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" P r a n t a i " yra riematėlis Ii*
tuvių kat^Ukn dLenraStis Ajoeriioje Šiais metais suėjo jo gyvtvi.
mo 10 metų. Visi "Draugo" dran
gai jį remia, nes "Draugas" re.
mia savo draugus.

Spauda #- fari satfnga Jėga. Tą
jėga gerai panaudoję, sukursime
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priedui.
Susipratę katalikai remia pinigais
ir rastais katalikišką spaudą.
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Turkijos Seimas
i!
Neturi Opozicijo

s

m i , AT CHICAGO, iLtiNola UNDER THE A C I O P MARCH a, m t
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Calles Valdžia
Grasina Amerikai

FRIEND
2e A C 0 P T
Tdefona: Roosevelt 7791
—-
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C H I C A G O 3IE

MANAGŲĄ, lapkr. 3. -rAštuoni jaunuoliai suimta
Nfcaragua Irtešpubjikos prezi
| Del Cieslakjo, 2155 W. 19 st.,
dentas Obaimorro apleido uži
*T. A L B A N ' S , Vt., spal,:*)
apiplėšimo irf nužudymo poli•namą vietę ir savo vietoj lai-,
1
(suvėlinta). — Tiesos Draugi.. .
. .
••
<i«3a sueme riet afetuoms 4jau
r i f:._*
kinai paliko
senatorių TT
Tinsta.
,.
. 1 •
~~
jos sekretorius David (Jold- i
»
i cuohns, prigulinčius 18-os gatau
ii*
>N-'.n iš Bostono, :Mass., fi*'
Artbniauliomis dienomis su-1 t**Vs gaujai.; įfttimti išpažino
turėjo paskaitą apie Meksiką.
sirinks kongresas, kuriam bus j jjrimuSę. Ciesįak'a.
Didis žmonių skanius susirin
pasiūlyta *ravizijonaliu pre-! ] Suimti šie:|Felix Sabastian,
ko klausyti Įdomios paskaitos.
zidentn p a t r i n t i Adolfo Di-j WaHcr AVolin, Kddie Glassaz. Šis nėra4 įAėksikos despoto man, Andrew Kosowski, John
Tas reiškia, kad žmonės labai 1 ANGORA, lapkr. 3. — Ati-i tykiai yra patenkinantieji,
Calles sėbrįfc1
įdomauja Meksika, kurios vaiJąnowicz, Virįcent \Velles, Vi
darius Turkijos seimo sesiją, j Seime keliolika vietų yra tu
rįcent Vadziey ir Matthew ĮSudiia Šiandie persekioja Kata- m V k a s 1 K K i r m n S ( M a Jfuiitafo*
Šėių,
Tos
vietos
ki
tuomet
pri
os
i.ku Bažnyčia.
! Kernai p t i a i valdžios.
j gulėjo opozicijos atstovams. ^ VOKIETIJA ^gDRI KOLONI- cJĮky. Kuone visi 18 metų atnžiaus.
D. Goldstein Meksikos preziPaėiame seime viešpatauja 'Tuos atstovus valdžia iškorė
Pirmiausia detektivai suė
dento Calles valdžią atvaizdą-' ramybė,
'
neva už susektą sąkalbį prieS
j.. G K N ^ * M
H J r a mė Glassman, gi šis išdavė vi
vo kaipo bolševistine, grasina-! Mustafa Kernai atidarė sei Mustaf, Kernai.
—.
.v
• .
1
•
zmoma, kad Vokietija įstojo sus kitus.
nėia Amerikai. Patsai Calles nią pranešdamas apie dėstoTaigi, is tu vietų daugiau ,.T. Sajungon labiausia dėlto,
Aplinkiniai gyventojai semai
yra arti susirišęs <u Rusijos' nuis valdžios planus tolesniam
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- EUCHARISTINIO KONGRESO!
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Keliolika Seimo Narių Opozici
jonistii Pakarta
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Eucharistinio Kongreso atidarymo dieną pro
cesijoje į Chicagos Katedrą dalyvavo vienų tik pra
lotų ir kanauninb] apie 500. Jų tarpe buvo ir iš
Lietuvos atvykęs atstovas kan. J. Maeiejauskas.

sovietu vadais.
Kas nori patirti, kaip daug
Calles valdžia Meksikoj v ra
pavojinga Amerikai, tegul pa
siklauso, kaip apie tai atsilie
pia Amerikos soeijalistai. Jie
visi šaukia, kad S. Valstybės
ir k i t o s A m e r i k o s

respublikos

Meksikos Valdžia Giriasi Laimėjimais
T

Kovodama Indi jonus

I"
""'T
I
I
imi! nemaža susirūpinę.
į ( i a r t ' s Į- 0 I p a galiaus neįvyko
j Vokietija išpradžių darbuo, žmogžudystė.
sis atgauti ; |iors kokią vienai Piktadariai nuo savo aukos
40 dol. ir laikrodė
kolonija. Paskui sieks giliau, atėmė
atpmp apie
anie 4(1
lį.

Italai Nori Mirties Bausmės
Premiero Priešams

nesimatytų į Meksikos reika
15 PRIVATINIŲ BANKŲ
ROMA, lapkr. 3.
ItaTurati pranešė, jog premielus. Nes tai esą vidujiniai Me
UžbARYTA
Kita jury išrinkta
MKXICO CITY, lapkr. 3. — degintas. Nesunku buvo tas
lams jau pakanka tų dažnų r ui gr\Tžus Romon bus sušaukksikos reikalai.
Šaltis bylai kriminaliniam pasikesinimų, atkreiptų prieš: ta vyriausioji fašistų taryba,
Iš Sonora valstijos Meksikos j atlikti. Indijonų najnukai yra
BAY CIfTT, Mich., lapkr. 3. teisme jau antroji jury išrink- premierą Mussolini. Dėlto vi- galingiausias fašistų revoliueiTuotarpu mes žinoue. ka so- valdžia painformuota, kad f e ! dengti 'šiaudiniais stogais. Biciialistai rengia Amerikai ir deralės kariuomenės Iceli la- j.Ie kibirkštis gali pažiebti što — Tnscola, Lapeer, Bay, O- ta_ pirmoji jury buvo paleis- sur šaukiama, kad pasikesin- jos organas. I r %pėjama, kad
genaw ir Jo^ęo apskrityse
ko jr^-^Y'kTa-.-Neisteng*iaTtrii|ie ^ i n a > ftm) diwa^ iš OF» lRnn-;gą ir nukelti gaisra.
•
. . . už- taK suaekua yieuą jos „narį*ne- -tajai butų baudliaani ini/įįrak to,JiiJtar.tąi^ikalautL JQUfiieg,
S. ValstylM'se iškilti ir pagrob- ^oinis sunaikinę ligšiol, būvu-. Bet Calks'o nalitaristai ne-.Ąaryta penkiolika privatinių U v ^ k u protu esantį.
I Pastarasis 17 metų pasike-1 bausmės visiems pas&esintoti valdžios, jie tai atlieka M©-' « • in prieinamą yaqui indijo-!^ali sunaikinti indijonų dva- j"h«nkų, prigulėjusių Ealy & j Saltis'o I r e s n y s i s advoka-^ sintojas apturėjo sau prideria-f jams.
ksikoj. Kuomet ten atsieks m i tvirtovę. Sakoma, indijonų -io<. Indijonai nekelia revo .'Co.
f j»tM jau teisme. J i s buvo p a - r n ą užmokesnį. Jį žmonių miKuomet sekretorius Turati
Pranešta, kad jų dalis bus ( i a u t a * galvažudžių batalijoj \ n j a nutvėrė ir ant vietos nu-1 paminėjo mirties bausmę prie
tikslą, nebus sunka iiems su tarpe atlikti dideli išnaikini- iiucijos, bet kovoja už laisvę
I
.
pakeista valstijos bankomis.
Norhtsidėje.
linčiavo.
na
lr n
savo
šams, tūkstantinė minia vierai
savo propaganda persimesti i ^ '.
i
*
teises.
Bet yra keli pasikesintojai, balsu sugriaudė:
S. Valstybes, paskui toliaus.' Ar tas teisybė, sunku pati-j Militaristu junta gali indi- -Nežinoma, KieK jos turėjo zmo Naujam pastos butui vieta kurie laikomi kalėjime. Iš jų
"Mirtis, mirtis visiems prie*
Kas i^i paskui.^ Paskui visati- >ti. Nes valdžia paduoda sau jonu kaimus deginti ir naikiu- 1,n J pi n »"J i r kiek jų beliko,
Federalė valdžia Chicagoje svarbiausi Tito Zaniboni, bu- š a m s ! "
1
na destrukcija Amerikos kon- palankias žinias. Bet yra žino-! ii. Tai gali atlikti iš oro. Bet BOLSEVIKIJOJ KOMUNIS- j s t a t y s dar kitą-paštui b u t ą . j v u s į s parlamento atstovas, ir
Pastarojo jauno pasikesin1)la
tinente lygiai kai nelaimingoj
' kad indijonai neturi jokiųį tie patys militaristai negreit
T Ų OPOZICIIA VISAI
i p a m tikslui ieškoma atatinka- ^ n . Luigi Capello, buvusis i- tojo lavonas identifikuotas. •
Rusijoį
į tvirtovių, tik sodybas.
galės indijonų sodybas pasieSUTRIUŠKINTA
nios vietos.
talų armijos karininkas. Tai- ^Tai Anteo Zamboni, 17 m.,
A
Katalikų Bažnyčia Meksikoj
" ° t depešų, vienas tų kai-: kti sausžemiu. Nes jokiam prie
Pranešta, surasta net 9 T ios, p a t Geno Lucetti, kurs rugsė- spaustuvės darbininkas moki
* ligšiol buvo galinga tvirtovė nių apgriautas ir išdalies su- Šri jos neprieinamos.
Sovietu unijos j)remieras atatinkamos vietos. Iš tų v i s ų ' j 0 n į j pravažiuojantį pre- nys ?š Bologna. Jį identifika
prieš raudonųjų bangas, ftian!
prieš valstiečių spaudimą bns parinkta viena, zmoma, mierą metė bombą.
die tą tvirtovę puola Calles
vo tėvas, Bologna verteivis.
atsižvelgiant į politika.
Piazza Colonna kalbėjo fa Suimtas tėvas su vyresniuoju
bendrai su socijalistais. Jei
MASKVA, lapkr. 3. — Trošistų organizacijos generalis sūnumi.
vykfl jiems tą tvirtovę apgriau
ckio, Zinoviovo ir kitjų iškelta; 9-ios m o t e r y s identifikuoja sekretorius Turati į keliasdeti, jie atsieks dalinį laimėjimą.
Policija yra nuomonės, kad
•
komunistų partijoje opozkijaj Policija areštavo Leroy Jo- £ i m t i s s u s į r i n k u s i ų fašistų. Pa tą jaunuolį kas kitas turėjo
Nestebėtina tad, jei Ameripilnai sutriuškinta ir tie vadai ] mC on, negrą. Town Hali poli- tsai Turati fškėlė reikalavimą apginkluoti ir pastatyti nužu
kos Įvairaus plauko socijalisI/)NDDNAS, lapkr. 3. — j Tai puiki koaiservatistąms
atšalinti nuo vadovavimo pa- e ijos stoty jį kaipo vagį iden- mirtimi bausti visus pasike- dyti premierą. Policija darbuo
tai šiandie nemažai pinigų iš- P o kelerįų metų nepavykimų, j pamoka. Negana stovėti prie
rtijai.
j tifikavo net 9-ios moterys,
sintojus.
jasi susekti naują sąkalbį.
leidžia, siųsdami Calles'ui t e - ! ^ a r n n partija šiandie išnaujo! valdžios vairo. Dar ir gyvenNors jie visi savo opozici ją * n u o k u r į ų tas negras išlupo
1
legramas, kuriomis tas despo-'ima atsigauti.
! tojų gerove reikia rūpintis,
jau viešai atšaukė ir žadėjo krepšius su pinigais ir pabė
tas raginamas neatlaidžiai ko-j 300-se miestų ir miestelių
PREZIDENTAS VVASHINGnekliudyti šiandieninei vald g°.
ĮGYKITE J U B I L I E J I N I U S
voti Bažnyčią. Jie žada jam munįopaKnh*M rinkimuose T A U T Ų SĄJUNGA KOVOS žiai, kad neiškelti jai pavo
TONE
A T L A I D U S
visokios reikalingos paramas, (darbo partijos nariai skaitlinLIGAS
jaus, tečiaus stovį valdžios viDemokratų kandidatas į, se
Šį vakarą, 7:30 vaL vak.
gai dalyvavo ir išrinko nema
AVASHINGTON, lapkr. 3.
Įršunėse komisarai jų darbų natorius Brennan vakar nebaAušros Vartų parap. bažny
tt A|
lapk1
žai saviškiu kandidatu.
;r
/ 6' ~ l a U "itiegali p a m i g t i ir buvusius o-\^YO,
(lydytojas neleido jam — Prezidentas Coolidge su
D1NAMITO SUDRASKY
čioje prasideda Jubiliejiniai
Pranešta, darbo partijos ka-.tų Sąjunga netim prienamių
^ ^ ^
^ ^
tik'apieįsti namu
žmiona gryžo iš Mass. valsti
w ^
TAS Į SKUTUS
Atlaidai. Per penkias dienas
ndidatai net ir ten laimėjo,j ateity panaikinti karų. Tad
jos
vakar
atlikus
ten
balsavi
galima.
bus vaikščiojama i kitą baž
kur
to
laimėjimo
visai
nesiti-l
imasi
kovoti
ligas,
ypač
limmus
rinkimuose.
PANAMA CJlFY, lapkr. 3.
Komunistų partijos konfeDu plėšikai'apiplėšė kraunyčia, kad įgijus Jubiliejinius
k( ta
| pamąsias arba epidemijas to- rencijoje patsai Rykov, kurs tuvę, 4857 ,Broadway. Pagro- Al'en S. Boyd, 49 m., paė- ' Atlaidus. Kas vakaras bus
Darbo
partijos
laimėjimas
Ise
šalyse,
kur
jos
labiausia
DAUG
LAIVU
PERPLAUKĖ
jęs iš Texas, municipalinės in
skaitosi Sovietų unijos premie-[i )0 brangių k a i l i n į vertes 20,sakomas pamokslas, atkalba
į> _,
žinerijos užveizcla, į skutus labiausia atkreiptas prieš kon-j siaučia.
ru (jis užima Lenino vietą),'000 dol.
PERKASU
mos maldos už sielas skais
sudraskytas e k s p l i o d a ^ s 15-ai ""rvatistus, kurio visur daug! Pirmiausia bus atkreipta ko- Zinoviovo ir kitų klaidas nu-1
^_tykloje esančias.
N
, vietų neteko.
I. va prieš žinoma malariją.
PANAMĄ, lapkr. 3. — Spa
rodė, kuomet tie reikalavo toTeisėjas Eller vakar pirm
svarų dinamito.
Taigi, pasinaudokite šiais
Suprantama,
municipaliniai
lių
mėnesiu
Panamos
perkasu
Boyd dinamitą vežė automokių ar kitokių reformų.
pietų iš kalėjimo paliuosavo
Atlaidais.
;>i!iu vieškelio konstrukcijai a-' rinkimai neturi įtakos į par-i, ALBANIJOS KABINETAS
Rykov sakė, kad Zinoviov keletą politinių triukšrfiadarių. buvo didelė trafika. Į abi pusi
rti Pexlro Miguel. Nelaimė į- lamentą. Bet tas liudija, kadi;
GRIUVO
perplaukė 445 laivai.
reikalavęs aukštesnėmis įmoke- Tuomi sukėlė nepaprastai
vyko susitrenkus automobiliui žmonės jau nepatenkinti kon-^ v x E N N A lapkr. 3 /
p r a . .stimis apdėti valstiečius tiks- daug triukšmo.
ant nelygaus kelio.
t servatistų valdžia.
fneg^ A l b a n j j o s m inį s terių ka- l u valdžiai pelnyti daugiau pa
MIR6 JŽYMUS MAGIKAS
Visiems begalo įgriso angle-*/ b i n e t a s griuvo.
jamų. Rykov nurodė, kad valChicagoj'ir apylinkėse! uždaVAKARYKŠČIOS DIENOS
S U D E G Ė DU KŪDIKIU , kasių streikas, kurio pabaiga
Lietuvos 100 litų 1. $10.00
AJimed bey Zogu nauju prė- stiečiai jau ir šiandie n^oka ryta dar 14 vietų^ kur buvot DETROliT, Mich., lapkr. 2
J konservatistų valdžia n e s i r u p i - , ^ ^ ^
^
Gi juos parduodami svaigieji gerymai.
Čia po dviejų nevykusių
Britanijos 1 sterL sv. 4.85
C m
s a . ^ana aukštas taksas
MARQUET.TE, Mich., lap- na.
dar labiau spausti butų neproPrancijos 100 frankų 3.18
operacijų mirė Harry Houdi
vo militarihį vadą.
kr. 3. — Sudegė Orval Toman
I r j e i šiandie Anglijoj įvyBelgijos 100 įelga
13.91.
tinga. J i s nurodė, kad tekiaa,' CHICA&O IR APYLIN*Vni, įžymus magikas. J i s pagar;
namai. Gaisre žuvo ir du ku- ktų rinkimai parlamentan, daChicagon atvyksta Seattle, f atsitikime valstiečiai britų iš- ~ K E S . — Nepastovus oras; va- [sjėjo, kuomet išvilko aikštėn
Italijos 100 lirų
4.30
Wash., miesto majoras, Mrs. f judinti prieš darbininkus ir iš- kare šalčiau. Vakar- ryte te-' spiritualis tų suktybes, kurio dikiu: Afary 3 n?<et,«ų ir Orval rbo partija išnaujo pakiltų
Šveicarijos 100 frankų 19.33
1 metu.
priešaky.
Bertha K. Landės,
kiltų naujas pavojus.
mperatura buvo 31 1.
mis žmonės buvo mulkinami.
Vokietijos 100 markių 23.81
'
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Darbe Partija Anglijoje įsnauja Pakįla
Rinkimuose

1

Pinigų Kursas.
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* o s kariuomenes šiandie Len[kija turinti apie 260,000 grei
ft*» tai galimų sušaukti savanorių
On« T«ar
fM§
AT NKW8-OTAND8 I c A COPY armiją, kad Lenkija šiandie
OBAt'GiJS PUBLISHIIIG 00., Ino. yra daug galingesnė negu bu
•o. Omkle j A**, Cfck*«o, !».
TeL Boof0velt 7W1
vo 1920 — 21 m.
Antroji
partija
turinti
kiek kitoniškiau.
Ji aiškiai sako, kad pasi
Immig racija.
vėlinta yra užimti Iietuvą,
Kuomet norima kuris nors nes dabar jau ne be viena
šalies įstatymas panaikinti, Lietuva kovos už savo būvį
užtenka prie jo vis naujus, aš su užpuolančia Lenkija, bet
jai gali padėti ir Rusija ir Vo
trius papildymus pridėti.
Tuomet įstatymas pasidaro5 kietija. iTaigi į karą stoti su
negalimas įvykinti, o net sa Lietuva esamomis sąlygomis
neprotinga. Todėl esąs būti
liai blėdingas ir jis panaiki
nai ceikalingas susitarime
nama.
Panagiai yra su ateivystės su Lietuva. Ir si partija siufo
"atiduoti liietuvai Vilnių su
įstatymu.
apielmk^, sudaryti su Lietuva
Nors yra trejetas Kongreso
reikalingas sutartis, gauti priatstovų, kurie rūpinasi sušvel
vilegijų Klaipėdos uoste ir t.
nyti a t e i v y * ^ įstatymą, bet
Kongreso daugumas vis lei t.
Savo žodžiams patvirtinti,
džia naujus varžsymus. Net
prieita prie to, kad gavusi jie nurodo, kad Francija tols
viena žmona teisę sugrįžti ta nuo Lenkijos, susidedamą
Jungt. Am. Valstybėsna, ap su amžinu Lenkijos priešu —
lankiusi Europą, bet patį liu- Vokietija.
Dėlei tosios savytarpės ko
dymą Paryžiuje jai išvogė ir
dabar ji, pasiekusi New Yor- vos matyti, kad Varšavos mi
paskutiniu laiku
ko prieplauką, išlaikyta visą litaristai
mėnesį Elis saloje, turės grįž pradėję abejoti apie savo nuo
ti Europon. Nors buvo įrody monės teisingumą. Galimas
ta, kad jai buvo duotas pa daiktas, kad Lenkija neužilgo
liudymas grįžti, bet kadangi bandys sueiti su Lietuvos at
ji jo neturi savo rankose, at- stovais į atviras derybas del
eivystės biuras atsisakė ją Vilniaus. Nes dabartinė būk
lė Lenkijai naudos neduoda.
priimti į J. A. Valstybes.
L
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Trečiadienis, Lapkr. 3, 1926
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gumas duoda galimybes dary-,
ti bandymus numatytose išra
ttm
dimų srityse.
Nesenai iš Kinijos gryžo Chicagos advokatas Šilas H.
O, kaip įdomus ir pamoki
Strawn. «Jis Kinijon J. A. Valstybių valdžios buvo deleguo nantis
lietuvių gyvenimas!
tas į tarptautines — muitų tarifo ir ekstrateritorijalės ju Kokių gražių bažnyčių turi,
risdikcijos konferencijas. Po ilgų mėnesių darbo ir lukeria- kaip sumaniai sutvarkyta pa
vimų tarifo reikalu nieko nenuveikta. Kita konferencija pa rapijos. Mokyklc (statybą)
vykusi ir sustatytą raportą pasirašė trylikos* valstybių komi- tai tokios, apie kokias Lietu
sijonieriai, įėmus pačią Kiniją.
voje tik svajoti galima, pav.
Adv. Strawn andai "Association of Comnierce" susirinki Waterbury, Oonn., Mt. Car
me, Chieagoj, papasakojo įdomių dalykų apie Kiniją, jos inei, Pa., Worcester, Mass.,
padėtį ir visus tos šalies vargus..
Seranton, Pa., New PhiiadelŠtai įdomiausios iš jo prakalbos ištraukos:
phia, Pa., Minersville, Pa.,
Kinijos apėmis yra vienu milijonu ketvirtainių -mailių di- į a i i m r į o s ė Chicagos parapi
dėsnis už J. A. Valstybių apėmį. Kinija savo plotais didesnė! j o s e j r kitur Draugios parauž J. A. Valstybes, Meksiką ir Centralinę Ameriką ėmus šias p į i o s e desėtkais skaitomos,
visas krūvon. Kinija didesnė už visą Europą. Daugiau ke-l^čių
Tautiečiai
kad savo
turiu šimtų milijonų, arba viena ketvirtoji dalis viso pašau darbštumu suteikėte man ge
lio, žmonių gyvena Kinijoj.'
ros progos įdomių dalykų pa

KINIJOS žMONiy VARGAI.

Jei jums yra nusibodę
paprasti. •.

v/

matyti ir daug ko gero pasi
ŽMONfiS BEMOKSLIAI
«.Devjnios dešimtys septyni nuošimčiai kiniečių nemoka 'mokyti! Aš tikiuosi, kad dau
nei skaityti nei rašyti net nuosava kalba. Negalima sakyti, kas bus galima Lietuvoj įgy
kad kiniečiai apsileidę arba žemojo inteligencijos laipsnio. vendinti.
Lankiausi Amerikoj dvasi
Skaitlingosios jų nrinios neturi progos mokintis. Nėra kam
seminarijos
reikalais.
kas galėtų išlaikyti mokyklas arba minių švietimu rūpintųsi. nės
Kinijoj yra daugybė įvairių dijalektų. Vienos provincijos Prieš seseris metus lenkai,
žmonės dažnai negali susikalbėti su kitos provincijos žmono užgrobė Seinus ir tenai kated
rą bei seminariją. Nors Sei
mis.
TTYRAI yra žmoniški savo cigaretę
kaip ir Vilnių, manau
Kinija turi įvairaus klimato. Labai šalta h* sausa šiauri nus,
* skonyje, taip kaip jie yra visuose savo
niuose jos plotuose. (Ii pietuose labai karsta ir didelė drėgnu neužilgo atgausime, bet ma
pašaukimuose.
ma. 'Turi didelį gamtos turtų įvairumą. Tuotarpu pramonės noma dabar statyti seminariJų lojališkumas apsireiškia kuomet tas loja*
dy nedaug. Didžiosios gyventojų minios pragyvena dirbda- j« Vilkaviškyje, nes einant
šalv
liškumas yra to vertas.
w
ti žemę.
Suvalkų sutartinu, Seinai panu žemę,
silieka vyskupijos krašte ir
Kaip tik sykį dasilytesit lupomis Helmar
Visoj Kinijoj yra 7,000 mailių geležinkelių, palyginus su
jus niekuomet jų nenorėsit mainyti į kitus
be to tenai neparankus susi
26o,000 mailių J. A. Valstybėse. Kadangi darbas begalo pi
cigaretus.
siekimas1.
gus, tai geležinkelių važta duoda didelį pelną. Tas pelnas
Amerikos katalikai (lietu
vis-gi netenka savininkams, bet karo lordams. Dažnai to viso
Susipažinkit Su
viai) gerai atjautė seminari
pelno karo lordams neužtenka. Tad ant geležinkelių užtrau
jos reikalą ir sudėjo aukų
kiamos paskolos. Ir šios pastarosios greitai išsenka
tenka
$23,78o.0<).
Lenkų Prieteliai.
Anglo saksų fanatikai nore-j
karo lordams.
(Šioje sumoje yra ^$4,600,
tų kuogreičiau iš visų tautų
Londono t4 Times'' pataria
KARO LORDŲ VALDŽIA.
padaryti airius, anglus ir juos Lenkijai
sudėtų Liet. pask. bonais).
stabilizuoti
savo
Kinijos susisiekimų ministerio oficijaliam raporte prezi
Karaliene Žymiausių Cigaretę
paversti kliusnia anglonizato- **zloto" vertę.
Tai ištikro- džiuginanti auka!
dentui rugsėjy,- 1925 m., pažymima, kad per trylika metų, ty.
rių minia. Tas darbas eina
Jo nuomone tai galima len nuo respublikos įkūrimo pradžios, Kinijos geležinkeliai mi- Apie 1-6 dalis viso semina
prieš prigimties
įstatymus gvu būdu atlikti. Ir "Times" litaristams išmokėję 180 milijonų dolerių. Priskaičius nuo- rijos sąmato. Brangus tautie
':
laužo žmogaus asmenybę ir nurodo į padidėjusią užsieniu g i m i i l ^ b u t į 2 50 milijonų* dol.
čiai gerai suprato, kad jeigu vę išleista pragyvenimui. Pas kaitis aukojo $100.00, kun.
kaikuriuos klebonus teko il- Balkunas $50.00, kun. A.
kas prie anglonizatorių darbo
prekybą,
_ &iandie Kinijoj visus geležinkelius absoliučiai kontroliuo- nebus kunigų, tų žmonijos vaprisideda yra savos tautos ir ragina L. valdžią kuomadų prie išganymo, nebus nei gai pagyventi, kaip antai: Vaškelis $25.00. Kun P. Jakšja militaristai — karo lordai. Iš geležinkelio Pekinas — Han
išdavikas, — tai Ku-Klux- žiausiai varžyti privačią ini
bažnyčių; perniek tada butų11**** k un- L Albavičių, kun. J. tys $100.00 ir arti 4,000 ekkow karo lordas Wu Pei-fu kas menesis iškolektuoja viena*\
Kura, kun. J. Pauliuką, pa- j zenipliorių savo išleistų km
Klano vergas.
,
ciatyvą.
milijonų dolerių. Iš Pekino — Mukdeno geležinkelio milži ir gražios mokyklos. Taigi
44
Zloto" vertė kurį laiką niškas sumas paima Manehurijos karo lordas Cbang Tso-lin. ir rėmė tų įstaiga, kurioje galios kun., Kodį, kun. J. gų. Iš pasauliečių žymesnes
Vilnius ir militaristai.
Kasakaiti, kun. K. Urbanavi aukas davė: Mat. Norbutas iš
buvo apsistojusi. "Times , ! Patys geležinkeliai apleisti. Vagonai netaisomi, nauji nepa- auklėjama tie vadai.
Šios aukos, tai yra katalikų čių, kun. Vaičiūną ir kitus. Cambridge, Mo?s. $205.00, A.
Dėlei susidariusios padėties, nuomone, nevertėtų siekti jo » rU pj na i U į e j e j sąlygos neatsintainys, artimoj ateity visais Kini]>au
mano darbe Kairaite iš Cbicago, 111. $150.padarius Lietuvai nepuolimo vertę atvesti prie nominalo*, j ^ geležinkeliais važinėjimas bus pertrauktas. Kiniečiai uki- aukos; vra tai dažniausiai tų j > i aSu d aPagelbėjo
T
labai
<*u d ė " 00; daugelis po $100.00.
ir neutralumo sutartį su So buVilimu vertės, o tik esam**- ninkaj r e taį kur laiko kupranugarių arba muly laukų dar- darbininkų aukos, kurie savo *k i nP a s - *&
Brangus Tautiečiai! Už šias
prakaitu užgyveno skatiką i r , l ^
redakcijoms už jų pavietų Rusija, " Vilniaus Ai JQ "zloto" verte garantuoti. b a n i J i # viską užgrobia kareiviai. Galvijai, tai retenybė.
nutraūkdami nuo savęs, teikė l < Į n k l U H U i r P«€*Ib*>
ft*A taip gražias aukas aš dar kar
Tuos gerus patarimus "Tidas"
rašo apie Lenkijos par
Kinija neturi vieškelių. Turi vos 8,000 automobilių. Ji:ng.
"Garso , , , "Draugo" ir "Dar tą tariu nuoširdžiausios padė
davęs, Lenkijai pasiū
tijų kovą': ar tuč tuojau pul mes"
seminarijai.
k. Valstybes skaito 20 milijonų automobilių.
kos žodžius J. E. Vyskupo A.
ti Lietuvą, ar ieškoti su ja lo sumažinti gabenama prekių
Didžiausias įlėkingumas už bininko '' redakcijoms.
r
P. T.
užsienin kainas ir suvesti be
susitaikinimo.
Kai kurie asmens pasižy Karoso, visos vyskupijos ku
tas aukas priklauso kuni
(Bus daugiau)
Vsfšavoje galingesnė esan de Ji eito valstybės biudžetą.
gams, kurie leido daryti rink mėjo savo nepaprastu duosnu- nigų ir visų katalikų vardu.
Viešpats^' teatlygina
Jums
Nors galutinai
Loi.dono
ti pirmoji militaristų partija.
liavas. Jeigu jie butų atsisa- mu. Kun. J. Bumčius aukojo
man Amerikoj. Daug malonu
kę pagelbėti, tai nieko nebū $2,000.00, kun. J. Kuras $L- gausiai!
j i sakanti, buk šis momentas! 4, Times" gina Anglijos reimų patyriau šioj gražioj, sve
tų išėję. Jie prisidėjo ir sa-| 100.00, kun. K: Urbanavičius
Lčnkijai yra labai patogus Į kalus,, bet iš palankaus jo toAš apleidžiu Ameriką su
tingoj šaly. Patiko man čio- ve didelėmis aukomis ir-pri- $200.00, kun. J. Martis $150.jvykinti savo geidavimus —'no Lenkijai matyti, kad angerais įspūdžiais, nes lietuvių
nykštis gyvumas ir darbštų- t a r i m u J i e p r i g m § mmQ ^yQ m k u n j Kaulakis $145.00, gyvenime čia matosi didelė
užimti visą Lietuvą, paimti ; glai nejuokais mano įsikrausNepasijutau, kaip praslin mas.
Nepaprasta pažanga iš-'pastogėn ir maitino. Jei no kiti po $100. Pažymėtina, kad pažanga. Teko sužinoti, kad
Klaipėdą, Liepojų. Militaris-jtyti. o gal net ekonominiai
ko metai ir mėnesis, bebūnant radimuose. Amerikos turtin- tas, tai daug pinigų butų bu- i š asistentų kun. Pr. Vaitu-1
tai primena, kad šalia tikro-' pavergti Lenkiją.
(Tąsa~3 pusi.).
t
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SU DIEV, AMERIKOS
LIETUVIAMS!
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BĮ Turzyma.
•t

UŽDUŠINĖ DIENA,
m mtmm m

(Verto

Sakalas).

(Tąsa)
O kad tai jos butų teisybė? Jeigu
meilė butų duota mums tiktai tam, kad
pažadinti mumyse amžinybės troškimą/?
Tuomet, ištikrųjų, kentėjimai ir mirtis
nebūtų taip baisu piktu, kaip mums iš
rodo. Bet ką turi daryti tie, kurie palikę
nežino kelio ir nežino kuo širdies skaus
mus prigesinti. Kokiu būdu gyventi, kad
susiartinus su tais, sų kuriais pirmiau
gyveno ir su jais neprasilenkti. Eisiu dar
pas tave, gal tu pasakysi man, gal išaiš
kinsi tą abejonę, kuri supa mano sielą,
*

*

.

r

I

Ar džiaugiesi, mano mylimoji, ar esi
patenkinta manimi? Ak, žinau kokią link
smybę butų suteikę tau pasiryžimai, ku

• »

riuos šiandie surišau, jeigu būtum su ma motutė, mane muša, aš alkana, man šal vai nusiminus ir svajojai apie įkūrimą
tokios įstaigos, kurioj butų globojami ir
nim,
net ir dabar, nors tavęs čia nėra, ta.
išrodo man, kad jaučiu tavo artumą, kad
Kaž kokia moteris priklaupė prie mer auklėjami* našlaičiai ir neturtingųjų vai
matau saldžiai šypsančias tavo lupas.
gaitės, pradėjo ją klausinėti ir raminti, keliai. Liga ir pagalios mirtis nutraukė
Nuėjęs ant kapinių, pamačiau tūks bet sunku buvo ją atriesti nuo žemes, tavo svajones, bet aš jas įkūnysiu... vien
tančius degančių žvakių ir sunku net bu- taip sielvartingai griebė žemę, taip ver tiktai del tavęs. Tuo tarpu pažadėjau tai
vo pro žmones praeiti. Tavo darželis bu kė, kuomet bandyta j ją atimti. Vos tik mergaitei, kad aš pasiimsiu ją pas save
vo taipgi šviesus ir patraukiantis. Atsi po ilgų pastangų pavyko ją atvesti ant ir pasakiau, kad už tai tau padėkotų,
sėdau ant suolelio ir mąsčiau apie tave, suolelio ir išgauti šiokį tokį paaiškini Pažvelgė j mane išmintingomis 'akimis,
apie praėjusią mudviejų laimę ir apie mą. Viena moterų trynė jos pamėlyna paskui pagriebusi mano ranką pradėjo
tą drebančią ugnelę, o vienok rusiančią vusias rankas, kita apsupė šilta skara, aš- karštai bučiuoti. Staiga pakilo ir nubėgo
gilumoje mano sielos, kuri užsižiebė ma gi gražiais, maloniais žodžiais raminau, pas savo motinos kapą. Iš bukieto mėly
ny po įtaka tylių žodžių tos vargšės, nu žadėdamas ją globoti ir niekam neduoti nų, pavytusių astrų išėmė vieną gėlę, su
liūdusios ir tikinčios moteries, motinos skriausti. Dideliu sunkumu iš jos papasa grįžo pas mane, pažvelgė nedrąsiai į anetoli palaidoto sūnaus. Staiga iš to su kojimų patyriau, kad jinai našlaitė. Tė kis ir įkišo savo gėlę į tavo kapą tarpe
simąstymo pažadino mane garsus, spaz- velio nepažino, o motina nesenai mirė. tuberozų.
mingas vaiko verksmas, tiesiog širdį ve Mažytė išėjo tarnauti, kur liepė jai virš
— Dabar eiva, — tarė man griežtai
riąs, kad net pašokau ,ir nubėgau į tą pu jėgų dirbti, mušė ir valgyti nedavė.
duodama savo rankytę, nors dar taip Jau
sę.
Prisiminiau sau, kaip sykį tu sutikai ną, bet'jau sunkaus darbo patyrusią, Par
Ant nesenai supilto kapo gulėjo mer ant kelio mažytę, paklydusią, šaukiančią sivedžiau ją į savo namus ir išauginsiu,
gaitė nedaugiau dešimts metų ir, apkabi motinos. Dideliu vargu išgavusi iš jos išauklėsiu, nes tu, tu man ją davei. Taip
nusi pamėlynavusiomis nuo šalčio ranko nurodymus, paėmus už rankytes parvedei gi užsiimsiu steigimu įstaigos apleistiems
mis kapą, balsu verkė, šaukė motiną. Bū namo, kur nei nežinojo apie vaiko din vaikams. Ar gerai? Noriu išpildyti tavo
rys žmonių apstojo mergaitę, kuri šaukė: gimą, nes- motina buvo darbe, o kitiems pasiuntinybę šiame pasauly, kad greioiau
— Motutė, motule, pasiimk ir mane; tas visai rieapėjo. Paskui visą vakarą bu paliuosuoti mano sielą ir eiti pas tave,
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arba paskui tave. Iš meilės del tavęs,
mylėsiu tuos, kuriu^ niekas "nebemyli.

Atėjai pas mane, mačiau tave, jau
čiau tavo buvimą. O, ačiū tau, ačiū! Ma
tau da ir dabar, tave visą baltą ir vėjo
pukšnojamą, kaip atplaukei pas mane
šviesu, giedru veidu, o tavo akyse spin
dėjo džiaugsmas. Rankoje laikei tą mė
lyną, žemėtą astrą, kurią mergaitė tau
paaukojo ir glaudei ją prie savo kruti
nės, žiūrėdama į mane su meue, kaip se
nais laikais, kuomet-buvome kartu ir kuo
met buvai manim patenkinta.
Mačiau tave savo sielos akimis, jau
čiau tave dar po savo pabudimo. Sąpcantu
tave, tikiu visa savo siela, myliu tave.
Myliu, nežiūrint, kad mus karstas ski
ria Sielos mūsų susiekia per žemės plutą
ir per kūno lukštą. Tikiu į amžinastį ir
kaji tu joj gyveni. Taigi pasiskubinsiu
paskui tave, mano numylėta, einu, skubi
nuos. —
"t
Iki .pasįmatymo!
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LIETUVI M AMERIKOJE
SCHENECTADY, N. Y.

CARY, INDIANA,

w

Bazaras.

,

"Suprise Party'\

mg ^ — — •

naujus mokyklos kambarius,
kuriuos Sesutės Prancižkietes
buvo papAiošusiuos ir prisiren
gusios saldainiais ir pyragais
pavaišinti. P o užkandžio iš
nešta kėdės ir prasidėjo šokiai.

Mitsų mažoj kolonijoj nicSpalio 28 d. surengta dideSenutė atgynė namus.
ko svarbaus neatsitinka. Pa- lė "suprise p a r t y " Simonui
Po koncerto linksmai šorapijonys sykiu su nauju kle-.Brazauskui jo vardo dienoje| kant, pranešta, kad Daunorų
bonu rengiasi prie didelio oa- pagerbti. PokiHs įvyko para-!į r Usarių namus vagys bauzaro, kuris prasidės lapkričio pi jos salėje. Jame dalyvavo do apiplėšt. Mat, išėjus į kon19. Daug gražių daiktų su- j beveik visi Garys lietuviai, 'certo visai Usarių šeimynai
a u k o t a ir k n y g u t ė s j a u i š d a - . B u v o ir svetimtaučių ir v i s i ' a p a t i n i a m e Daunorų flate pa
imtom.
Jaunimai
y p a t i n g a i gra^iai pasilinksmino.
liko tiktai 70 m e t ų Daunoro

darbuojasi, kad bazaras at
neštų pelno. Nes reikia bokš
tas varpui pertaisyti ir viskuo
chorui pataisyti.
Klebonas
kviečia visus prie darbo.

. . .

9 9

i

jos likimą, ypatingai nore- Vyskupijos Kurija^ Vilkaviškis, Lithuania.
čia pavesti Visą Lietuvą.
=
Iš savo puses aš neužmir
DENT1STAL
šiu, kaip ketinau J u s savo
maldose. Be to aš prašiau ir
prašysiu į talką prie maldos Ofiso Tel. Lafayette 6830
mūsų vyskupijos klierikus ir
visus katalikus.
Malonu man butų, jei kas
DENTISTAS
iš Jūsų, Brangus Tautiečiai,
4193 Archer Avenne
parvažiavęs Lietuvon, atlan
Brighton Park
kytų mane. J u k man bus įdo
mu^ pasiklausyti- apie Ameri Valandose nu© t Iki 1S ryto —
t iki 8 rak. Šventadieniais Ir
ką ir priimti pas save tuos, \
Seredomis pasai sutarties.
pas kuriuos taip svetingai
praleidau metus suvirs. Tie / •Telef.
Boulevard ?042
sa, mes Lietuvoj gal negalė
sim taip pavaišinti, kaip gali
UETITVIS DENTISTAS
amerikiečiai, bet stengsimės,
4648 BO. A S H L A N D A VENŲ 15
kiek galėsime. Taigi iki pa
Ant B. Zaleskio Aptiekus
simatymo Lietuvoje!

DR. IDRANGELIS

motina. Vagys užlipę ant an
tro aukšto pradėjo duris dras
kyti. Užgirdus senute atsida
rė duris, uždegė šviesą ir lip
dama laiptais paklausė, kas
čia ir ko nori. Vagys nutilo.
Kun. A.* Steponaitis,
Tuo metu parbėgo Daunorų
mergaitė ir senutė liepė pa
P. S. Išvažiuoju lapkričio 3
D E N T I S T A S
šaukti tėvą, ką mergaite ir d., 1926 m. Mano adresas bus: \
4454 So. YVestern Avenue
padarė. Plėšikai pamatę pa
Valandos: Nuo 10 ryto lkl 9 vaL
vakare.
vojų pasprūdo. Taigi jau tre
Mrs. V I D I K I E N C
AKUŠERKA
čiu sykiu mėgina įsilaužti
3101 So. Halsted St. kamp. 81 gi.
į iuos namus, bet vis nepa
Telef. Yards 1119
DR. P. G. LUOMONS
vyksta. Sykį Daunoras užklu
,Moterims pa
LIETUVIS
feBiniSTAS
po tris vagis, bet vienas ne
tarimas
2201 WEST 22nd S T R E E T
galėjo suimti, tai vienas net
dovanai
Tel. Canal M I I
Antanas.
r
viršutinį paliko besiimant su
Bazaras.
alandos nuo Valandos: 9—11 ryto: 1—1 vakaro
Daunoru. Iš nibo pažinta,
18 ryto iki 2 t>m
8v.
Petro
parapijos
salėj
»>
SKAITYKITE "DRAUG4
kad tai lietuviai.
po pietų, nuo Tel. Lafayette 0075
f
lapkr 1 d. prasidėjo bužams,
6 iki 9 vai.
kuris ir trauksis visą mėne
Patartina Detroito geriems
Dr. S. Needelman
Ivakare.
DENTISTAS
si. Kermošiai bus seredomis tėvams neleisti vaikų drau
SS01 South Kedzie Ave.
P R A N E Š I M A S
subatoniis ir nedeliomis. Ba- gaut su nepažįstamais, mes
Val. : Nuo 9 ryte lkl 9 vakarą.
Pradėjo Eiti
zare bus daug jdomių dalykų ankščiau ar vėliau tokie žmo
Nedeliomis pagal sutarties.
V- • i
ir pamarginimų.
nės atsiduria kalėjimuose.
O P T E M I T E I S T A I
Usarių
šeimyna
dėkoja
Taigi, gerbiami
Detroito
Mėnesinis leidinys, TIESOJS lietuviai, kviečiami lankyti Daunorų močiutei, kad apsau
gojo namus nuo plėšikų.
šviesoje nušviečiantis dienos basam.
Sargas.
klausimus.
Šv. Jurpio parapija ir-gi
Tai yra vėliausias muzi
Prenumerata metams . . $1.20 rengia bazarą.
koje dalykas dabar taip iš
OPTEMITRISTAS
,
r
tobulintas, kad .su vienu
(Tąsa nuo 2 pusi.)
Atskira knygele
10c.
D" Koresp.
dialos pasukimu, gali gauti
Adresas*
pirmieji lietuviai atėjūnai bu stotį, kokią tik nori.
vo nemaloniai čia priimti;
Apsisaugokite netikrų s sedaug vargo jie panešė iki pa tų ir nežinomų pardavėjų.
Atwater Kent, Freshman,
rode kitoms tautoms, kad ir
1624 E. FALLS STREET
Lapkričio 7 d. Šv. Antano jie neprastesni darbininkai ir E. C. A. Radiolas visiems yNiagara Pails, N. Y. .* parapijos naujoj
svetainėj žmonės m kitus. Dabar lietu ra gerai žinomos ir nebran
gios. Parduodam ant lengvų
Lietuvis Akių Specialistas.
Moterų fSąjungos
2 kuopa viai net pralenkė daugeli. Y-H išlygų ir veltas patarnavi
Palengvins aklų Įtempimą ku
rengia puiku koneertą. Pro pae paskutiniu desėtku mėty j
ris
esi priežastim galvos skaudė
mas.
j i m o , svaigimo, akių aptemimo,
gramą išpildys žymus asme lietuviai padare didelės pa
nervuotumo, skaudamą akių kar
ADVOKATAI:
šti. Atitaisau kreivas akis, nuimu
nys, J<aip t a i : p. Lauraitienė, žangos. Ateitis šypsosi dar
cataractus. Atitaisau trumpą regyNjp-lė Jovaišaite, p. Oiapas, a- maloniau. Mat, jau stoja dar
ste ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius vi
J. P. VVaitches kompanuojant Skirutei; taip ban ir jaunoji eia augusio ji
sose atsitikimuose egzaminavimas
daromas au elektra parodančias
LIETUVIS ADVOKATAS
gi dainuos p-le Kutaite, p-lė Larta. 'Manau, kad ši naujoji
mažiausias
klaidas.
10756 So. Mlchigan Avenoo
Jurgeliute,
p.
Andrijunas,
p.
Specialė
atyda
atkreipiama mo
Tel. Pullmaa 5950
darbuotė atitaisys ta/ nema
kyklos
vaikučiams.
Specialistas Abstraktu. V e d ė j u
Vaičiūnas, akompanuojant vie lonų pasireiškimą, kad iki šiol
•ton teisiu. **Valandos nuo 10 ryto lkl t va
tiniam mūsų vargonininkui permaža susirūpinta jaunimu
kare. Nedeliomis nuo l t ryto 41d
1 po plotų.
p. A. Mondeikai.
ir jisai (jaunimas) kiek nu
Tel. Boulevard 7569
T a i g i kviečiami chieagie- tolo nuo tautinių idealų. J u k
Pamatykite ir'Gulbransen 1545 YVEST 47th STREET
čiai ir eiceriečiai atsilankvtt jaunimas — tai ateitis! Taigi pianus pas:
Akinei $4 ir
LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22nd St. arti Leavitt St.
i mu.su koncertą, pasiklausy dabartės, stojant į darbą nau

Vakariene bevalgant, vieti
nis gerb. klebonas gražiai at
pasakojo p. "S. Brazausko gy
venimą, o . paskui kalbėjo p.
A. Einikis, vakaro vedėjas.
Svečiai suteikė p. B. puikią
Nelaimė.
Lietuviai čia gražiai ir vie- dovaną, būtent: auksinį laiknybejt gyvena. Vienam tiktai podėlį, o jo moteris gavo graatsitiko nelaime: važiuoda- žių gyvų rožių. Visi buvo pamas automobiliu jis neturėjo tenkinti gražia pramoga. Šok- ;
elektros šviesų, o tiktai mė t a iki vėlumai.
Dalyvavęs.
nulio, dėlto ir įvažiavo į gatvekarj. Automobilis sudužo,
o pats jau. antra savaitė ligonbuty. Gal pagys.

D A K T A R A I :
•>•?

IŠ EUROPOS SUGRĮŽO

TeL BonleTtrd 3680

DR. AL. M. RAČKUS

Dr. J. P . P o š k a

Gydytojas, Chirurgas ir
Specijalistas Elektroterapas
Atsivežė gerų vaistų iš
Vokietijos. Ligonius pri
ima kas dieną nuo pietų
iki 9 vai. vakare.
Sekmadieniais tik susita
rus.
,
OFISAS:
1411 S. 50 Ave. Cicero, IU.

Telef. Cicero 736 M..

DR. C. Z. VEZELIS

r

DR. L P. SUKIS

Phone Yards 1181

DrA^GRAIOJNAS
Lietuvis Gydytojas
3310 South Halsted Street

RADIO

"TIESOS AIDAI"

DR. VAITUSH, 0. D.

CICERO, ILL

" T I E S O S AIDAI"

»

1
JOHN K M S K A S

' Telefonas Canal 2552
"Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6
T. Veda visokias
bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant
arba
parduodant
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius.
Skolina Pinigus ant pirmo morglčiaus lengvomis išlygomis.

ti gražių dainų ir paremti'jiems darbuotojams drauge su
Sa/jungietes. Tam pačiam va>- j mokyklų pagalba ir draugijo
kare bus ir serijų laimėjimas. mis, tie trukumai pranyks. Y-

Ji

^l1

f

A. A. O L I S
A D V O K A T A S
11 S. La Saile st. Room 2001
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-o
VAKARAIS:
S241 S. Halsted St. Tel. Tards 00*2
7 iki 9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios

Tel.

Randolph 4242

J O H N T. Z U R I S
LIETUVIS ADVOKATAS
105 W. Monroe St. Caicago
Res. 0029 Cnamplain Avenue
Midway 3639
Ras. Vai. 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5

JOHN B. BORDEN
(John Hasdsiunas Borden)
.#

A D V O K A T A S
7 8. DEARBORN ST., Room 1588
Te teplione Randolph 8281

Vakarais 2151 West 22 St.
Telephone Rooaevelt 9080
Namų Telefonas Republic 9800

Jžanga nebrangi.
Koncertas prasidės 8 vai.
Komisija.

pae čia šventas uždavinys
aukštesniųjų mokyklų: kole
gijų (Marijonų),
akademijų
(Kazimieriečių) ir tt.

JOS. f. BUDRIK

Pianų Krautuvėse;
3343 — 3417 — 3421 So.
Halsted St., Chicago.

plaul ;

Kiekvienas
is

PINE

Res.: 6504 S. Artesian Art.
Tel Hemlock 8971
Utarninkals tr
nuo I Iki I v a i

ŪKi bi bifcllo
GYDYTOJAS IR

Tel.

DR.

Dr.S.A.Brenza

Lafayette 5798

A. J. JAVOIŠ

GYDYTOJAM m CHIRURGAS
4449 SO. CALIFORNIA AVENUE
VAL.: 9 iki 12 ryte; 8 lkl 6 p.
p. 7 iki 9 vak. Panedėliais ir
Pėtnyčioms 3 p. p. Iki 9 vak.

4608 SO. ASHLAND AVK.
Chicago, IU.
VaL: 9 ryto iki 12 piet: 1 po
plet iki 3 po piet, 6:30 vak. iki
9:30 vak.
*i*A
__

HM

Dr. A.J. KARALIUS
Lietuvla Gydytojai
South MoifM M N H

DR. HERZMAN
Ii

PI

SUSUOS

rm

Gerai lietuviams žinomas par I I
matų kaipo patyręs gydytojas,
ehirurgas Ir akušeris.
Gydo stalgias Ir ehroniSkas Ilgas
vyrų, motorų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray tr kitokias
olotctro* prietaisus.
Ofisas |r Laboratorija: 1011 W.
181h m., netoli Morgas Bu
VALANDOS: Nuo l t — 1 1 plotų
Ir nuo g iki 7 : t t vai. vakarą,
Dtenomis: Canal
Telefonai:
. n u . Naktį
South Shore 22S8
Boulevard 4111

Tel. Canal 0257 Res. Prospect «659

DR, P. Z. ZALATOBIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 South Halsted St.
Rezidencija 6600 S. Artesian Avc.
Valandos: 11 ryto iki 3 po pietų:
6 iki 8:30 vakare.

Mamų ir ofiso TeL B l v d ,

6913

DR. A. J. BERTASH

8235 South Halsted St.
VaL: 9 — l t A. M. Ir po I v. vak.

8484 S. HALSTED
Ofiso vaL: 1—8 p. p. t-8
"\

Phone Boulevard 8483

D r . Margėms
GYDYTOJAS m

6SIRŪRGAS

X — spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Oor. S. Leavitt St. Tel. Ganai 6222
Rezidencija: 3114 W. 42nd St.
Tel. Lafayette 4988
Valandos: 1—4 & 7—8 v. • .
Nedėlioj: 10—12 ryto.

CHmURGAS

3327 So. Halsted Street
VALANDOS:
Nuo 10 ryto Iki 2 po pietų
Nuo 5 po pietų iki 9 vai. vakare.
Sekmad.: nuo 10 ryto iki 2 po plot

Ofisas Tel. Boulevard 9699
Ilczid. Tel. Drezel 9191

Dr. A. A. R O T H
RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Valkų ir visų chroniškų ligų
O F I S A S

3103 So. Halsted St

^—

m. mm SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avc
SPECIJALISTAS
Džiovu, Moterų ir Vynj ligą
Vai. : ryto nuo 1$—12 "nuo 2—i'
po pietų: nuo 7—8:30
vakare
Nedeliomis 10 iki 12
Telefonas Midway 2880

Dr. Maurice Kabo
Gydytojas ir Chirurgas
4631 -SO. ASHLAND A VE.
TeL Y«rds 0994 *

Kampas Slst Street
V a i : 1—S po plet. 7—1 vak, Ned..
ir Šventadieniais 10—12. d.

Rezidencijos Tel. Plaza S200
Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 16 iki 12 piet. !

Tel. Canal 6574

DR. h C. TAUTKUS
CHEROPRACTORICS

2019 Canalport Avenne

DR. BENEDICT ARON
S801 B.
Lafayette 0076.
aiBO W,
0616,
i
fldM
- '

PILKAS EGZAMINAS
$6.00 TBCEttl tB.00

slenka?

RLtffles

Valandos: • — I I U ryt«
Vakamis nuo f Pd •

CHICAGO, ILL.

Valandos: Nuo 6 iki 9

—./

Šiems visiems į pagelbą,
manau, ateis ir senoji tėvy
ne. Kun. A. Šmulkščio ir
Koncertas.
prof. J. Ereto atsilankymas
Tiesa
Spalio 24 d. iš priežasties tai pirmieji žygiai.
Šv. Jurgio par. naujos mo misionieriai (ypač Marijonai)
kyklos atidarymo buvo su jau nuo r seniau ' darbuojasi.
rengtas
didelis
muzikali Vyčiai yra užkviesti į Pav.
koncertas. Mat mūsų gerb. iškilmes, kurios įvyks va• a
klebonas kun. J . Čįžauskas sąrą 1927 metų. Žiūrint į tai
sudarė orkestrą iš 24 asmenų j visa, spėju, kad Amerikos Daug tūkstančiu žmonių, kasmet mirir pavaciino 8v. Jurgio par. lietuviams prasideda nauja **» MO SaKio pasekmiv. Viona pneumo
nia nukarta 150,000. Taigi šaltis, dalyorkestrą. Garbė klefe. už jo pa g a d y n ė , n a u j*a s l a p a s l S t o n.- kas
rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu
hu
>tangsa?, nes orketra jauna, joj. T a d valio Tautiečiai! į£B ! b ū d a s y r a H m , s cascara-BroJis kas žiem% sustabdo
vos trys mėnesiai kaip suor L i n k i u J u i U S °gePOS k l o t i e s ! mide-Quiiiine
mihonas šalčių — i 24 valandas.
vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal
ganizuota, o tokį programa
JUSU k a r s t O S m a l d O S l y d ė - ų pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas
galėjo duoti. Publikos buvo jo mane per Ameriką ir pri- * * n e w d o *•«*»<> btdo. Visose aptiekoše gaunama.
labai daug. Mokyklos svetai
Kaina 30c
sidejo prie taip didelio pasi- Tikrai Gauk
ne buvo pilna.
sekimo. Aš norečia Jūsų karš -^m^^Mi
Po koncerto klebonas pa toms maldoms pavesti toli- U l u v A
supayaik8ln
kvietė paiapJjonus apžiūrėti Tmesnį Vilkaviškio seminaii

DETROIT, M ,

Akinių Pritaikymo Mano
SS 1CETU PRITYRIMO

3133 South Haktad St

Telefonas Boulevard 1831

DETROIT, MIGH.

/

GYDYTOJAS OI

Egzaminuoja akis — pritaiko aki
nius — šlifuoti stiklai ant

DR. jAN J. SMETANA
OPTOMBTRISTAS
South Ashland ATenoe
Kampas 18 Gatves
Telefonas Canal 0893
Ant trečio aukšto viri I'iatte apn
tiekos, kambariai: 14, 16, 16 ir 17
Valandos: nuo 9:30 ryto Iki 8:JO
vak. Ofisas uždarytas Nedaliomis.
1SS1

Kreivas Akis Ištaiso

DR.6.SERNER
Lietuvis Doctor of Optios Į
• a i . mio n ryta Iki •:«#
Nedeliomis nuo 19 lkl 1

8265 So. Halsted Street .
J-ros lubos

Afi TURIU 48
Taisl nsnusiminkiV bot aikit
pas tikra specialistą, no pas koki
nepatyrėlj. Tikras s p f i i l l s t a a , ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
Jums kankia, ar kur skauda, bot
pasakys pats, po pUno iaegsaminavlruo. Jus sutaupysit laiką Ir
ptntfaa. Daugelis k i t o daktarų
negalėjo pagelbėt Jums 4alto, kad
Jie neturi reikalingo .patyrimo, suradymul žmogaus kenksmingumu.
Mano Radio — Soope — Ragai,
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktoriologiikas ogsamlnmTinaas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, tr Jeigu aš pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
tr gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio/ žarnų, tekstų,
kraujo, narvų,
mo, kirminų, uždegimo Žarnų, aijpnų plaučių, arba Jeigu turit ko
kia
užalsenėjusia,
Jsiksrėjusia,
chroniška lipa, kuri aeaasldavš
net gabiam š e l n y n o s gydytojai,
neati dėlioki t neatėję pas mana.

SBBaOBSk

S^ •

S J 1 B Š

I SMS

JSVJBl ŠI BB. • SS ŠI

no ciciiiiun uiim
GYDYTOJAS Ir CPTTTtFŠROM
X-SpinduUų Labatortja
filOS WBPT «5th 8TBBBV
Ofiso Tai. basmdala 9909 W
Vaiandoa: 1 — 4 p.
Seredomis Ir Nedėltomia, Fsjssdėlt
Utarnlnke ir Ketverge 7 —• g *rak
Ofiso TeL Lafayette PPTT

DR.S.L
Otlaas:
Valandos: 12 iki 2 p. p. 7 lkl t v.
U ryta lkl 1 p, a.
+•*

TeL

Armltage 2822

DR. W. h ULISZ

DR. 0. 0. SIHDLBy
Ramai 1011 — 1915 — 101«
Pt WEST JAOKSOS BOULEVARD
Arti Blato Gairės
Ofiso Valandos: Kuo Iš ryto lkl
1 po pietų. VAkarals nuo B IU T.
Nedeliomis nuo l t ryto iki 1

^Bk •

ŠOYDYTOJASIB

CHIRUBOAS
11lff MflirmlMi
Valandos: Kasdien nuo I I iki I Ir
nuo C Iki t vakare. Išskyras Sek
madienius tr šventadienius,
rmm

mm

/

Tre&aflenk, Lapkr. 3
f))i i.JHįM.'i.' Ii
X Lapkr. 21 d. paris Squa* BEIDGJ

C H I C A G O JE

re parko salėje Mot erų Sąj ųngos 20 (iš Brighton Parko)

ir 21 (Lš Town of Lake) kuo
pų įvyks didelis, "Šaunus''
bankietas dešimts metų kp.
gyvavimo sukaktuvėms pa
minėti.. Ruošiama didele kon
certinė programa. Taip pat yįa pakviesta įžymus kalbėto
jai. Bilietai reikia iš anksto
įsigyti. Jų galima gauti pas
apie sezoninį veikimą ir ruo- nijose bus tinkamai prisi-jtų dviejų kuopų sąjungietės.
šiama tam veikimui planai.' įuosta. Del ,to M. K. remti Į x Moteni Sęjungd yra^past
Bus-me Apskričio delegate'skyriai, visi veikėjai privalo kelbus naujų narių jrašinėjikiama skaitlingo skyrių at
stovę suvažiavimo. Bus svars
toma svarbus klausimai.
X Ateinantį ketvirtadienį,. X Marijonų Kolegijai remįapkr. 4 d. AUM-OS Vartų pa-|*i vajus Chieagoje ir apielinrapi.jo> saloje įvyks svarbus. k?je bus gruodžio -pradžioje.
Liet. Vyrių 1\ kp. susirinki- į Chicagos katalikų laukia svar
mas. Vi i kuopos nariai pva- ^iis kvotimai. Tie kvotiimii
lomi subrinkti. Bus kalbama P^nai pavyks, Jei visose kolo-

sukrusti ir gerai, prie to dar- „įo vajų. Visoms nepriklau
isduo- svarbų raportą.
X Šiandie, lygiai 7:30 vai. 1% prisirengti.
saneioms moterims Verta isi
lasyti. Tai eentralinė or^anivakar.- Aušros Vartij pampi- B ^ | B B H H
klo>

1UO.N

i<»

kambary

J, J. STASULANIS

vyks
Federacijos Chieagos j
Apskri i H ) U S*i n*n k1 i"m a S . TU a u - ji
"-. -

zacija, turinti arti 30 tūkstan
čių uolienų kapitalo. Yra pa-

\-

selpu ir pomirtini y

skyriai.

p ra ne.<u kad padariau Uontra k t a ?
jtu^ercbl^f s k u o p o s ' randasi kiek—-"—•—.rr» ; «ru keturiomis
Baldwin rhicapo , Charlton Cmcmna'*% . '
'
1
ti. $chro«der ar.d Sor» Xt w York, V i e n o j
onrjoj.
kolonijoj.
| Stioner Boston. Tai dabar mes g-a- ; lime parduoti dirbtuvių kaina ant !
X Ateinanti
sekmadienį,
• Kiekvieno piano sutaupysite po du
i Itaantu ir daugiau pigiausia gali nu- lapkr. 7 diemi Aušros Vartų.
; pirkti mušu krautuvėje ir geriausj parapija minės 20 metų jubi
! pianq.

-

GK A BOKiA i;

S. D, LACHAVVICZ

Boulevard 4139

A. MASALSKIS

u

Šiandie, t. y. lapkričio 3 d.UJoš pirmininkė p. Kirien* ga- Mi
; į) f | d. PRAKAITIS
įvyks mėnesinis Moterų Są-ili džiaugtis-tokiu pasisekimu*
Tikrasai Draugais.
Fotografas
jungos 1-mos kuopos susirin
Nešokęs*.
kimas Šv. Jurgio parapijos
Yectuvlt}, Šei
$alėje, 7:30 vai. vakare.
mynų,
Grupių,
KIEKVIENAS LIETUVIS
Pavienių Ir viso
Visos kuopoj nares ir mo
GALI SKAITYTI
kių
fotografijų.
CHICAGOJE, ILLINOIS
terys bei mergaites, norin
Kainos teisingos,
2334
So.
Oakley
Ave.
d&rbas
guarančios įsirašyti §ajfingon, kvie
t
uotas.
čiamos susirinkti.
Niekad nebūk be "Draugo*' Spaudos darbus gerai ir pi
Stella Bitautaite, rast. Nesakyk, neturiu tiek ištek giai atlieka. Padėkos laiškas 918 lftfttb St. Cahimet City, UI.
Tel.
Hammond 4530
liaus, kad galėčiau tesėti' kas \ spaustuvei
"Tiesos Aidiį" pirmąjį nu
NORTH SIDE.
metas po 16.00. Gali prisikal
binti kitą, savo draugą, abu merį gavau. Labai Tamstai V. M. STULPINAS & CO.
"?r—
Visad teikia teisingų lr greitų
Lietuvos Vyčių 5 kp. mė susidėję užsimokėti po tris ačiū, kad darbas gerai atlik patarnavimų
tiems
kurie nori
|
pirkti, parduoti arba mainyti, na
nesinis sus-mas įvyks sere-' dolerius ir abu skaityti "Drau tas.
mus,
lotus,
farmas ir biznius.
(,
8u pagarba
Siunčia pinigus, parduoda laiva
° ^ l a P k - 3 $\m%>
8:00 vai. gį- , Arba prisikalbinti du
kortės, ir atveža giminės iš Lie
Kun. J. Daknys.
vakare, &v. Mykplo parap. draugu ir susidėjus po du
tuvos labai greitai.
Daro doviernaštis ir kitokius
visi trys skaityti
svet. Prašome visus susirink- doleriu
dokumentus. Del teisingo ir grei
"Draugą/\ O galutinai gali
ti
to patarnavimo visad krelpUities
Bo KIMBALL Grcjiklio Pijano Jųs
prisikalbinti dar penkis drau nebusite patenkinti, nes Jusi; geismas , pas:
V. Alekna, rast.
V. M. STULPINAS & CO.
geresnę muziką ir turėti gra- '
gus ir susidėti po vieną dol. girdėti
3311 So. Halsted St.
Chicago
žiausj pijanq. jusij namuose rūpins

"DRAUGO" SPAUSTUVĖ

' •"> 'JUT.")! t f

BRIDGEPORTAS.

Jus

AR ŽINAI KAD

— »

3907 ATJBURN AVK.

j užlaikom vien muzikų. Didžiausia ir > _^

.

.

*

.

•

(seniausia Uetuvių

krautuvė tuks-! 1 alikusios valandžiukei viską ti ir
Didžiausias pasirinkime.

su lietuviu kunigais
muįsc.
kuris reikalauja kiekviem*s tokiuose pa rengi
tl'-'lH
^S
"V
jusu. Taip pat nesiveluokite,
i 3236 S. HALSTED STREET 'nes susirinkimas Ims latku
pradėtas.
Chicago, 111.
Telef. Boulevard 6737
Kuopos Valdyba.

Chkaso, III.

pianų
tan.ais rolių.
visokių

kalbų

rekordų

>r , „ . „ „ ^

g ^ į j ^

į

s u s i r

i

n k

EAGLE MUSIG CO.

Simpatiškas —
Mandagus
—
Geresnis I r Pi
gesnis Už Ki
tu
Patarnavi
mas.

J. F. EUDEIKIS ROMP.

i

m

^

Siutai ir Overkautai
Visokių Ktyllų
Padarau ant už
sakymų
gerai
ir
treitaL

FTKCERIAI
Grosernlų, Bučernių, Delikatessen, Restaurantų, Kendžių.
Bekernlų, m u a ų
speciaJumas.
Geras patarnavimas, žemos kainos.
SOSTHEIMS
l t l l South statė Street

Kiekviena ypata geidžia girdėti ge
resnę muzikų ir kuomet Jus pama
tote KIMBALL
pijanų, pakeli jo
virSų Jus pamatote Šios medalius su
žodžiais, "The only manufacturer
I Thus Honored," tuomet Jus tikrai ži• nosite kad radote geriausj pianų pa
saulyje t. y. KIMBALL.

LEAVITT STR. GARAGE

•

t

/ -

Peoples F*urniture Co. yra vienin
telės Lietuvių krautuvės autorizuotos
parduoti Kimball produktus, už vie
nų teisingų išdirbėjų kainų su geriausomis išlygomis.

PIRKITE KIMBALL PAS
PEOPLES DEL JŪSŲ
PAČIŲ GEROVĖS

A. TA

4605-07 S. Hermitage Ave.
Tol. Y a r d s 1741 lr 4 0 4 t

SKYRIUS

CIANŲ KRAUTUVĖS
1922—32 So. Halsted Street
4177—83 Archer Ave.

STANISLAVOS

4447 8o. Fairfield Avenaa
Tel.
Lafayette »7I7

SKYBT11S

1410

Tel.
l ^ i ^ —

ST94

Auburn Avena*
Blvd. 3201
———

*

6 kambariu naujas mu
pas C. P. Suromskį mainy rinis bungalow, karštu
apšildomas,
ti ant automobiliaus. Gir vandeniu
4445 So. Aifasian Ave. įdėjau kad jis pardavinė
mokėt $1,000.
ja ir maino geriausios iš10 flatų naujas kampi
dirbystės
automobilius.
Maino naujus ant senų. nis mūrinis namas, Rendos $8,100 j metus, $5,000
įmokčt.

mm

LIETUVIS
Graborius ir Balsamotojaa
1911 CANALPORT AVE.
Patarnauju simpatiškai, man
dagiai
Ir pigiai.
Automobiliai
vestuvėms, krikštynoms ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532
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S A V I N I N K A I

GREGOROWICZ BROS.
Užlaikome:
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, jrankių, Indų lr kitokių na
minių reikalingų reikmenų.
Turime plumbinlų lr elektros
reikmenų
1901
ĮVEST 47th STREET
Telefonas La ravėt te 4 i 8 t
Chicago, IU.

N

BRID6EP0RT PAINTINO
&HARDWAREGO.

Pigiausias Lietuvis Graborius
Chkagoje
Laidotuvėse pa
tarnauju
geriau
ir
pigiau negu
kiti. todėl, kad
priklausau
prie
grabų išdirbystėa
OFISAS:
•68 West 18 St.
Tel.
Canal 6174
M U K I U S : 82S8
Bo. Halsted St.
Tel. Blvd. 4068

Mu:u mylimos dukreles kuri persiskyrė su mu
mis amžinai Lapkričio 3 d., 1925 m. ir tapo palaidota
šv. Kazimiero kapinėse.
Atminčiai įvyks šv. Mišios už sielas Stanislavos
Adclfinos ir Onos Yuknių Seredoj Lapkričio 3 d.,
1925 m. 8-tą vai. ryte šv. Antano bažnyčioje, Cice
ro, 111. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus
ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose. Mes negali
me užmiršti mus:; mylimų dukrelių mirties ilsiekis
ramiai šios šalies šaltoj žemelėj.
Nuliūdę:
Tėvai, Broliai ir Sesuo Yukniai.

BUTKUS UNDERTAKING
Co., Inc.
B. Hadley. Lleensad
Balsamotojas

710 W. 18 S t., Chicago, HL
Tlakaa kas reikalinga pri<s pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J
tolimesnės vietas už tų pačių kai
nų. Leiskite mums pagelbėti jums
nuliūdimo valandoje.
Telefonas Canal S l « l

nigų. ReikaJU esant Lreip mainys
kites.
farmoB.
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C. P. Suromskis
58J3 SO. WESTERN AVE.
Tekf. Hemlock 6151
*. . »-^»^-fr • W - - - » t ^ M

\

um

ant loto

arba

jame namus.
Padarome
*s\ darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO. HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, EI. Tel. Tardą 7283

Jei nori savo nuosavvbe greitai
parduoti, praneSk F. SAVICKUI.
Mes turime daugybę pirkikų lr esame visados pasirengę teikti grei
tų, sąžiningų ir gerų patarnavi
mų pardavime, pirkime ar mainy
me namų, farmų, lotų, bisnių, ete.
Išrenduojame Safety Deposit
Dėžutes
Darome Įvairius dokumentas,
doviernaštis, etc.
. Phone Canal 1803

FR. L SAVICKAS & CO.

...

2 pagyvenimų, po 4-4
kambarius, su visais įtaisimais, randasi Brigh
namus, Itit H,
biznius, ton Park. Kaina $6,800,
••mortgečius, farmas, gali įrnokėt $1,000.
mainyti an£ automobilių.
2 pagyveninni bizniaSavininkui namu. gali
vas namas,, parsiduoda
pirkti « U * » * i l į be pi- ^ a i pigįąį, į n i n k ą s

J. F. R A D 2 I U S

misa

AR NORI PARDUOTI
NAMį, LOT*, FARMį
BIZNI?

Nugi, turiu lotą, bėgu

S. M. SKUDAS

P.

i

Malavojime, dekamojame,

SKYRIUS
IMI

PEOPLES HARDWARE
AND PAINT CO.

I kalsimnojame ir popierno-^

So. 49th Oourt

T«r. C i c e r o

LEAVITT STR. GARAGE
2226-30 S. Leavitt Street

{VAIRUS K0NTRAKT0RIA1

METINĖS SUKAKTUVĖS

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

Mes taisome Įvairius automobi
lius, Mazgojame, užlaikome Įvai
rių automobilių dalia Taipgi ran
duojame garadžių del pastatymo
automobilių.

Phone Ganai 6954

Kainos
praeina
mos.
Jei nori tu
rėti serų
siutų
ar overkautų,
kreipkitės pas:,
ANDRIŲ MARCINKEVIČIŲ
1840
AVabansia Ave.
Telefonas Huuibohlt 2656

1
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KRAUTUVIŲ

Andrius Marcinkevičius
Didžiausi* Ir Jf oriausi s siuvėjas
North gidėje.
Turiu dideli paĮsirinkimą rudeninių
ir žieminių mateĮrijų del vyrų.

Tel. Yards 6062

GEOJIKLĮ PIJANĄ

3L«2

na

lan
;«k ganma gauti vien muzikų. g M - J T u g i visų nariu atsilankv- kylis j tokius ; parengimus.
laimėti
; tuvi s taip kaip ^ įctor Orthophonir, \
o
e
i
j .Tiems net p a v e s t a
yictroias ir virtor rekordus. Mes IMUS būtinai yra reikalingas. dovjinos. Malonu imtu susi J ik-

llusu patarnavimas laidotuves^
tr kokiam reikale, visuomet *-sta
aanžiningas ir nebrangus, todėl
kad
neturim* lSlaldu užlaikymu
ekyrlų.

Notary Public

įsigyti.

KIMBALL

šiu-nmis dienomis sulaikytas len- j
kų šnipas Vitkauskas. Atėjęs rnkti Į
žinių apie mūsų kariuomenę? Ar ži
nai kad Helmarai yra gaminti augSėiausios .rųšies TurkiSko tabako?
Paprasti cigaretai yra gaminti Is* pa
prasto tabako.

taj žinoma seniausias. Ju pianai ui-J
_
/"
^
k l U l S bllVO a p s i l a n k ę s .
i-^ks amžiui ir vaikų vaikams. Bet' KUOpOS JUDlliejaiL^ V a k a r o . H^l J
.
_.
.
_
g
tnai.'ytų tavorų krautuvės jų negallAiriu kunigai mėgsta
( s
I ma gauti n#-s kompanijos neduoda! ^ " rinkti darbininkės ir t t.

GRABCRIUS

Victoria Photo Studto

j bsi, Vakaras puikiai pavyko. vai dienraštį " D r a u g ę . " skai

'"i ,'IĮĮJHJJ

Šoko linksmai.
208 Moterų kuopos- sureng
liejų. Parapija ir visos drau
gijos ruošiasi prie tu retų iš tai šokis 27 spalio puikiai
pavyko. Publikos susirinko
kilmių.
labai gražus ir jaukus būre
'
lis. Toki parengimai du6da
BRIGHTON PARK.
proga susitikti ir susidrauM. S. 2Q kuopos mėnesinis I gauti ne tik seniams, bet ir
jaunimui.
j
susirinkimas j vyks treeiadieLeistas iš laimėjimui
pa
• nio vakare, .lapkričio 3 (L,
r
veikslas teko 499 Nr, Bene ta
• rirkdamas moki pinigus tai žinok |
'
#
ui ką moki pirkdamas pianus tai' ( lUi) Vai. V a k .
SlS SUSinnkldovaną' išlošė
Bridgeporto
• žinok kokiu kompanijų yra geri kur
u
i
i
i_
a
duoda tikrą rvarunciją. Didžiausias j " i a s b " ^ b e g a l o SVarbllS. («a- IJovydo Karaliaus
klebonas.
kompanijos kaip virtu i paminėtas i ] t i i reikia prisiruošti prie T

Lietuvis
Orabortna
M14 W. tS»d rtace
Chicago, OL
Patarnauja laido
tuvėse kuopiglauaia.
Reikale meldžiu at
sišaukti, o
mano
darbu busite ožgs
neginti.
V«L Oaaal 1111
lltt

TeL

roką--tosios kuopos rakiy-, Taria visi "šęši — galėtų ieng

192£

REA1/
ESTATE
Loans lB^arance» Notary Public

726 West 18th,Str.
v
REIKALINGA Partneris bučernės
biznyje, ne svarbu kiek j neš kapi
talo, bet turi but atsakantis bu
feris. Atsišaukite:

JOHN DAMBROS
1409 So. 49th Court
Cicero, 111.

/•-

Tel.

Hemlock 2867 Ir Rep. 5688

JOHN YEKKES
(Llemvis)
PLUMBERIS - CONTRAKTORIU8
Darbas Guarantuotas
1423
West 69th Street

M0RT6EČIAI-PASK0L0S
ANTRI MORGIČIAI
Buteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morglčlua
lr kontraktus
nfTERHATlONAL rNVESTMMMT
CORPORATIOH
South Kedzie A venos
Lafayette 6788

^

ū

IfERlOKTTOJAME KOSneiNO
Mes
paskoliname jums $106 —
|200 arba $300 savaitiniais arba mė
nesiniais išmokėjimais, už 3 H nuoa.
DIDTJSTRIAIr LOAN SERVICE
1726
W. Chicago Ave.
Oor. Hermitagė

BEIKALINGA mergina j
department krautuvę. Keikalingas patyrimas. Darbas pa
stovus. Atsišaukite.
Remkite tuos profesijona715 West 120th St.
(os,
biznieriui kurie guru
7
Tel Pulhnan 0494
naši "Draugo" dienrašty!

L I E T U V O S ŪKIO BANKAS
12% Dvylika Nuošimčiu moka Ūkio Bankas už in
delius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole_riaįSk Pinigus siųskite per tankus. Gavę pinigus a K
" sTųsriiė knygelSsT AcTr. Kaunas, Laisvės Aleji 31 Nr.

* • *

