atsiveskime. Juk mes norime,
kad mūsų bažnyčios reikalai
įkerai stevetų, Mums reikia
suprasti, kad bazaro pasise
kimas nuo mūsų pačių ir pri
klauso. Užtat mes būtinai turime skaitlingai atsilankyti
ir savo dosnumu jį paremti.
Čia ir jaunimui puiki proga,
nes atėjęs į svetainę atras
'linksmą/ valanda.
Nes bus g*ra muaika, it
bus gaiima daliai pašokti. O
muzika, kaip žinoma,, yra ge
riausia prietelis, kuris nuliū
dusius pradžiugina, suvargu
sius suraminu. Tatai ateikite
į bazara, nuliūdo, ar suvargę
atrasit tokią muziką, kuri ta
ps jūsų prieteHujn.
Pranas.

Telef. Central 4411

Labd. 6 kuopos extra susirin|ibnas įvyks penktadienio;
Lapkrieio 7 d. 7:30 vai. vaka-i
re Šv. Mykolo parap. svetai
nėje 1644 Wabansia Ave. Malonelcit visi veikėjai, daugiau
siai moterys ir merginos, atšliaukyti. Reikalas yra pasi
tarti apie rink£iavos ^įemį.
Turėsime vickę jn-irnosti, kad

Gyaome specialiai greitai ir pgseKmfngai chroniškas Ucaa. Taioeri 8«rkto«. nosies, akiu. plaučių, kspenų, skilvio, inkstų. Širdie* du
sui}, skaudulius senus ir reumatirma.
Taipgi gydome su pasisekimu tas UgUs, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos,
turime specialj skyrių del 3*alėg6Jių, akltj. kurčių, ir protttkų li
gonių- Reikale esant egzaminuojame su pageina X-Ray.
GYDYJtO BIURAS

HEALTH JEpyiGE INSTITUTE, •:**.
1553 W. Dmsion St., netoli Athbnd Ave.
Biuro telefunas MONHOE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITACL:
«006.
Atliekame visus reikalus kas link aknSeriJoa, taipgi atlankome'
llgonus, ldure negali ateiti j biurą.
OFISO VALANDOS: Nuo \Q iki 12 dieną, rruo 2 iki 5 ir nuo € iki 9 1
vakmre. Ncdėlloj nuo 10 iki L', po pietą pagal sutarti-

STASULANI
ADVOKAfAS

7 / W . VYishingtcB M. Rosa S1I
Tel. Central 6200
Cicero Ofisas Utarninko vak.
1214 Cicero Ave, TeL Cicero 80:
t BRIDGEPORTO Seredoj nuej
6-S vai. v. Subatoj nuo 1—7 v. v.
3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737]
į^ — M • a » J i » » M » « » M ^ ^ i | > » » • > » I

J.PJIAITCHES
ADVOKATAS
MIESTO OFI8AS
127 N. Dearborn Street
Kambariai 514 lr 516
Telefonai Handolph 5584 ir 5585
Vai.: Kas diena, išskiriant Suj batos lr Šventės, nuo 9 iki pietų, j
ROSELANDO OFISAS;
10717 So. Indiana Avenue
Telefonas Pullman 6877
Vat • Itas dieną nuo 2 Iki 6;
Subatomis visa diena, Šventomis
iki pietų.
SI'ECILISTAS ant egzaminavojimo abstraktų ir padarymo kon
traktų,
dokumentų
ir visokių
popierių. Veda visokius sudus.
M » •» » » ^ ' — » Į « > i » « i « > « > « i » m

«
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CH I CA G O JE
B£
E3E
TRYS PUSBERNfAI AREŠ pinigai Ims suvartoti tos
vargingos šeimynos naudai.
TUOTI

Pea£te$iws. Lapkr. 7. 1924
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NAMAI -- ŽEMĖ
PARDAVIMUI ARBA
MAINYMUI

1REAL

NAMAI -- ŽEMĖ

ESTATE

REAL ESTATE

Didžiausias Mainymas
[r Išpardavimas
Per J. Namon Real Estate

PARDx\.VIMUI 2 flatft muriniai namai a n t

T

Marquette

Road arti Maplewood Ave,
Garu apšildomi, maudamasis
kambarys išgrysta plytoms,
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite
JAMES KR AL
2444 West 67-th Street
Tel. Prospect 1364

XAMŲ BIZNTIT Bfl LOTŲ

16 flatų apartment buiiPrie ko gi tas; viskas veda? ding, raudos $800.00 į mene1 namus, 2322 Flonrnov Štai, paklausykite. Lietuvos Į * ***** W7.0*K • Randasi
Perkam, parduodam ir
•
si/, policija įsilaužus areštą- Dukterys Amerikoje (Litlma-j™ 1 * 8 W o k a s n u o Washingmainom namus, farraas taip
ton
Park.
gi | r visokius biznius.
vo tris berniokus. Kitu dfu,tiian . Daugte^J oK America)
Darbą atliekam greitai,
bizniavas
s u s ė j o pabėgti, bet polici- [rengia plikius lokius, Lap- 2 pagyvenimu
pigiai ir gerai
namas, įmokėti $1,000. Gali
ja tikisi tuos .jrreit-suimti.
krieio,
Kreipkitės:
ma atidaryti himį tuojau, tin
:
Side
J o visi penki buvo p a g r o - '
Masonie salėje, 6 # 0
Mes turime kelius bargenus
3352 So. Halsted Str.
kamas bile kokiam bizniu.
(I,wn
h<> m-rse, Junnitn \VoiYord, ;I a n
%•'Vadžia «*tnnt'a vanaujai pastatytus namus su
6
kambarių
naujas
mūrinis
Tel. Boulevard 9641
28 metų, ir ja ilgiaus mene^ *tk*ve. Pelną. Sio vn frųngalow su Visais'įtaisymais. *»**
moderniškais įtaisykaro
bu$
suvartotas
pageri
2
sio varu laikė savo flate.
Randasi 67 ir Marąuette Rd., «»»> * * * 5 i r 5 kambarių
vargingų šeimy
Kuomet painformuota po- nimuį būvio
netoli Vienuolyno. Vertas $9,- s u » a * « " l ™m (cottage)
v
'ieija norėjo inoiti
l'lntan, nų Ka!edu šventėmis. Atsi 500 parsiduoda už $7,700, j - , i š užPakalio. Ąžuolo užbaigi
PflRKTI, PARDUOTI AR MAI
lankę į š} šokių vakarą , ne
berniokai per duris pradėjo
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
mai. Didelis lotas. Arti gat- Kuris yra išmainęs šimtais
ien ras pasilinksminimo, bet•oi°keti $2,000.
P A S MUS.
T A S JUMS BUS
namų ir biznių. Tie žmonės
vekariu
šaudyti i poliemonus. (Tuo v
A
N
T
NAUDOS.
,4
pagyvenimu
bizniavai
na*
Mtaąnette
Park.
kurie per jį pirko maine,
ir
prisidės
prie
nri
ei
ašini
ingo
met išversta durvs ir 3 areš
mas, rendos S&5.00 į mėnesį, K a i n a * 1 2 ' 7 5 0 V110^
$4,000 dabar dvigubai pelnė ir
darbo.
džiaugėsi tuomi pelnu. Dėl
tuoti, kuomet 2 kitu suspė
įmokėti $700.00 ' kitus kaip c a s h '
Maryte.
to žmogus pirkdamas ar
jo pasprusti.
mainydamas namą per J.
renda.
Policija patyrė, kad tie jau
Situs visus' namus galima N a ų J a s 4 kambarių namas. Namon Real Estate Firmų,
yra-apsaugotas nuo visokių
PRANEŠIMAS.
n iki i ai nesenai gyvena Ame
mainyti ant kitokiu namu, far konkrete fundamentas, cemen apgavisėių nes jo biznis yrikoje.
mu arba bile kokiu bizniu. * ^įsmentas, visi moderniš ra labai išbujojusi, dėlto,
m '#. 3511 SI. CMcato
Labdaringos Sa-gos 5 kuo Platesniu žinių kreipkitės,
ki įtaisymai, elektra ir t. t. kad žmonėms duoda gerų
Tel. Tonlevard 0611 ir 0774
patarnavimą ir patarimų.
pos
extra,
extra
susirinkimai
PADAROM PIRKIMO IR PAR
Lotas
50x125.
Arti
Marąuette
Namuose, 4069 NarraganKurie perka ar maino ar
DAVIMO RAŠTUS.
i vyks subatos vakare 7:30,
Parko.
Kaina
$4,000
cash
parduoda
namus
sutvarko
k'asekmingai
siunčiam pinigus ir
sett ave., ekspliodavo kati
visus
legalius
dokumeutus•
Parduodam
Laivakortes. •
Sv. Jurgio parap. mok. kam
$1,000.
las, kuriuomi "modnahiiie"
dalykus, kad žmonėms^ ne
bary.
prapultų
įdėti pinigai. J.
gaminta. Kilęs gaisras pada
Reikalinga
'kuodaugiausia
Chicago, 111.
Tik keli rezidencijaliai lotai Namon Keal Estate skolina
rė nemažai nuostolių.
pinigus pirkėjams ant morrinkikių, moterų,
merginų
beliko. Nusipirkite dabar kol gičių.
Taipgi turi didelius
fapkr. 9 dienai.
kainos nužemintos. Lotai 30 bargenus namų, lotų apie
Chicagos negrų tarpe daug
REAL ESTATE
I. C. mergaičių draugija jau
pėdų, randasi arti VVestern Vienuolyną.
džiaugsmo, kuomet negras ad
Farma parsiduoda per savi
Marquette Parko ir visose
stoja darban, kas daugiau.
Ave. ir Marąuette Boulevard. dalyse
LOANS
INSURANCE
Chicagos. Jei norite
ninką. 83 akrų geros žemės
vokatas George išrinktas mu
Šiame su-me galėsite pasi
parodyti mainyti namą loGeneral Contractor &
su visais pririsimais} gyvu
nieipaliu teisėju.
įtus
ar
biznį
mes
turime
#
imti ir dėžes su ženklais.
Builder
liais, namais, gražus • so<Jąs ir
laukiančių pirkėjų. Kas ko
Valdyba.
norite, atsilankykite i mū
Su tos rųšies reikalais
upelė. Parduosu arba mainysu
LABD. KUOPOMS PRANE
sų ofisą pasirinksite kas
kreiptes pas mane. Pa
mm ant. namo. Savininkas turi bizŠIMAS.
jums reikalinga. Gausite tei
AR ŽINAI KAD
tarnavimas mandagiausia. N
singa ir greitą patarnavimu
nLTPhicagoje. Atsišaukite 3343
5710 S. Kedzie Avenue
Lapkr. 9 d. t. y. ateinanti Kiaipėdoe provincija nupirko S o . Halsted » . , Tel. Boule- ATDARA NEDĖLIOMIS IR
VAKARAIS
Chicago, IU.
sekmadieni Chicagos lietuvių nuo Belgijos 4,000 karvų, kiau v a r ( ^ g^j
Rezidencijos Tel.
s
Ofiso Tel.
Noru pirkti arba mainyti maža
apgyventose apielinkese, t. y. lių ir avių? Ar žinai kad sy-1
Prospect
R101
Prospect
5778
ant dldesnio K k m a s tuH but
kį
mėginės
100%
gryna
Titrrasto
cigareto
t
Kaip
kiti,
Jus
"
^
vardose kur yra lietuvių baž
su Storų be leaso Taipgi turi but
nyčia įvyks vieša rinkliava. kiška tabaką kurLs randasi ir busite patenkinti permai- Lietuviui kolonijoj. Turintieji tokj na
2418 West Marąuette Rd. f
mą atsifiaukite.
Motervs-merginos ir vynai Helmars Jus žinosite skirtu- na i Tnrkišktf. '
(Or 17 Blvd.)
4U24 So. Wood Street '
m a tar
ro
(Apgr.)
:*>
Arti VVestern Ave.
darban, "darbas nesunkus;" užP &
? W ^ ir pap-1
Cliicajro, I!l.
Tel. Prospect 8«7S
mokesnis-gausus, jei ne že-;
I 6312 S. Western Ave.
k£*fo
r*Mw
miškame gyvenime, tai amžih*t/
**x.'*'*^
Kurie ieškote pirkti ar
ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
mainyti NAMUS, LO
n\l»eje, bet del artymo mei
f,
TUS, FARMAS, BIZ
Tel. Blvd. 9641
lės visi kas gyvas ateinantį
NIUS ir t. t. Mes turime
A. K A I R I S
sekmadieni darban.
didelį pasirinkimą Namų
M arimo tr budavojlmo namu
Lotų, Marquette Parko
Dežuėių bei ženkleliij bus
GENERALIS
kolonijoj ir po visą SOU
gaiima gauti pas graboriu S.
TH SIDE. Kas ko reika
4
8
So.
Halsted
St.
CHICAGO,
ILL.
Mųžeika 3319 Auburn Ave.
laujate, atsilankykite į
mūsų OFISĄ visais rei
Atsilankykite pas mane duosu
Informacijos reikalais telefogera patarimą.
kalais, o visuomet busite
nokat Yards 1138. •
3352 So. Halsted Street
užganėdintais ir pasiskirChicago, Dl.
site tą ką jus reikalauja
Labdarys.
Home
te. Jei norite parduoti
3356 Lowe Avenue
NAMUS, LOTUS, mes
DU PAVEIKSLU.
turime laukiančių pirkė
jų-

A. N. MASULIS & CO,

NORĖDAMI

S. L. FABIONAS CO.

•

C. P. Suromskis & Co.
3352 SO. HALSTED ST.

j E. J, H E N I F F

TELEF. BLVD. 9641

A. N. MASULIS & GO,
6641 S. VVESTERN AVE.
TEL. REPUBUC 5550

NAMU BARGENAI.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO.

•

ĮVYKS

CONTRAGTORIS

PASIOLIMAS
VYRŲ IR VAIKINŲ OVERKOTU

$20 IKI $55

Įsivaizdinkite
vienų
•
• v • gražiausių vietų Chicagoje.
NAUJIOSIOS MADOS
Tai yra šokių salė. Vakaras.
Toj puikioj, erdvioj salėj
Geriausias Pasiutimas
žiburiai tik žiba, švyturiuoja.
Didelis
Pasirinkimas
Jie yra visokių spalvų, štai
čia spinduliai, o ten mėlynos,
dar toliau žalios, o viduryj
rausvos. Šis visas gražumas
Pritaikome Kiekvienam Vyrui CLASSM&TL
rods lig ir tyčiai yra pritai
kinta tiems puošniems daly T u r i m e Visų Saizų No 3 4 iki 5 0
viams, kurių sidabriniai bal
PASINAUDOK PROGA Š I T O IŠPARDAVIMO
sai,
jautrus
juokai
skambėti
Rinkliava bus daro
skamba iš visų pusių:
ma tose apielinkese kur Šis visas puošnumas ir pui
kumas, rodos, viliote vilioja
randasi lietuvių parapi visų širdis.
DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, VĖ
Antras
paveikslas.
Persikel
ja, tik Chicagoje.
LIAUSIOS MADOS HART SCHAFFNER IR MARX
kime įuintyje i mažų dviejų
1 a diena visokiai kambarių kampelį. Jame ma
į j IR BOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTŲ"
tytis išblyškusi pusiau alkana
reikalais kreipkitės pas moteris. Jinai pati nedavalp. S. Mažeikio ofisan Igiusi, kad. jos penketą vaike
lių turėtų nors šiek tiek ap
TAMISTA NIEKUR NERASI GERESNE VERTE UŽ
5319 Auburn Avenuc valgyti. Vaikai sudžiūvę, ap
ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITAIKOM KOŽNAM
driskę.
Telef. Yards 1138.
Ar tamista gali matyti kas
ŽMOGUI VISŲ SAIZŲ NO 34 IKI 50.
Visoms kuopoms rei tokio bendro tarp tų dviejų
paveikslų? Rodos, ne. Bet iš
kalinga kuodaugiausia tikro daug yra bendro. Visi
tie, kurie su tokiu atsidavi
Vaiky Siūty ir Overkoty, fvairty Matart-Ų, Visokiu Saizu.
rinkikių. Visos moterys mu linksminasi atjaučia ta S
TIKRI BARGENAI NO $7 IKI $19.
antrąjį nupieštų
paveikslų.
merginos darban.
Atvažiuodami į tų gražiai vie
Kviečiame V i s u s A t s i l a n k y t i B u s i 
tų, jie linksmai mokėjo už
Labdaringos Sę-gor tas keletas valandas pasisma'
te Gražiai Patenkinti.
Direktoriai.
ginimo. Jie žinojo, kad jų

BRIDGEPORT PAINTING Rozenski-Lemont & Co.
& HAR0WARE GO.
6312 So. Western Ave.

pkncio

d. 1924

Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, 111. Tel. Yards 7282

Daug Vertesnes Ne Kaip Kainuoja

SPE0ALE SALE ANT SIUTŲ

mm

f JACOBSONCO.ROOFING
Armitage 6193

[i

Geiicral Roofing Contractor
Visi stogai egzaminuojami j
aprokarimal duodami veltui.
'r

$20 IKI $50

Mes taisome senus tr dengiame
naujus stogus visokios rniUeą.
Mušu trokai vaZkioja f visas da
lis miesto Ir priemiesčius.

3 Prakiurimus Stoge
Pataisome ui $4.00

i

DIDELIS I Š S I R I N K I M A S
i

Visas Darbas Garantuo
jamas
2011-13 W. Division Str.
_ » u • •> •

•

—

- ' > - * - —

••

- • • — — — — —

Telefonas Canal 5395

I JOHN G. MEZLAISKIS
s

Generalia KontraJktonuj,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th StraM
Chicago, OL
įm • • n • • • • ^ • I y i l ji j > JĮjim l i •

Tel. Prospect 2102

Užsimoka garsintes dienraš
ty " Drauge1>>

Tamsta M
Ar sergate T Mes jums pagelbesime. Patarimas dykai ar JŲS čia
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų
liga? Ar geri yra jusu inkstai —
'— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligą, ga.au, rugštumų
Ir nesijaučiate gerai po valgio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
su kraujais kosulj, krulinos skau
dėjimą? Ar turite dldelj persi
šaldymą, nemalonų kvapą?
Ar
turite hemoroidus ir fistulą? Ar
kenčiate nuo rupturoa? Ar turi
te ant' veido spuogus, ifiballmą ir
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo
nervų — nemigė, pavargęs ii ry
to, galvosūki, apsivėlusį liežuvį?
PraSalinkit nervingumą •— apsisaugokit neurastenijos, ji silpnina
visus nervusv t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima- j
tykite su mumis tuojau.

Daktarai Kopczynski
ir Schmreers
Tel.

Ofisai*
Haymarket

4376

1112-1114 Milwaukee Ave.
Viršui Hat terma n Ir Glanta Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-6 po
pietų, 6-S vakare
Nedėlioj nuo 16 U i 12 dieną
Specialistai chroniškų, nervų,
kraujo, odos ir šlapumo
'C
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