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NEŽINIA, KA APIE TAI PA SAKYS FRANGIJA

/artną.

j * J Į žingsy

dtikano

su

.tfleras vra nuo
s Italijos valdžia
ftikami gali susitaikinti
' liaudį.
(partijos vadas Tovoni
luimą
mato galiniu
Kadangi ^fašistų valJtiko pripažinti švar
oj partijos postulatą, bumojtyklų reformą.
Jfussolini taipat darbavosi,
idrtnt Vatikanas galėtų pasių
sti/ savo
oficiali delegatą
Laiisannės taikos konferencijon.
Premieras tvirtina, jog
^Catikanas privalo turėti savo
oficialius reprezentantus vi
sose tarptautinėse konferenci
jose.
Reikia atsiminti, kad anais

AMERIKA PRIEŠINGA PRIVERSTINAM
KOLEKTAVIMUI

MASKVA, gr. 31. "American- Allied Corporation n
padarė kontraktą su bolševistinę Rusijos valdžia kas link
pristatymo Bosijai 1,000 Fordo traktorių. v '
Ta pati korporacija pasidarbuos Rusijoje įsteigti antomobilių mokyklas ir mies
tuose patarnavime stotis.
Kontraktas apima vieno
miliono auksinių rublių išlai
das.

LONDONAS,
gr. 3*. — negirdėta.
Bet jei Francija ir šiuo kar
Premierų konferencijon i Pa
ryžių iškeliauja Anglijos nii- tu ieškotų, to, ko nepadėjusi,
nisterių pirmininkas Bonar tuomet tegul sau žinosi. Ir
tegul neaimanuoja už ncpayyLaw.
'
Anglijos oficialėse sferose kinius.
VOKIETIJOS SKOLOS.
paskelbta, kad premieras su
savimi vežasi visus galutinam
AVAStflNGTON, gr. 31. —
BERLYN^S, gr. 31. — Vo
kontribucijos išsprendimui plajAną diena New Haven V kal
nus. Tuos planus/ pagamino j bėjo valstybės sekretorius Hu kieti jos nammįs skolos jau
Anglijos ministerių kabinę- j ghes. Europos klausimu jis perėjo viena trilijoną popieri
tas.
pareiškė, kad santarvės pre- nių marki**. Valstybes banką
Jei Franeija palankiai at- mierai turės sušrrinkimą Pa turi vienų bilioną auksinių
sines į tuos planus, tuometį ryžiuje ir tenai geriausia jie markių atsargos.
tas klausimas galutinai bus aptars, kas reikalinga Euro
BILIUS SKOLINTI
pai. Amerika jiems negali duo
pa baigtas.
PINIGUS.
Bonar Law vežamieji pla ti jokių patarimų.
,nai nežinomi. Bet aiškiai tvir
Tečiaus ta pati ^Amerika, j . W A S H I N ^ ^ T ^'. 31.

CHICAGOJE
CHICAGAI YRA PAVOJAUS.
Jei

Chieago^nesuskubs su
realizuoti savo planus kas link
^tviu
praplatinimo ir kitų
mieste pagerinimų, tai trumP°i a * eit >' turės didelius nuostoIius
pramorios ir pirklybos
žvilgsniu.
Taip tvirtina nuėsto komi
sija metiniame raporte.
Chicagos miesto konkuren
tais komisija išvardina mies
tus: Detroit, St. Louis, Cleveland, Cincinnati ir Kansas
City,
Dėlto, čia viskas turi atsi
mainyti.
Turi but
vedami
reikalingi pagerinimai.
Ki
taip miestas nukentės.
NUŽUDYTAS POLICMONAS.

TAIKOS KONFERENCIJOS LIKIMAS DAR
NEŽINOMAS
LAUSANNfc,
gr. 31. - ,
Turkijos delegatas 'Ismet pa
ša painformavo Anglijos deJogatą markizą Curzoną, jog
Turkija neatmaino savo povA(ijps Mosulo vilajeto klausinic. Mosul su turtingomis ži
balo versmėmis turi gryžti
Turkijai/
Tečiaus galutinas atsaky
mas Anglijai dar neatėjo i :
Angoros nuo turkų valdžiom.
Kas valanda atsąlamas laukiamas.

Ir kartais g*ii atgauti ^fosj
Gauta žinių, kad Marica
upių Trakijoj Graikija ,
ti 130,000 parinktinos
mensė^ Sakoma, kaip tik sui
konferencija, grailvų
tuojaus patrauks p<
Trakiją ir mėgins paimti
stantinopolį.
Santar\Tė žada Graikijai
džYaglnę pagelbą.
Amerikonų delegacija k(
ferencijai įda\v planus
link nacionalių namų i
nm armėnams. Tam tiks
norima Turkijoje gauti
mės plotus. Tečiaus turkai

Is vi sako matosi, kad Ang
lija Wi savo karingu paslstatvmu |ierdaug blufuoja. Tur sutinka. Turkai sako, kad
kai žino, kad kaip Ang!iJ9, gul armėnai gryžta namo
tai}) kitos valstybės bijo ka- i tenai jiems Ims grąžintos • n -I
ro. Tad naudojasi ta proga. 1 valtys.
\
*•—•—mmmmmmmmmmmm^m^m
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Duoda paskolą.
Naujiems dirbtuves savi
Kažkoksai John Reese aną
ninkams — 400 darbi nink
vakarą pašovė Miss Minnie
l)ix duoda 2.30,000 dolerių pa
Finkelstein.
tina, jopr A n g l i j a Vokietijos saldė sekretoriais, didžiai ne-j <_,
~ *
.,
skolos.
Tas' kapitalas reika
metais H a g o s
konferencijoje kontribucija sumažina ligi 1
Tai įvyko gatvėje. Polici
, . . . .*
* . {{Senatorius Bursum |dave senorėjo turėti savo reprezen trečdalio tos sumos, kokia kilingas pravesti jo paties pa
. 4
t į * .',. ,
natui bilių paskolinti Vokieti- ja Reese mėgino suimti. Tad
vaflUPMctuoti kont jai vienų bilionų dol. su są- jis nužudė vieną pbliemoną. JIS MATĖ DARBININKAMS gamintus planus, kokia siste
tantą Papą Leonas XI1T. Bet tuomet santarvės premierų nonma
ribucijų.
,
lyga, kad ji ui tuos pinigus
tam pasipriešino pati Italijos pripažinta Londone.
ma dirbtuvė turi but v<*dama.
SKRIAUDĄ.
Tečiaus ir jam pačiam kliu
Jai butų pavojingas Euro
pirktų amerikoniškas produk vo nuo kito poliemono ir Re
valdžia.
Dirbtuvės ekzekutyvis val
Anglija nori, idant francu- pai dalylas.
Šiandie virsta kitai]). Ki zai nors kartų duotų progos; Skolų panaikinimo klausi- tu?.
ese už 9 vai. miiJė.s
Pats sau per metus paliko dymas ]>avedamas 6 parink
•
'
"
II n,
•.
11 r — 1 —
tiems
darbininkams, ku
tokį laikai.
50c algos.
Yokietijai atmokėti žmoniškų me sekretorius pažymėjo, jog
GERAS SMOGUS.
ImAgeriaffsia
susipažinę siT
-MmMTAS N Ū S A U m s ,
Matosi, kad
premįei;as. iš tffoitribuciją, "bet ne tokią, ko- apV- ta K n>sral i blif" jotfo's kalXfcAV YORK, gr. ftf. — H. firmos reikalų vedimu.
KITAS SUŽEISTAS.
Crossing policijos stoties
katalikų nori sudaryti valsty kią iki šiol visame pasauly | bos.
Darbininkai, kurie
A. l)ix, didelės milioninės
operatorius O'Malia aną die
bės spėkas.
Dėlto nuspren
Dekektivai užtiko du plėši-! drabužių ir kostiumų dirbtu- trejus metus firmoje, gaus
ną susivėlino darban. Dėlto
d i du kardinolu paskirti se
Frederic
Franeois-Marsal,
nusisamdę 4 *taxi." Įlipęs vi ku, kuomet tiedu dabinosi ap vės savininkas, visą dirbtuvę pirmos klasrs akcijas (comnatoriais. Tik dar n&ra žinobuvęs finansų
ininisteris ir
dun masinos rado pundelį, ku vogti vieną jubilierine krau pavedė 400 darbininkų, kurie mon stock).
ma, ar Vatikanas leis kardi
i artimas prezidento Millerand
tuvę.
riame buvo 5,000 dol.
' Toks milionieriaus pasielginolam būti senatoriais. Bet
jo firmoje dirbo.
jbičiuolis; Louis Loueheur, tai
Xuvykęs- policijos stotįn ra
žinovai, tvirtina, kad Šventa
Plėšiku nepasidavė gražiuo
Pirm 26 metų Dix įkūrė ii r- masNsukiėlė dideli domesį kaip
i
pat
Andre
Tardieu
ir
dar
po
EIS ŠALIN. JEI NEPA
stus pinigus atidavė stoties ju. Tad-vienas, Jack Spoek, mą. Puikiai klojosi, šiandie^darMninkii, taip pramonir*kų
sis Tėvas nebus tam priešin
ra
kftų.
VYKS PBEMIERŲ
viršininkui su tikslu surasti 26, nušautas, gi kitas — R, firma per metus turi suvirs k tarpe.
gas.
# 17
Žinovai tvirtina, kad Poin- gavininką.
KONFERENCIJA.
vieną milioną dolerių ap/var§iamo atsitikime sjHKbiauPreston, sužeistas.
4
care apsivyk* daug pasitikę-Į
sia apeina 'tas, ar darbininkai
Policija sako, jog abudu tos.
\
KAS
U2IMS
DIBEKTO
Ilgus metus Dix galvojo a- sugebės vesti dirbtuvę, ar
pabėgusiu iš Vandalia kalėji
Ypač jam bus bloga, jei nieko damas nauju Anglijos premieRIAUS
VIHTĄ.
ru Bonar Law. Pasirodo, kad
ino.
'f J l p i e santikius į darbininkus gai jie džiaugsis ta dovana. ^
nelaimės.
Ir'lns, kaip buvęs premieras
Illinois valstybėje, taigi, ir
Pagaliaus įsitikino,' kad tie
i,
Dabar Lietuvojd veikia 15
Lloyd
George,
daugiau
žiuri
MASKVA, gr. 30. — Pet
Ralpb AJassucci, 45 m., 541 žmonės, kurie visą savo laiką
Chicagoje, prohibicijos direkPARYŽIUS,
gr. 31
rograde bolševikai visai už Premiero Poincare valdžiai Britanijos imperijos
negu toriaug. vietą tuojaus po Nau West 13 st., prisikaušęs 4t na- pašvenčia firmai, turi gauti bravorų, dar rengiama fl.
Francijos militaristinio pasi jų Metų, matyt, užims W. (}. min>ės,, namie sukėlė triukšdarė katalikų' bažnyčią ir ka grūmoja naujas pavojus.
ką nprs daugiau šalę papras Nuo kiekvieno spirito laips
putimo.
nio svaiginamuose garimuose
talikų kunigams uždraudė tu
Setliffe iš Bloomington, UI. mą.
Pašovė savo moterį. J to už darbą užmokesnio.
Sausio 2 dieną čia prasi
rtėti bent kokias pamaldas.
Perniai prohibicijos direk- simaišė 19 metų sunūs ir pa , Tad aną£dieną Dix sušaukė valdžia imdavo po 10 markių
Nežiūrint
rumojamo pakita premierų konferencija.
Markei krintant,
Petrogrado vyresnysis ko Ir jei Poincare šioj konferen vojaus, premieras Poincare toriumi buvo Gregory. Jis at-vojim?ai pašovė tėvą.
savo darbininkus
krūvon ir akčyžės.
misaras Zaieev koresponden
Tf^vas paimtas
ligoninėn, jiems pranešė, kad jis savo akčyžė buvo keliama.' Dabar
cijoj nepraveš Visų savo pro savo poaicijos neatmaino. Jis sistatydino rūgs. 1. Jo vieton
tui "išaiškino," jcad bolševisti
dirbtuvę, žinomą vardu U H . akčyžė imama po 50c. už
jektų ir planų kas link kontri sako, jogei savo planus vy- laikinai paskirtas Andrews. sunūs areštuotas.
Lietuvoj kas mėnuo
i*ėje Rusijoje gyvuojąs įstaty
A. Dix & Sons Co." jiems laipsnį.
bucijos, tai jis turės eiti sau kinsiąs; nežiūrint to^ ar Ang
išgeriama apie 2,000,000 spi
50 BILIQN$ SVENTĖBIS
išteklingai ir iškilmingai ne nuosavybėn paveda.
mas iš 1919 m., atskiria cerk
sveikas šalin* Jo vieton bus lija sutiks ar ne.
IŠLEISTA.
ve ir bažnyčią nuo valstybės
rito laipsnių. Reiškia iš svai
paminėję Kalėdų, kaip pra
pašauktas energingesnis vy
Atsisako kontrolės.,
galų akčyžės per mėnesį Lie
ir visokioms religinėms orgaeitąsias.
^ ,ęfW
ras.
,
Į - iPALIUOSAVO 8 KOMU
11
Tai bent amerikoniškas
akacijoms nurodo
užsiimti
Čia mieste judėjimas sumu
Dix su savo sunais atsisa tuvos valdžia turi ineigų 1,NISTUS.
Poinearės kontribucinis nu
rekordas*.
vientik religiniais savo reikašė visus kuomet nors seniaus kė tolesniai kontroliuoti dirb- 000,000 litų.
sistatymas smarkiai į«rlameM jais.
Religiniai reikalai nebuvusius rekordus.
Gražaus, tuvę. Dėlto dirbtuvės į plau
\VASHINGTON, gr. 31. —
nte kritikuojamas kaip deši
: tūri but maišomi su labdary
- NEW YORK, gr. 31. —1 pelno padaryta viršutiniais kas dalinsis darbininkai.
Kadangi Lietuvoje nėra ru-.
iI*
niųjų, taip kairiųjų atstovų. Prezidento Hardingo panėdybės darbais.
Šventomis šįmet publikos ju geležinkeliais,
gatvekariais
Bet kad firma neprarastų sų platumo geležinkelių, JRuLiberalai jam duoda vėjo, ko mu paliuosuota nuo federalio
Zaieev sako, kad Petrogra
dėjimas Suv. Valstybėse su- taxi ir pervažais. Žmonių vi savo reikšmės, Dix sutiko ko sija gi, einant taikos sutartidėl jis viešai neskelbia savo kalejimo bausmtes aštuoni I.
de katalikų bažnyčia ne vien
kį laiką dar, kaipo pagarbos mi, duoda Lietuvai tiktai rusų
. . .
. .f triuškino iki šiolei buvusius somis dienomis buvo pilna,
nuomonės, su kokia sumažinta , . . ,. r
\V. . W. organizacijos nariai - . *
'
neprisitaikfe prie to įstatymo,
Nors autoritetai tvirtina, pirmininkas, vesti dirbtuvės bpgių vagpnus, tai Lietuvos
kontribucijos suma jis sutik . . . , . ,
v . visus rekordus,
Už savo patarna vyriausybė visus juos perdir?>et dar nuolat reikalavo sau
kad čia prohibicija buvo ger reikalus.
komunistai, kurie kartu su zi-(
tu
ti o m u ,
kažkokių privilegija.
^vood'u buvo nubau1 Pasiremiant pastos, . bankų biama, bet žinovai apskaito, vimus per metus pareikalavo ba Latvijoje į normalį platu
Konservatistai
tuotarpu sti.
kad visokiems svaigalams iš nei daugiau nei mažiau kaip mą. Liepos mėnesy perdirb
Dėlto, bažnyčia visai užda
įsi turi ant visados ir
kitų
rekordais,
apskaitoma,
kad
šių
švenčių
laikotarpiu
apleisti S. Valstybes.
Nors iki šiolei, kai ta 26 vagonai, rugpiučio
leista keletas bilionų dolerį^ tik 50e.
ryta. ,Tas pat parodymas pri jam kaišioja jo nerangumą,
šalies
gyventojai
išleido
su
j Sako, premieras perdaug grū
Turčiai šįmet pasirodė pa po pirmininkas, jis imdavo 161, rugsėjo -r- 156 ir spalių
taikintas ir Maskvai.
virs 5 bilionus dolerių.
moja.
Bet visai mažai vei- TURKAI SIUN6IA D A t t
lankesni ir duosnesni vargdie 60,000 dolerių per metus.
— 180 vagonų.
Kaip to, taip kito miesto!"
OIAU KARIUOMENĖS.
įa.
Aukščiausia suma buvo uz- niams.
Kalėdinės dovanos
"Kuomet mano tėvas pirm
katalikai šiandie negali ture
rekorduota 1917 m. Išleista gatisiai dalinta darbininkams.' 26 metų pradėjo tą interesą^
Parlamento rūmuose kaip
ti jokių bažnytiniu pamaldų.
PINIGŲ KURSAS.
IX)NDONAS, gr.— 31. Ex- 3 bilionai.
1020 ir 1921 me / Miesto majoras Hylan skel sakė H. Dix — "jau tuomet
tik ne viešai jau tariamasi.
change Telegraph korespon tais neiškeista nei po du bi bia, jogei jis miestu di^liuo- jam pasirodė, kad darbinin
1BBIFAS IR PROHIBICIJA. j k a s U"** u ž i m t i P°incarės
Lietuvos 10 litų ',
$1.00
v
dentas
iš
Atėnų
praneša,
jog
lionu.y*
jasi.
Nes nei vieneriais^ me kai, imdami užmokesnius už
,
i vietą.
Kandidatų yra visa
Anglijos 1 sterl. svar. 4.63
tuifear
nuo
Kaukazo
£ono
Tik
viename
New
Yorke
D E S MOINfife, Iowa., gr. i e i l ė /
Vieni geri, kiti
dar
tais vargšai taip
į^ieną darbą, nebuvo tinkamai
Francijos 100 frankų 7.23
siunčia
skaitlingą
kariuomenę
praėjusiomis KalJidomis išlei sušelpta, kaip šįme
Areštuotas Polk aps-! geresni.
Kiekviena partija
apmokami.
Mano tfevas bu Italijos 100 lirų
5.13
ant
Mo«ulo.
sta 250 milionų dolerių.
ities šerifas. Robb. Jis kai- savais parinktiniais giriasi.
Žodžiu tariant, ,$uv, Vals vo įsitikinęs, kad darbkunkai
Vokietijos 100 mark. ,0133
.Tarp kandidatų į premie j Patirta, jog viena turkų ditinama8 už dalyvavimą vogi
Sakp6ia r jog- Suv. Valstybių tybės po nedarbo/ir blogų lai turi gauti
ką nors dfcugiau
Lenkijos 100 markių 4)057
f
išvardijamlTįįzija jau apleido įVan.
me degtinės vertės 30,000 dol. rus daugiausia
gj^ventojai da^ nekuomet taip &} at^jaX
virš paprasto užmokesnio."
Šveicarijos 100 f r.
1SL02

MIUONOIUS PAVEDĖ
DIRBTUVE DARBININ
KAMS.
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NAUJAS PAVOJUS POINCARES VALDŽIAI

BOLŠEVIKAI UŽDARO
KATALIKU BAŽNYČIAS.
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IR. A. L. YUŠKA

l9J

DO So. Halsted Str.
TeL Canal 2118
i ral.: 10 ryto Iki 11 popiet
I Iki 7 vai Takaro.
ral.: 2 iki 4 po pietį},
4193 Archer Ave.
Tel. Lafayette 0011

H.

i

J
{
g
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i. K. RUTKAUSKAS
YTO/AS IR CHIRURGAS
So. Westers Aveaoe
Telef. Lafayette 4144
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u
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. 4,
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Resid. tel. Van Buren 0 2 V 4
Ofiso tel. Boulevard 94tl

/H
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m
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Dr. A. A. R0TH
BI7BAS GYDYTOJAS Ir
CHIRURGAS
Specialistas Moteriško. Vyriškų
Valkų ir *te<g chroniškų Lgą.
Oflsftd: 25S5 S. Halsted St.
Vai.: 10—11 ryto; 1—8 po
plet, 7—gvak. Ned. 10—11 d.
Ra*. 1199 Independenoe Rrvd.
Cnicago.

11
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GYDYTOJAS IR CHIRURGU
4081 8ą anbland Ava.
TeL Y a o * 9*4
TeL Yards 0994
/ OFISO VAL.:
8—\M • . ryto, 1—t Ir 7—t T. V.
Nedaliomis: nuo 10 T. ryto Iki,
1 ral. po pietų.

P
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OR. S. NAIKELIS
LIETUVIS
GYDYTOJAS tr CHIRrRGAS
Telefonas: Yards 2544
9S&9 SouOk Halsted Street..
fimĄ rlKaos Uotver. Statė Bank
alandoa: nuo 10—12 ryte; nuo
ti—4 po pietų; nuo 7—9 rak.
Nedėliomls nuo 10—t
Ooflsas Ir gyvenimo yleta:
V

air

e>r8r

TP'

BlTd. 7041

Dr. C. Z. Veze!is

lis

u*
ik

LIETUVIS DENTISTAS
6713 SO. ASHLAND AVEMCE
ARTI 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak.
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.

*<

u*-

J

pa-

DR. P. ŽILVITIS
Parkelė saro oftsm po num.
S941 — 41 So. Halsted Street
Naujame Jaciaos Ręst 9 lubų.
Priima Ligonius nuo 9-12 A. M.
•-8 F. M.
TeL Boulevard 7179
Realdencijas TeL Fairfax B574

•os
lolaJ.

J.
la-

as,

Telefonas Yards &0S9 '
balandos — 8 iki 11 ii ryte
po piety 6 lkl 8 rak. Nedėllomis
ofisas uždarytas.
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AR GALVA SKAUDA?

mi-

:>riw

Tai pirmi symptomai kure reika
lauja pagelbos.
Gal reikalingi akiniai?
Pasiklausk manės šiandien.
Tanų 20 metu prityrimo
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JOHN J. SMETANA

Akių Specialistas
1801 So. Ashland Ave., fcamp.
18-tos gatvės
Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 10 Ir 17
Ant tirsaus. Platfs •aistinyčios
Temyk mano paradą
Valandos nuo 10 ryto Iki 9 Takaro
Nedėliomls nuo 9 iki 12 pietų
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•
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keliu remti ž e ^ i r b i ų luom$,
Per paskutinius įimtą metę
nes tame mato šalies gerovę, Amerika užmokėjo u į samdy
Jie nori, kacj žemdir-biams tol mą kitų šalių prekinių laivų
tų teiįiania prieinamą^ pągel- 28 bilionus dol. .
y
bą produktyviau vesti savo
ukj ir geriau parduoti savo
,
produktus, Kaip senatorius |TeI.' Randolp h^475fi
Ą, A. S L A
Čapper sako: "Aš nieke? kito
AMVOMATA
Ofįsas vidaniie:
nesurandu, kad sėkmingiau
ASSOCJIATIO:
19
South La i
galėtų prįsidėtį prie ąbelnos
rx
Room
gerovės, kaip kėlimas žemdir
alandos 9 ryto'
Jfamų Tel. Hyd
bystės- ir davimas žemdir
biams galimybės nustatyti pra *~
* •' • • m m miiimm'
J. f. WAITCHE$
duktams kainas, neatsižiurint
Lawyer
agentų".

PINIGUS LIETUVON
jy—i

xt~

— p*r Tiesioginį Susisiekymą
Doleriais ir Litais

IŠ KAT. FED. 12 SK. DAR-^6iic. apskritį išvilko: A v Va- PRAKALBOS, - SČAUBOS
BUOT*S.
/ ] lapčįų, VI, Bukauską, J . Ad<$P Ė ^ O S B^P. — KAT.
Pigiausiai ir Gt^tMuial.
„,
.,;
17 x v i~
nun4* & Levinskaitę, A. IgnoSPAUDĄ >LATINA.
Visuomet Srąsldte per
s
Cicero, UI. — Kat, Fedęra*»
t*'
.
f0 ,
. v .. - tsitę, A. Ęublrauskaire, L.
GENTRAL MAIUFAUTURIKI
Sheboygaa, Wis, — Gruo
eijos 12 skyriaus pimmetims ~ * v v .
,
y • ;
džio 10 d. pas mus su prakal
DISTRKJT BAIK
...
. ,
j v Krikščiūną: atstovais \ Laba.
bomis atsilankė gerb. kun. V.
susirinkimas įvyko gruodžio - .
.-"•»•
.»
1112 W. 35-th S t
M
m s
l t
24 d. 8v. Antano j>a»a svet. f ^ A * " " ™
-^
^
^ Kulikauskas. Tuoj suorgani
Turtas virš $7t(f6O0tM
Draugijos ir kp. prisiuntė 28 °- * • » * * * » « » K f S W " zuota Kat. Spaudos L>r-jos
LU3TCVI8 ADVOKATAS
atstovus-es į skyr. sus-ma. d o s ^ ^ k * : J P * j e r a b ą ' kuopa. Šie įstojo į tę, draugi
Hardingo
administracija \ . «tr«e$
piem.) H. 511-197
n.
TeL Dearbora
6099
išrinko A. Kundrotą, J. BarPUE^ĄjmjMS
tuo
žvilgsniu
yra
jau
gana;
^ Atstovais į Labd. Saj. s e į r p * ^ Bu.Ju.Bg.tatom.* į draugi- ja: A. Grybas, J. Baikauskas,
Vakarais: 10780 8. Wahash Ave,
rių. Šv. Kazimiero Akademi jas ir kuopas. A. Valančių, M.
DOKUMENTUS Pi
Roseland
Te| PaUmaa ffTf
K. Jutis, J. Staučkas, J. Aus- daug padariusi, duodama žem
***
DTKAI.
jos BemėJŲ 9 skyrius rengia Levinskaitę, A. Bislį.
dirbiams
galimybę
gauti
priei
trevičius, J. Adomavičius, V.
Mainydami, pirkdami ar
si prie vajaus Šv. Kazimiero
Į knygoj peržiūrėjimo komi Belekevičius, A. Brusoka, J. namas paskolas.
afsntins
«V
duodami visados:
340f W. Madlson Street
tiieną, šv. Kazimiera Vienuo siją išrinko P. Švaikauską, B.
Vienas progresivių senato
pas
Telefonas Seeley 1«43
Rutkauskas, (T. Pranskevicius,
lyno naudai.
Moko Siuvime, Patternų kirPosanką,
A. Valančiu.
susirinkimai
bus laikomi kas M. Jajunevičienė, M. Kava rių padarė peržvalgą naujų jpimo, Designing bizniui ir na-l
L. Vyčių 1-t* kp. rengia va
K. federacijos 12 skyriaus
tams.
Vietos duodama
dykai.
ketvirtą sekmadienį kiekvie liauskas, A. Staučkas, O. Al- muitų įstatymo. Bet jo ir jo
Mplomul, Mokslas lengvais at-j
karą sulauktuvių Naujų Me
no mėnesio, pirmą vai. po pie- dakauskienė, Em, Juknialiukė, kolegų norimos įvesti atmai jmokėjimais. Klesos dienomis Iri
jvakarais,
Reikalaukit
knygelės [
tų. Pelnas skiriamas parapijai.
nos
nerado'
paramos
iš
žemdir
Aug.
Juknialis,
A.
Bastauskas,
[Biznio
Ir
Naminiai
kursai
Skrybė-j
Ita
L. Darbininkų 49 kuopa ren
tų
Taisyme.
Norint
informacijų]
Pramatoma šviesi ateitis. K. J. Radzevičius, V. Kunig^nio- bių pusės, nes dabartinių mui [rašykite ar telefonuokite.
gia prakalbas gruodžio 27 d.
tų įstatymas išleistas, prisi
ą^ltA PATEK, pirm.'
Federacijos 12 skyriaus valdy- nė, M. Brusokienė.
kalbės kum F. Kemėšis, Fede
»0f W. SMh SI
bon pateko veiklus Ciceras
Išrinko valdybę,: pirm. — J. taikant, kiek galima, prie jų
Tel. Blvd. 0#1> ir 9?U.
racijos 12 skyrius pritaria ir
darbuotojai. Katalikų veiki Staučkas, pag. — J. Austrevi- reikalų.
TAS fifJ8 LABAI JClf AJTf
Telefonas Boolevard 4139
remia visus gerus sumanymus.
VAUDOS.
Yra tarp republikonų skir
mas dar labiau sustiprės. Vie- čius, rast. — Aug. — Juknelis,
Pasekmingiausla siunčiam pinigus
Susivienijimo L. R. K. A. 48 nybėje yra galybė.
tumai nuomonėse kas link
ir parduodami laivokartės
ižd. — A. Grybas.
. . Esam Registruoti Notarai Lietuvos
kuopa įbtojo į K. Federacijos
Esoh
—
Cummins
Įstatymo,
Graborius
Ats^vybėje
Ne raštininkas.
Gruodžio 24 d. įvyko kuopos
Patarnauju lai
12 skyrių. Rtoortą iš K. Fede
susirinkimas. Nariai atsiėmė laivjfio biliaus, bet kas del
dotuvėse
ves-J
MOKYKLOS VAIKUČIŲ
racijos Chieagos apskričio iš
žeminimo
kainų
už
prekių
per
tuvėse
krikš
knygas, Nutarė darbuotis kiek
tynose ir kltuc
PRAMOGA.
davė VI. Bukauskas.
sa
reikaluose^
gaJLma, užrašinėti žmonėms vežimą, tai beveik sutinkama.
Kainos prieina-Į
Iš Labdar. Sąj. 3 kuopos
Detroit. Mich. (— Kalėdų die katalikiškus laikraščius, parda
mos
Amerikiečiai vis šnairiau ir
raportą išdavė A. Valančius ną 4 vai. ^v. Jurgio parapijos Minėti geras, doras knygas, kušnalriau žiuri į svetimtaučius. :3307 Auburn Ave, Chieago
• Tag day" aukiKnaslaičianis svetainėje kun. J. Čfižauskas rios parodo žmogui gerą ir tei-1j ^ j į ato daug gaivalų, ^aaa^»i»»a*^aaaa^»
uo>
e m
surinko $488.40; išlaidų pasi parapijos mokyklos vaiku singų kelių. Tuo būdu beplapalankių sovietams, ir agituo
darė $10.00. Komitetas, naš čiams buvo parengęs eglaitę. tindami dorą, kat. spaudų, skjančių už juos. Propaganda
laičių vardu taria širdingą a- Programėlis^ susidėjb iš kalė
leis apšvietą. Prakilnų darbų smarkiai varoma tarpAmer.
JUMS PAGELBĖS!
čiu visiems kas kuomi prisi dinių giesmelių ir įvairių tau
Kuomet šaukiamasi reiij ĮĮMSIIJI ,
atliks. Visokius šlamštus žmo farmerių. Jie agituojami ne
psgalbes, Skausmas greiSi «#**.
dėjo pri? aukų rinkimo.
tiškų dainelių.
Pirmiausia nės lai naikina, nes jie teverti mokėti jokių taksų. Iš jų tve
— praBykata. Saj
Iš Kat. Spaudos draugijos mažos mergaitės atliko antN tik pečių pakurti. O tam gali
pirmu I M U U & M I
riama organizacija, kuri nesan
reumatiike stotas.
raportą išdavė J. Paterabas scenos žaidimėlį. Paskui A, ma pigiau popieros nusipirkti.
dirbininkausianti su valdžia.
»o, nervas kretsp
Spaudos vajus eina 4cuopasek- Jacnikiutė pmleklaniavo gra
čiosnenraig^^sJtanTikimės šių Kat. Spaudos Kaipo pavyzdį jiems rodo pa
kišančio ir rfeeianmingiausiai. Tik esą perma- žias eiles pritaikintas kun. Či- I).r-jos kuopa išauginti į di
našias
organizacijas
Py
žauskui
ir
buvo
kun.
Čižaushū darbuotojų. Dirva plati,
džiausių. Ir; reikėtų. Juk čia tų Indijose. Bet, sakoma, gė
go ir patilfėtino fiąireikalinga daugiau darbinin kui įteikta gėlių pintinė, o gaunama $2.(H) vertės knygų
myniaJo linimento ir juomi iltrtada Amerikai sekti puslauki
J. W A M > S
ktte skaudamas vietas.
Tjkmsai
kų. Metinį mokestį į K. Fede vėliaus rr dovanėlė tino para- tik už $1.0a , '
;
nius indiečius.
Pain
EipeJleris
turi
mūsų
INKAJJO
Graborius ir Balsamuotojas
vaisbsženklj.
Visi kiti ftm jn9>
raciją užsimokėjo kun. H. J, pijovs mokyklos vaikučių.
'. Sekantis kuopos susirinkimas
K. SYREVIčlA
megsdžiojimais. Kaina 85c. ir7«S>
Vaičiūnas, L. Vyčių 14 kuopa,
aptiekose arba iŠ
Automobiliai visiems reikalams
Taipgi graiias eilutes pasa bus sausio 28 d. tuoj po mi SAVIEJI REMKITE SAVAS
2056 W. 22-nd Str. 2146 W. Si PI.
P. AO. RICHTER 6 CO„
Šv. Antano parap. benas.
ĮSTAIGAS.
Aug. JuknelKT, rast.
kė 7 N. "Gustaitė ir dar pora šių.
TeL CanąĮ f fi4ą Td. Ganai 01991
194-114 SMA 4tk St., sV»s|sfs. H. a* I
^-o«
Valdybą 1923 m. išrinko: mergaičh) kurių vardų nesuži
!?TSE!
—=5S
dvasios vadas — kun. kleb. H. nojau.
ŽINELES.
'1 <»'
"f»f
J. Vaičiūnas, pirm. — J. Moc
Klebonai kun. J. Čižaiiskas
Po lapkričio mėnesio rinki
kus, pag. — AJ» Valančius, nut. pasakė gražia prakalbėlę, pri
A D V O K A T A S
mų, o ypač nuo Kongreso
rast. — L. Krikščiūnas, fin: taikinta vaikučiams ir ragint)
extra sesijos,
Washingtono
Ofisas' DkimlcstyJ:
rast. — A. Kundrotą, ižd. — tėvus kad savo vaikučius leis
korespondentai daug ką ėnuė
29 South La Salle Street
J. Miko lai n is.
tų parapijos mokyklon kurio
rašyti apie progresivius re^Kambaris 530
Atstovais į K. Federacijos je vaikučiai yra mokinami
Telefonas:
Central 9990
publikonus. l£mė smarkiai įro
y
kaip katalikiško /taip įr tau
dinėti, koki skirtumai tarp re- [Vakarais 3223 S. Halsted St.į
tiško susipratimo. Kun. Či-guierių ir progresivių repub
Telefonas: Yards 4081
žausko žodžius patvirtino šio likonų. Suglaudus visus prirovakaro vaikučių išlavinimas dinėjrmus, pasirodo,' kad tų
tobtiHansiamis nekilo prinfionemis:
Ant kairės yra Columbia Grafonola, rūšies
o 4
1,—be peilio,
kur taip puiki jai giesmeles su skirtumų
L—2,
užbaigta Angrlfikn rusvu raudonmedžiu
neperdaugiausia.
2,—Ite kraujo,
ir valakų riešutinio rnedžio.Su devyniomis
3,—be maviiumo,
giedojo ir lietuviškas dainelės Skirtumai yra daugiau priėpuikiomis rekordų knygomis, I^§ina 175.00.
4,^—be skausmo.
5»r—be Jokio pavojaus sveikatai.
Ant dešinės yra Columbia Grafonola, rūšies
padainavo. Tai vis kun. Či- 'monėse negu tiksle.
Po operacijos, pacijeatas gali tuoj]
P—2. Užbaigta auksiniu arfuolu, dumuottt
eiti į darbą, gali tuoj valgyti; dal-j žausko ir Seserų nuopelnai.
aržuolu ir senoviškų angliškų arioolu:
Progresiviai atstovai kaip LIETUVON PER 10 DIENU
nininkų balsas tampa malonesnis,;
visa sveikata geresnė. Kuriems iš
Kaina $60.00.
Kalėdų dėdukas visiems vai senate, taip ir kongrese, dau Vienintelis vandeniu kelias Lietu
ėmiau tonsilus, yra pilnai užganė-i
von per Soutliampton ant Milžinų
dinti.
kučiams davė dovanėles.
j giausia yra iš vakarų valsti laivų AQUrTANIA MALRETANIA
GRFONOLA Si: COLIMUIA HKJtOHttArS
Ligonius su įvairiomis ligomis
45,647 tonų
30,704 tonų
prijimu:—
PALIKSMISi A ftElUYNA.
Po programos vaikučiai, va jų ir jie yra pasirįžę įstatymų
BEREKGARIA 52.092 tonų
Kasdien nuo 2 vai. po pietų iki]
10 vai. vakare.
Apleidžia New Torka kas Utarnin
Tie, kųriė gan laimingai gauti G/afenola Kalėdoms bus
dovaujant, klebonui ir Kalėdų
Nedėliomls ir seredomis ofisas!
ka Greitas persėdimas gouthamplinksmi per visus metus su smagiais
_iais šokiais ir linksmomis
į uždarytas..
dainomis.
dėdukui, pažaidė įvairius žai
tone: Lietuviai ypatiškai lydėti
Jeigu ne esi vienas Iš tų. neatimk nuo savęs ir save na
DR. AL. M. RAČKTIS,
I Piliavą . . . . . . (2 kl : f 150:00)
Išdirbėjiai ir
dimus ir pilni džiaugsmo at
mų, gerą muziką, bet eik dabar j Goįumbią krautuvę ir ten
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR
į
(8
kl:
$109:50)
importeriai ge
pasakys kokios neperdidelės kainos. Paklausk išgirsti se
OBSTETRIKAS,
Karės taksai atskirai
sisveikino
sii
Kalėdų
dėdė
ir
riausių
armoni
kančius puikius parinkihius ir matysi kokia Columbia re
11411 So. BOth Ave.
Cicero, TU. Į
kordų puiki muzika tave laukia.
KEIAAUNINKAI IS LIETUVOS
kų visam paišsiskirstė namo.
sėda ant laive Piliavoj važiuojant
^saulij už žemes
10 colių 75c.
{
Southamptoną ir ten persėda ant
Pastebėjau, kad vaikučiai nes kainas negu
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė:
kitur. Katalogaj
ir tėvai yra labai patenkinti dvkal.
Greičiausi laivai pasaulyje:
rSibyva ]fclab>v<ge.
Kas bus be degfaėa.
»*;
Informacjas
kaslink
kainas
ir
rei
J
*
Komiškas
duetas.
nn. j . A. V E L O N I S
E-7995 Dykai nieks neveža.
Rašykite Angliškai.
tąja pramogėle.
Plienas-.
kalingus dokumentus del lžkalno
E_Wlfl
Osteopathas, Chiropratas

m

8, L FA

PAIN-EXP1

y

• . . .

•

V. W. RUTKAUSKAS

Cokmbia

ie-

>ai

.

1

faaj>4oa: t-11 rytais. l-» po
tą Ir t-l. vakarais. Nedėldiela tiktai po pietų S lkl B ral.

!' DR. MMRICE KAHN

—»•

i

IŠIMU TONSILUS

Nature Gyrė Institute

Naturopathas
Gydau Įvairias ligas, o ypatin
gai užsisenėjusias, be vaistų ir
operacijų, — naujausiais bu
dais.
4224 Archer Av. Brightoa Park
Theater Bldg., 2-ros Ihbos.
Valandos: nuo 9 iki 12 dieną,
Nuo 6 iki 8 vai. vak.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12.
Tel, Lafayette 5698
\\

Lietuvos pilietybe mums lie
tuvfams yra ne kas kita, kaip
Lietorys Gydytojas ir Chirurgas
savo vardo atgavimas, savo
10909 S. MtehiKan Avenue
Telef. Pullman 342 Ir 349
•teisiu; atkovojimas, savo lais
ELEKTRA GYDYMAS
vės užtikrinimas, yra tai savo
Z
garbingųjų pareigu atsimmi
TeL Boulevard 2190
DR. A. J. KARALIUS
Dr. 0. VAITUSH, 0 . D. mas ir jų pildymo pasiryži
mas. Lietuvo* -pilietybė taj
Lietuvis Gydytojas
LIETUVIS AKnr SPECIALISTAS
Palengvins. Tisu lietuviu kultūrinė lygybė su
3303 South Morgan Street
akių
tempimą
Chieago, 111.
kas yra. priežas^ kitomis laisvomis ir pažangio
=*
timl skaudėjimo
mis pasaulio tautomis; yra
|iiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiin galvos, svaigulio, tptemtmo, nervoir užsidegusius tai
galutinas
atsikratymas
Rea Tel. Cicero S654
= tuma, skaudanti ui
karščiu akių kreivos akys katerakOfiso TeL Cicero 49 E to, nemiegi o; netikras akis lndedam
vergijoe liekana ir savito gy~,
Daromą egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri venimo pradžia. MŪSŲ tauta
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
Į t i i So. 49
tiems pagelbsta. Sergėkite saro re tik tada galės būti laiminga,
§
gėjimo ir vaikus einančius mokyk^
E. Cor. 49 Court ir l t Str.
lon. Valandos: nuo 10 Iki 8 vakarė' kada visi jos piliečiai supras,
ant viršaus valstynyčloa
Nedėliomis nuo 10 iki 8 vai. vakare.
kajp garbinga yra lietuviui
CimiiiiiiiiHHHiiniiiiMiHiiiiimnuiifji =
1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
%
PLATINKITE ' ' D K A Ū G y '
I būti Lietuvos piliečiu.

I. E. MAKARAS

apmokamų keliauninkų galite gau
tl nuo bile agento: Pareikalauki
te: Yra vienas Jūsų miestą arba
apielinkėj:

RUATTA SERENELLI
817 Blue Islaad Ave.
Chieago, III.

RALTIJOS-AMERI
U LINIJA 9Broadvay, . Nev^rk.MY
T,ES
' 'LIETUVV •
KELIONE \

, s<
V J

i>..

f DR. J. SHINGLMAN Į

.</

į.i

580974

VAŽIUOKIT VISI PARANKIŲ IR
TIESIU KELIU
Lietuviai važiuojant i Pilfavą aplenkia
Lenkų juosta (karidorius)
Vi^a Trečia Klcsa Padalinta i Kamnarins
Aat 8-jų, 4-rių, 0-Slų ir 8-nių Unų
S.S, LITUANIA
Sausio 17.
S. S. ESTOtfIA
Vasasio 7
Trečios Klasof Kainos Į:
HAMBURGĄ $108.50 - s fl^fAVA $198.50
MEMEL ir LIEPOJU $107.00
Dėlei laivakor. ir žiotų kreipk, prto mro
£

1 Lekcija iš Biblijos.
Komiškas dialogas.

,Ka Močiute pakasei..
J
(S. Šimkus;
1 Kaip Gražus, . Gražus.
Ę-7003 /
^ M - Petrauskas)
J Salom i ja Stanįuliutė, ir
Ona Rudauskaitėl
.
Biežis

J. Geležiūnas ir. P.
Bukšnaitis.

rXi broliukai kunigai.
Per tamsią naktele
iJ 73$4
*
)Broeklyno . Mitra*
Kvartątas.

(Visi H>Q, visi Upo.
šocas
<( Trcnukas. aokis.
Lięuviįka Prkestrar
'•Kaupas.'*

Plaukia San Laivelis.
Aš IsivSkslu čigono
Hubų..
E-7002 J
Salomiją Staniuliuė ir
Ona liudauskaitėBiežis.
/Viena Mergytė. Valeas
Mergužėle, eikš pas
E-T479 4
mane. Polka.
Orkestrą "Kaunas."

,.M|elasiB4>-iHė.
E-4474 Vai verčia, laužo.
- Jdainavo Mikas
Petrauskas

r Vos tik mėimlis.
"Onytė."
E-7478 -j Gegužine Daina.
Brooklyno Mlirae
*•
Kvartetas.

'Hutų Durietis Mazurka
Jauniato Polka.
Ę-4288

..

| Jgrąjino ColuątOAjof

[

Benas.

.

foufienig,

MMm

Sausio 2 1923

HICAGOJEi
t projekto kopijos turi būti
pasiųsto! kuopoms ir garbės
'irm Nauįij Metu laikinas nariams.;,
Valdybą 1923 m. išrinko
hibicijos direktorius Chiea
paskelhė
pareiškimą, sekančių: dvasios vadas —
Icl žfnoriės Naujų Metų iš- kun. M. Lr. Kruzas, pirm. J.
l
akanėmis irali linksmintis. (iaruekas, pirm. pag. — B.
A. Ma
•ohibicijos agentai jų nekliu Naugžemienė, r a s t
Įrsią, bi jie viešai butelių su tas* fin. »rašt. — K- (Jarnelakite, ižd. ,— B. Sekleckis, ižrigalsips nerodysiu.
oTo glob. — A. : Beinjoraitė.
Paskui jis ta. pareiškime a t
Išrinko delegatus į Katalikų
*nkė. I r penktadienį Ohica>s publikų įspėjo saugotis. Seimų, kuris įvyks sausio 7
d. Bridgeporte: Mažeikų, A.
es, girdi, kiekvienas arešBeinoraite, J . (Jarackų; dele
hotas bus priverstas dvi diogatai į Labdar. Sųj. Seimų:
išbuti kalėjimo. Xelms kam
kun. M. L. Krušai, Mažeika,
iriimti parankos. Federalio
B. Sekleekis, Naugžemis, A.
(komisionierįaus (ilass ofisas
Beinoraitė. Daugiau reikalų
pus uždarytas sekmadieni ir
nebuvo.
Rep,.
[anjų Metų dienų.

plTSŲ PROHIBICIJA.

Šeštadienį
komisionierius VAKARAS SUKAKTUVĖMS
Hass teeiaus "rmskelliė, kad
PAMINĖTI.
ireštuoti busią veikiai paliuoDievo Apveizdos Parap. —
įuojami. Nes jo ofisas busiųs
itidarytas ne vien dienų, bet Kalėdų vakare, pastangomis
ir naktį prieš pat Naujus Me- fferb. Seserų Kazimlerieeių,
buvo surengta mokyklos vai
kučių vakarai gerb. kleb. 10
metu kunigystės sukaktuvėms
PADĖKA.
paminėti. Pas mus publika jau
P o ligos grįžus vėl sveikųjų pradeda priprasti į vakarus
draugystėn, teleista man bus šiuo atsilankyti laiku, nes kai buvo
7:30
mi nuoširdžiai padėkoti: ••Drau garsinta kad prasidės
go"
ir " N a u j i e n ų "
Redakto vai. tai tuo laiku ir prasidė
riams, Riuntinėjusioms man i li jo, o žmonių jau buvo pilna
goninę savo dienraščius:
gerb. svetainė.
Atstovui. V. f'ameokiui ir visam
Vakaro visa programa bu
Atstovybės personalui už atsiųs vo, pritaikinta Kalėdų šven
tą užuojautos teiegrajną ir rožių tėms. Svetainė buvo puikiai
bukietus; kun. J. Mikulskiui So. išpuošta. Maža mergaitė kle
Omaha, Xebr.. kuris su atsidėji bonui Įteikė nuo vaikučiu, bal
mu teikė man pagelbos
ligoje; tų rožių bukietų.
Dalyvavo
S. L. A. 87 kuopai Omaha. Nebr. mergaičių ir berniukų chorai.
atsiuntusiai puiku Relių bukietą; B u v ( ) ^ ^
oUį^ dri,hj jr
n
A. Žalpiai rūpestingai teikusiam
Piano duetų gražiai išpildė
man per visą litros laiką knygų Į
A. Bntkiutė ir E. Mikuekaitė.
i r laikraščiu; D-rui Al. Račkui

DR. P. Z. ZALAT0RI1

8

PEARL OUEEN

Dr. J. SAVICKAS

PRANEŠIMAI.

T

Jei Gerklę Skauda
su lerpetmu

I PATARNAVIMAS
•

'DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUJE

bariai bedsmente, randa $2 5.00 } mė

i r k a i p v a l d o m a s i r a n t k e n o R i m k i e n ė jseir s a v o n r e o p s i z i u - nesi. Kreipkitės.

Tardo užrašytas ir t. t.? To rėjimą, įskundė p. Alex. I>ar-

•/

. l t - •,

WEST SIDEi — L. Vyčių
ANT PARDAVIMO
gį ant $200.00 ir kalbėjo vi yra išvežtas ant ūkių ir iš te,n
Tel. Ganai 2R7. Vak. Ganai
2 4 kuOpOS
V a k a r i n i a i k u r s a i | 1 2 kambarių namas parankus dej
siems kad buk jis apvogęs jų. gauta žodis kad jau pradeda
•j A ~ » „ i . „ j v
. „ovioirv! "Hoominff", arba lengvai pertaisomas
Negana to, lapkričio 8, 1922 sveikti, matyti. Kot. Raudaito prasideda antradieny, sausio . p a | r y v e n l m u s š t y m u šil ^ oma8i a k
mena priešakys.
Kaina $8000.00
ant
m., pašaukė p. A.-Dargį teis yra Echvards Sanitarium, Na 2 d. ^ : 3 0 Vai. v a k a r e , AuŠrOS išmokesčių.
Atsišaukite
j
Lietuvis Gydytojas Ir
905 So. Ashland A v c ,
V
a
r
t
ų
,
p
a
r
.
svetainėje.
Norin
man kur, lapkričio 14, š. m., perville, III. Girdėtis kati ji
Chirurgas
Į
tieji lankyti kursus malonėkite Telefonas: T.afaycttc 2853
l
1821 South Halstcd Street
paaiškėjo kad jis tapo .netei sveiksta. Kaz. Slapaitė, ser atsilankyti. Mokoma yra; Lie- \
Valandos: l t iki l t ryt*: 1 11
singai
apkaltintas ir visi ganti jau suvirs Šešis mėne tuvių kalbos, aritmetikoj ir*
po piety: C Iki t rak are
A. |P.V
šmeižtai paskleisti apie jį ne sius, turėjo dvi operaciji, daug anglų kalbos.
BRIGHTfoN PĄRK. — Lab
turėjo jokio pamato. Todėl skausmų yra perkentėjusi, da
daringos Sąj. 8 kuopos susjiinteisėjas Laboy atmetė apkal- bar, ačiū Dievui, pradėjo vaik kimas įvyks antradieny, sa\i*>
f
timnluis^prieš A. Dargį.
sio
2
d.
1923
m.
Nek.
Prasi
Sv.
štinėti.
• : .'# -\[ t
Naprapath
. .
v.
,.
P. M., parap. svet. 8 vai. vak.
Del atlyginimo už skriau
T . , .
*m n m* mLinkime visoms šiems hgo- \ y h i n £ i a i r ė s atsilankykite ir
das jam ir jo bizniui padary
Telefonas
Pullman 83851
mams greito išgijimo, maty- naujų narių/ atsivesktie. Turir
tas per jos nepamatuotus
10901 So. Michigan Av^
arstvti juos sveikus, stiprus, chore me - 8 vai*ių reikalu ar^arstĄ
me
-v.
•.. I v.
mui.
valayba..
Vai. nuo 9 ryto Iki 2 po pletj
šmeižtus ir melagystes, lap , ,
Telefonas Ilcpablie 1433
dalyvaujančius ir padedančius \
kričio 17 d., š. m., A. Dargis
VĖLIAUSIOS MAD
1600~W. Garfield Bivd
savo balseliais Dievą garbinti.
apskundė jų teisman ant $10,filaur: vak: kampas 65 lr
DRABUŽIAI!!
Omega.
Ashland Avenue
Yra geriausios; patariamos ' ir
000.00. M. Rimkienė pamačiu
Vai.
Nuo
4 iki 9 Tai: vakare
Kas norite turėti naujausios naudojamos geriausių koncertini}
Naprapathia
del Sergančiųjų kas
si kad jau nebejuokai prisibutu geriau, operacija ar* Naprapa
mados pasiutus drabužius at Grojikij ir Mokytojų.
pazfno prie savo nemalonios
Mfcs taip-gi turime geriausį pa thia T Jei tamstą ir tamsios draugai
eikite pas mane. Siuvu ir lai
dlskusuoja, ka mėginti operacija ar
sirinkimą ir kitų muzikalių instru Neprapathia
klaidos ir paprašė taikos. Ži
tad tūkstanti kartų a p 
kau koatus, siutus ir dresses. mentų.
V
simokės
l&tirti
abu gydymo būdu. Na
NORfTH SIDE. — Giesmi
noma, A. DargLs geros širdies
prapathia
pra&aiin
ligos priežastį, oEsu praktikavus 8 metus Pe
Klausk mūsų kataliogo, o gausi
ninkų
Dramatiška
Dr-ja
Gloperacija
prašalina
ligos apsireiški
žmogus nori su visais santai- 1
mas, bet paliekta ligos ariežastis
bole Šv. Cecilijos laikys metinį terburge, Prancūzu mokykloj jį dykai.
Naprapathia reiškia ant visados pa
koje gyventi ir todėl be teismo l ^ y rinkimą sausio 2 d* 1923 ir Amerike 10 metų. Darba su GEORGI and VITAK MUSIO CO. gydo.
Chirurgijos būdu esti tai» po
susitaikė su M. Rimkiene, be m. Šv. Mykolo par. svet. 1644 prantu gerai ir atlieku atsa- 4639 S. Ashland Ave-,. Chicago. III. pirmos operacijos, tuoj seka i n t r a
lr trečia: Yra gerai suprantama ikad
jokio materiališko atlyginimo. Wabansia ave. 7:30 vai. vak. kančiai.
sekame
operacija
ir trečioji f yra
Visi nariai-ės atsilankykite.
Atšaukimui visų šmeižtų ir Išgirsite visų metų atskaitą
BIZNIERIAI GARSINKITĖ511 * ? • , • » » - •
'i.^n'^ZT'^
Mrs. G. JĄ BTJRBA
laikyti ir tuom kart ligonis lisata
melagysčių prieš A. Dargį se Atsiveskite ir naujų narių.
Mls dyt
3214
So.
Halsted
St.
Ohicago.
'
'
D
R
A
U
G
E
"
!
^ "
Dar
bus
priimti
Už
$1.00
įsto
ka ištrauka iš ponios M. Rimjimo mokesties iki 86 m. am Telefonas Boulevard 2469
kienės pareiškimo:
žiaus. Jonas- Gedvilą, rast. =
Sll®lllllllllliraillll!lllll®ll!ll!IIIIIH!lll!lllll!5JIIII!!!IIIIISIII!l!llllll*
"Aš, Mrs. Rimkus (ponia
Rimkienė) nieko neverčia
ina bet iš savo liuosos dalios
norį kad lietuviški laik
raščiai viešai paskelbtų —
patalpintų šį mano pareiškimą kurį aš dabar darau:
- * J ! l ' V \jr
•
Kad įsakymas areštuoti,
Naujas Terpentino išradimas suteiks urną
••"VYarrant", kurį aš išė
'
\
palengvinimą nuo skaudamos gerklės,
miau prieš p . A. Dargį, akrupo, slogu, išsisukimų ir rumatizmo.
^ *
pie 8-tą dieną lapkričio šių
metų, buvo baisiai didelė
Kuomet gerglf skauda ir negali
Turpo geras vartoti
del slogų,
nieko
nuryt
—
kuomet
taip
skauda
skaudamos
gerklės,
Dronchitis
ir
klaida iš mano pusės; kad
kad negali nei kalbėti — tuomet at neuralgijos. Geras del skaudamų ko
tas apkaltinimas padarytas simink apie Sj naują išradimą, ku jų nusideginimų, jrumatizmo, pleuriris jums suteiks senai lauktą pa sy, skaudėjimo strėnose lr išsisuki
prieš jį buvo visiškai netei lengvinimą.
mų.
singas ir kad aš neturėjau Terpentino 1 smarkumas tuojaus /'Jis nedegina, nedažo ir pūslių ne
Esame padarę sutartis su didžiausiais Lietuvos f
tiesos to daryti, bet rusty- jums sustabdys gerklės skaudėjimų. daro ant trinamos vietos—netaukuo
Jis greitai praslverž ir atleis tinimus! tas ir nesmirda:
Bankais ir todėl galime patogiai patarnauti visiems
Ivės apimta aš padariau šią
v .
Naujas išradimas Turpo turi sa
Nekentėk su skaudama gerkle!
persiųsclaiiii* pinigus } visas Lietuvos dalisį^
klaidą. Aš imu $ią progą vyje visus Terpentino gydančius vais- Pasiklaus bent kokio vaistininko I
Kuomet pasitrinl skaudamą vle- uple Turpo — Turpentine Oitment,
Siunčiame arba mes patįs arba Jums galime duo
persi prašyti viešai per lie tus.
tą su Turpo, umu laiku skaudėjimą Į kuris turi savyj© Mentbol ir Oa'mi phor. Turpo 30c. Ir COo. už IHICHIOIĮ.
ti draftą (eekį) litais ar doleriais. Čekį J ų s patįs tu
tuviškus laikraščius visų palengbina.
rite siųsti į Lietuvą, o ten lengvai čekį išsimainys.
mano draugų ir*visų pono
Siunčiant čekiais gali būti greitesnis pinigų -gavimas.
Dargio draugų ir pareikšti

uteiku-^ J. Juškevičiūtė taipat savo už
kad aš pažįstu p. Aleksan
šiems man rūpestingos globos tuo duoti gerai atliko. Trumpa
drą Dargį jau keliolika m*1jaus po ligos; L. Finansų Misi veikalhiką, " P o Kalėdų", iš
tų ir kad aš nesu girdėjusi
jos vedėjui d-nii Bielskiui su pildė: Lueytė — J. PetruleviĄmona, taipogi Misijos sądarbi- ėiutė. J i kurią nors dieną bus
nei žinojusi ką nors blogo
ninkams J . Šaliunui Pr. Norvy
prieš jį, kad jis yra visiš
gabi artistė; Jonukas — J.
dui ir p-lei A. Alyeiutei; K. S.
kai doras ir teisingas ir
Daugirda, gydytojas — J. Na
Karpavičiui. Dirvos Redaktoriui,
kad aš del šitos savo klaidos
juokų.
iž Clevelando, Ohio.; M. P. Bra gelis. Buvo nemažai
iškentėjau daug skausmų
zauskui iš Vvaterbury, Conn.; J . " T a i p Kaip Močiutė'' puikiai
ir mano sąžinė nedavė man
Bagdžiunui, A. Miekeliunui
ir išpildė jaunuolė Ona Sunkia
pp. Šlakiams iš Chicago, 111.;'A. te. Ji žmonėms labai patiko,
ramybės nuo to laiko kada
Aleksiui iš Springfield. 111.; P.
a§ įžeidžiau p. Dargį, ir tu
turi gražų jaunutėlį balselį.
Mikolainiui su šeimyna iš BrookAnt galo buvo atvaidinta j riu vilties, kad p. Dargis pri
lyn, N. Y., P. Miekeliunui iš She4
* Raudona Kepurė' \ l ims mano atsiprašymą ir
boygan, Wis.; kun. L. Vaieikans- farsas
dovanos m a n " ,
kui iš Amsterdam, N„ Y.; Ame- Abu veikalu gerb. Seserys iš
rikos
Šaulių
Rėmėjų
bū vertė iš svetimų kalbų.
(Pasirašo) M. Rimkus
riams, ir
visoms
kitoms
Liudininkai:
Scena buvo puikiai papuoš
organizacijoms ir a s m e n i m s,
Maurice J. Golan
kurie šiokiu ar tokiu būdu laike ta Kalėdų vainikais ir gerais
ir
ligos reiškė man užuojautą arba rakandais. Tai pirmą kartą
Jacob Slush
gerus linkėjimus. J ų geras atsi- teko matyti seeną taip puikiai
nešimas ir atsiminimas apie ma išpuoštą. Jaunuoliai savo ro
Red. prierašas. — Reikia
nę, sunkiose man dienose, žadina les puikiai išpildė.
gailėtis ir su šaknimi' rauti iš
mano didį jiems dėkingumo jau-^
Gerb. kun. Pr. Vatukaitis mūsų visuomenės piktą. įpro
smą ir pasiliks visam gyvenimui
pasverkino gerb. kleboną pa tį įtarinėjant, o net ir šmeimano atmintyje.
A.
Ženuiitis-Žmuidzmavicius,. rap. vardu. Dešimts metų su žiant kitus. Apkalbėti, apšmei
kako kai klebonas kunigystę žti labai lengva, bet atitaisyti
L. Šaulių Atstovas Amerikoje,
P . S. Tolimesnio mano maršru priėmė. Iš tų metų pusę laiko padarytąja
skriaudą nepigu.
to ir visais kitais reikalais pra savo kunigystės (5 metus) yGerai kad p. A. Dargis, visų
šau kreiptis prie manę adresu: ra mūsų Dvasros Tėvu. Tiki
žinomas ir gerbiamas biznie
3251 So. llalsted st., Chicago, 111.
ni ės kad po kitų 10 metą jo rius turi tolri'ą gerą širdį, bet
kunigystės jau busime didžiu kas butų jeigu p. M. Rimkie
IŠRINKO VALDYBĄ IR
lėje bažnyčioje, o ne rūsyje tas nė butų atatikusi kietaširdį
DELEGATUS.
sukaktuves paminėsime. *
Teesie šis nemalonus atsitiki
Gyvuok, brangus vade!
mas visiems gera pamoka.
Bridgeport. — Labdar. Sa
Alfa.
gos 1 kuopa laikė priešmetinį
CHORISTAI SVEIKSTA.
sus-mą gruodžio 24 d. parap.
SUSITAIKĖ.
Town of Lake. — Šv. Cecisvet. Raportą apie tai k a pa
sakė Cbieagos arkivyskupas,
Per keletg, metų Magdalena Ii jos choro trys nariai sunkiai
kaslink ligonbučio statymo Rimkienė (Nr. 2621 So. Eme- susirgo: St. Milinavičius buvo
išdavė B. Sekleekis. Raportą ralcl Avenue), nuomavo ap visai nustojęs akių regėjimo.
priėmė, bet 5 kuopa nori, kad saugos dėžutę. (Safety B ė g 
IŠDUODU ANT RANDOS.
c e n t r a i trumpame laike paga sit Box) pas Alex Dargį ir 4 kambarių randa, viena Iš kam
barių, savininkas nori pasilikti sau.
mintų smulkmenišką projektą, buvo pilnai patenkinta. Te- Namas
garu apšildomas, elektra, ra
žas,
maudynė,
gazinis pečius, kam
k a i p t a s namas bus statomas f-iaus pastaruoju laiku p. M.
s u ž m o n a iš Cicero. 111

•*=L

5600

Mnrstafieltl

(Apačioj)

Avenue

Pakirpti plaukai ir pleiskanos nčra ma
loni kombinacija. Tos nešvarios baltos
pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius
kiekveno plaukus.

1

Netikime, kad lito vertė sumažėtų. Bet gi kas
bijo, kad litų kursas gali nupulti, tiems išsiunčiame
doleriais ir jejgu litai ištikrųjų nupultų, tai išsiuAfus
doleriais Lietuvoje gautų daugiau litų. .
\ .
Persiunčiame pinigus Kablegramais
Perkelittme J>inigus į Lietuvos' Bankus ant pro- |
centų afSa^clel įiekviego pareikalavimo.
Visais pinigų reikalais kreipkitės į

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelia
kartus panaudojus jas iš galvos visiškai
pranyks pleiskonos. Palaikymui sveikos
galvos odos ir gražių žvilgaučių plaukų, naudokit Itufles.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunėiame
tiesiai iš labaratorijos.
&CO.
F. AD. RIC

DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIŲ

Orooktyn, N. V.

1 0 4 - 1 U S o . 4th S t .

|

2334 South Oakley Ave.

M

Chicago, Illinois,

gj

Atdaras kasdieną (išskyrus šventadienius) nuo
9 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Užkietėjimą*, diugim.vs, mėšlungis ir kiti vidurių buirimai nie
kuomet nekankina šitos laimingos šeimynos.

VnlslinieukHs Reg. S. V. Pat. Biure

greitai suteikia pagalbą ir tuojatis kūdikį'
ir motiną pralinksmina ir užganėdina.
*•» \y

Bambino galima gatoti visose aptiekose
už 3 J C . arba už 40c. pasiunčiam per
Pan*.el Post tiesiai iš labaratorijos.

Kūdikiai mėgsta jį! '
Jiu prašo daugiau!
F. AD. RICHTER & CO.
104-114 S o . 4th S t .

JA U GALIMA

Brooklyn, N. Y.
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PRANEŠIMAS.
Orisaa Dr. O. M. Glaser pe.
relna } rankas Dr. Chaa. Segal,
tento lr partnerio. Visi senleje
pažįstami lr draugai aplaikya
apžiūrėjimą lr gydymą kaip ir
nuo paties Dr. O. M. Olaatr.
S14t So. Morgan Street
Ofiso Valandos: Nuo 14) ryto
Iki t po piety, nuo 5 iki 7 Tale
Ned. nuo l t iki i po platų.
Telefonas Yards 087

GA UTĮ

OMHARLES SEGAL
*orkėlė savo ofisą po numeriu j
4729 SO. ASHLAND AVEKTJE

SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
^al.: ryto nuo 10 — 12: nuo 2—5 į
ipo pietų: nuo 7—8:20 vakare.!
l'Nedėliomls: 10 iki 1.
Telefonas Drexel 2880
^

^GARSINKITĖS ^ D R A U G R "

"DRAUGO"

KALENDO
"DRAUGO" kalendorius dviejų spalvų.
"DRAUGO" kalendoriuje pažymėtos šventės ir pasninkų dienos.
u DRAUGO"

kalendorių puošia gražus Lietuvos vaizdeliai
\
ii
DRAUGO" skaitytojai ir naujai užsirašantieji dienraštį metams ar pusei metų kalendorių gauna dovanų.
Perkant Kalendoriaus Kaina 25c.
Adresas: DRAUGAS PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avenue
—^
Chicago, Illinois.

