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KARDINOLAS ATSAKO Į
METODISTU PRIE
KAIŠTUS,

Bolševiku Teroras Ištversiąs

MUEL-

8
HEIME.

Dar 10 Metų

PANAUDOJA BANOŽUVC
,PAGAUrTI SILKYTC.
Taip tvirtina anglų darbas
apie francuzus.

Kur, 'girdi, jos nebūtų, tenai
tuojaus išnaujo saliunai butų
atidaryti.
Girdi, metodistų bažnyčia
visur sukelia stiprų sentimen
flPROHIBKJIJA S. \ } TAI
tą, kad prohibicija turi but
JŲ NUOPELNAS.
vykinama,
neatsižvelgiant j
pasekmes.
Pabūgę katalikų mokslo
Nežiūrint
tos metodistų
įstaigų.
"stiprybės,'' kaip ją atvaizr
WASHINC{TON, bal. 20.— davo Wheeler, tie patys metoBaltimorės metodistai čionai! distai yra pabūgę
kataliku
tune j o konferenciją.
Anti-! mokslo įstaigų augimo. !
"Anti-Saloon leągue'»> gene- I>r. Lucien C. Clark, "Ame
ralis advokatas Wheeler, kurs rican University" kanelieris,
iš Kongreso rūmų prieangių susirinkusius metodistus įspė-

METODISTAI GIRIASI
PROHIBICIJA.

BERLYNAS, bal. 21. —
Miest. jAuelneim an der Ruhr] LONDONAS, bal. 20.
—
METODISTAI BEREIKALO
vakar buvo išdalies apvaldę ( « F r a i l c i j a i ž l e i d ž i a m į]ionus
KABINASI KATALIKŲ.
yokiečiai komunistai pasibai- ( Vokietijos plotų okupuotei.
( Bezultate iš to negauna joMASKVA, bal. 21. —VTre-jnas buvo žmogus, kuris mokė- gns bedarbių riaušėms.
Bavo rekton jie nori patraukti
Tečiaus iš kitur pasiųsta k i o g n a u d o s .
j į panaudoja
čiojo socialistų internaciona- jo partijos vardu viską pa
katalikus Romoje.
lo vykinamojo komiteto pir- j tvarkyti ir išaiškinti.
Ir vi- daugiaus policijos ir komuni- Dan,gžuve pagauti mažą silkyWASHįIXGTOX, bal. 20.— mininkas Zinoviov komunistų suomet, kaip tinome, jis turė- štai išblaškyti, nežiūrint jų t c
Naujosios A i r i j o s metodi- partijos suvažiavime pareis-' jo teisybe. Gi kuomet dabar barikadų.
.Taip čia raportuoja anglų
Iki šiolei, <anot žinių, susi- d a r } ) 0 p a r t į j o s g r yžusi iš ;Vo
štai episkopalai tunejo k o n t e - . ^ j o g vi d l l jį n įaį Kusi jos sau- ! jo mums trūksta, viskas turi
Ji' buvo
eneyą mfieste Holyoke, M a s s J ^ . fe t a r p t a i l t i n ^ situ aciga;'but kuoaiškiausiai apibrėžta. kirtimuose žuvę 8 asmenys, j ^ ^ ^ delegacija,
Bet sužeistų daugybė.
Metodistų vyskupas TIender
pasiųsta kovo mėnesį Ruhrb' nepasitraukia, nuolat budėda-; jo, idant jie švietimo darbą
neleis sugriauti gyvuojančios i Pagaliaus Zinoviov atsilieson iš Detroito toje konferen
kraštan ir į kitas Vokietijos mas prohibicijos palaikymo stumtų pirmyn.
bolševikų valdžios Rusijoje pė į visus tuos komunistų
SAKSOSIJA TURI PRIPA- dalis ištirti vokiečių ekonomi reikale, metodistų konferenci
cijoje padanė visą eile prie
Jis atkreipjė dome į katali
mažiausia per dešimts metų. Į partijos narius, kurie nepaŽINTI KATALIKŲ
kaištų Katalikų Hierarchijai.
nę pactėtj.
Delegacijon inė- joje kalindamas pareiškė, jog kų mokslo įstaigas Columbia
Po to jis išreiškė nuomonę, tenkinti padėtimi.
Patarė
ŠVENTES.
Paminėjo net kard. O'Con- kad svarbiausias daiktas bol- jiems išeiti iš partijos ir įkuNurochė, kad disjo trys tos partijos parlamen ačių metodistų pasidarbavi distrikte.
i
nell ir Dougberty.
—
mui šiandie Suv. Valstybės trikte yra net dešimts įstaito atstovai.
ševizmui šiandie
nustatyti rti nuosavą partiją.
Saty,
COLOGNE, b. 21. r - Kaip
Paskelbtame raporte dele turi prohibicija.
mPasirodo, kad metodistai kokią-nors stiprią partijinę bus apsieita ir be jų.
Anot jo, metodistai tuomi j "Neturiu noro," sakė jis„
Ruhro
episkopalai labai įsikariavę \ programą. Tai esą dėlto, nes, Pasirodo, kad bolševikai žinoma, Saksonijos kulto mi- gacija tvirtina, kad
il
prieš katalikus. Tai yra vie-; sergąs Leninas
jau negalįs šiandieninėj padėty negalėtų nisteris, socialistas, uždraudė krašte ji atradusi karo pacLė- dar nepasitenkina. Jie dar- nemandagiai čia atsiliepti ana protestantų sektų, kuriai 'but ilgiaus bolševikų vadu.
j ilgiaus atlaikyti kaip tik 10į katalikams mokytojams ir ka-| t į ir pavojingą ten francuzų imojasi ir kitose šalyse įvesti pie "romanistus" (suprask^
vaikams
apleisti mįlitarinių autoritetų pasiel- prohibicijos įstatymus ir pa- katalikus).
Bet noriu jūsų
darosi ankšta Amerikoje. Del"Praeity," kalbėjo Žino-j metų. Patys prisipažįsta. Te- talikams
liuosuoti jas nuo svaigalų.
' domę atkreipti į tą faktą. Neto, kaipo akyplėša, ji eina į viov, " programos nenustaty- čiaus paskui save jie paliks pamokas katalikiškomis šven- gimą.
Delto taip esą, sakp Whee- turime mes ant vietos stovėti
Tvirtina, kad toji okupuo
Europos katalikiškas šalis ir mas nebuvo kenksmingas dai- tik vienus lavonus, kaftus ir U'UllS.
Tečiaus Vokietijos federa- ti* ir francuzų elgimasis nesu ler, kad metodistų bažn\rcia švietimo klausimu.
Reikia
tenai darbuojasi rasti sau pa- ktas bolševikams. Nes Lėni griuvesnis.
lis švietimo ministeris parėdė tinka su Versailleso taikos su stipri ir įtekmės visur turi. būtinai stumtis pirmyn. >>
•z*:
sekėjų. Tam tikslui metodis rrjf
Saksonijos nnnisteriuį'visų ti tartimi.
Jei jau tokia okutai episkopalai pašvenčia nekėjimų vaikams lankantiems ip UO tė būtinai reikalinga, tai
fTf •
•
• V *
•
j
Gi
mažas pinigų sumas.
mokyklas, nedaryti jokių var- jį turi but internacionalėj ži^ j U l l O S
1 S JLilG
t U V O S
kuomet tos "misijos" jiems
nyboj.
Tame klausime turi
žymų.
nevyksta, kaltina Amerikos
,
pildai dalyvauti ir patys vo
Katalikų dvasiški ją.
ATSKAITĖ VIRŽIŲ.
PANEVĖŽYS. — Čia N.
VISAS VARGAS, NETURI UŽTEKTINAI GAZOUNOS
SMARKUS AMBASADO
kiečiai:
pulko Įeit. Kirkyla, betaisy
Metodistų priekaištai.
RĮUS.
Delegacija pataria,
idant
PAKELIS, Mariampatės a. damas revolverį persišovė sau
PARYŽIUS, bal. 21.
—[mano fabriką gali pagaminti
.
—
Tas metodistų episkopalų
francuzai ir vokiečiai savo są- — 'Vienai dukrelei norėjos str krutinę kiaurai, žemiau šir
Franci jos lakunybė jau šian- (langtftns* aeroplanų,
negu
vyskupas iš Detroito (Mtch.)
LONDONAS, bal. 20. —Čia lygas taikai paduotų interna- vaikinais pasivaisinti, bet li dies. Greitai nugabenus mie
die yra dešimtį kartų didesnė penkios amerikoninės dirbtu
tarp kitko paskelbė tokius ka
ir ten perdaug kalbų apie vi- cionaliam tribunalui. Kadan- tukų neturint kišeniuje, reikia sto ligoninfn, padaryta jam
vės kartu imamos.
už amerikonišką.
talikams priekaištus:
sokius tarptautinius reikalus.' gi ta okupuofcė paliečia Angli- jų kaip nors/ prasimanyti. Tė- operacija, ir ligonis pradėjo
Buvusio karo lakūnai* tarnyPerniai Francija savo miŠventasis Tėvas įsakęs Ko
Apie tai dažniausia kalba to- jos interesus nemažiaus Fran- vui nesant namie, ji pasikvie kalbėti, rūkyti ir tikimasi, kad
1 i tariniam oro laivynui nupir boję užlaikomi ir nuolat lavi
lumbo Vyčių organizacijai Aki žmonės, kurie nežino, ką ei jos, Vokietijos ir Belgijos, čia vaikinų, prasikulia javų, pasveiks.
,
ko vieną tūkstantį aeroplanų nami nauji.
merikaje surinkti vieno miliokalba.
| tad Anglija tuo klausimu pir- parsiduoda (žinoma, visa tai
Francijos lakunybės pronaujausio tipo.
Šįmet tam
no dolerių fondą išgyti iš Ro
Taip čia pareiškė Alexan- mutinė turi pakelti
^ n m a t y . s ^ ^ ^ ^ d e ^ ) ~ ^
pačiam tikslui parūpins dar gramą didžiai plati. Be to,
mos metodistus ir YMCA.
. m ^ ų fr ^ ^
jjį
PLATELIAI, Kretingos a.
vienas doleris Franci joje kar der P. Moore, naujai paskir-^ą tokioje formoje, kurioje ^
I dausriaus tų oro mašinų.
n
k
(Jaunu Vvrų Krikščionių d-:
.,
. kas daugiau pagimina, negu tas amerikoniškas ambasado-1 butų pažymjėtas aiškus ir ga tėvas nesugrįžo. Po kiek lai- ~ Nesenai išplėštas ūkinin
ja) organizaciją.
rins Ispanijai, buvęs laikraš- lutinas Anglijos
nusistaty- ko sesuo įr brolis pameta f^- kas Liudas Serepinas, BabTuotarpu Amerikos armi
jos oro laivynui įgyta apie Suv. Valstybėse.
Katalikii Bažnyčia Romoje
čio leioVjas Pittsburghe, Pa. mas.
vą ir eina į margąjį pasaulį, rungjėnų kaimo. Plėšikai ne.
200 įvairių tipų aeroplanų. A1925
metų
pabaigoje
Fran
metodistus puola, įžeidžia ir
Be to, sako delegacija rapo Tečiaus tėvui pavyksta su- suimti. 3 Platelių būrio šau
merikoniškas oro laivynas su cija atsargoje tmjės daugiau
klaidingai perstato.
rte, nieko gera ten nebus. At gauti pabėgėlius, ižinoma, tai liai, sužinoję gyvenamą vietą,
darytas daugiausia iš karo 10,00 aeroplanų.
70 nuošim. Italijos gyvento
eis laikas, kuomet vokiečiai nepraėjo veltui. -Už darbštu nujėjo jų suimti. Pljėgikas, nu
laikų mašinų, visai senojo ti
Svarbiausia
Francijos
laku
jų vyrų nepriklauso ^Katalisu franeuzais ir belgais susi mą kluone, kurį parodė .tįvui kovė du šauliu, stengusi pa
po.
nybės
silpnybė,
tai
stoka
gakų Bažnyčiai.
Tad metodis
kirs ir bus naujas pavojus- nesant namie, ir už kelionę po bėgti, bet trečias šaulys jį su
Francuzai persvara laku- zolinos. Tuo klausimu Fran
tai turi teisės tarp jų "misiEuropai.
Tą pavojų laikas pasaulį, gerasis tėvelis pusėti čiupo. Dabar eiųa tardymas.
cija
turi
atsidėti
ant
užsienių.
nybėje
paremiama
šiais
ketu
TAIP YRA PITTSBURGHE, įkuoveikiaus pašalinti.
onoriautų."
nai atskaitė viržių:Dėlto, francuzų chemikai dar
KUR TfcŲKSTA DARBI
rdinolas Kardinolas O'Conn riais faktais:
ORAS.
buojasi
surasti
būdą,
kaip
NINKU.
Francija aktivėj tarnyboj
GIMDYMŲ KONTROLĖS
Kardinolas O'Connell at
PLĖŠIKAI.
BILIUS.
metė pagamintą
kontraktą šiandie turi 1,200 aeroplanų. kuopigiausia pagaminti alko.
CHICAGO. — Šiandie ne
hol
Praneša,
visur
stoka
parduoti sklypą žemės, kuo-! Gi atsargoje 5,000. Kaip viei
.
pastovus oras; pramatomas
ALBANY, N. Y., 21.—New
LEKĖČIAI,
Šakių
aps.
—
darbininkų.
met patyrė, kad
metodistai nos, taip kitos mašinos yra
Styrinius orlaivius militalietus; šalčiau.
Yrorko legislaturon buvo'įduo- Šiame kamptv slapstosi
du
nori pirkti.
! naujausio tipo.
j riniams tikslams Francija atPITTSBURGH
Pa
b a l . ' t a s ^ m ( l y m ų kontrolės biliuš. banditai — plpšikai.
Tai
Toliaus pažymėjo, kad kai- į ^ <lirbtuv/ės, valdžios sub- meta.
Tečiails biliul
21. - ionai
ir ' apylinkėse
nusuktas spra- Krizostomas Samuolevičius ir
kuriuos tuos
priekaištus jis vencijuojamos, nuolat gamina
Ir dar kalbama apie taiką
T u o m i b i l i u m nor ta
dirbtuyėms trųksta darbiniu-. n d a s ^
Lovininkaitis.
Abudu
yra
galįs įrodyti faktais.
aeroplanus.
-Tik viena Far~ Europoje!
leisti
l
kų. Dėlto policija nusprendė , .
gydytojams liuosai no- dezertyrai. Jau senai juodu
Lietuvos 10 litų
$1.00
1 i ioms
Kardinolo atsakymas.
moterims duoti rei- islapstosi ir žmones skriau
iš ten griauti katalikystę. Me- ma Katalikų Bažnyčia ir kn- išgaudyti ' visus valkatas ir ' ^
Anglįjos ster. svarui 4.65
džia. Daug susekta juodviejuos
pristatyti
darban.
Jei
todistai
senai
darbuojasi
tą
nigija.
Nors
Romoje
gyvuoAndai vietos Katalikų IT
Francijos 100 fr.»
6.50
d
jų apiplėšimų.
SamUoleviniversitete įžymue-ji Katalikų | kalvą įgyti, ten surengti savo ja relįginė laisvė, bet metodi nenori* dirbti, tuomet juos y ™ « kontroliuoti.
Italijos 100 lirų
•
4.94
čių buvo žmonės eiguliai suė
bausti
ka¥'jimu.
stai
visais
laikais
tą
laisvę
su
Hierarchijos nariai turėjo su- .internacionale
konferenciją
Vokietijos 100 mrk.
.0035
SUGRIAUTAS 'SAUSAmę,
Bet šiam pavyko ištru
Anądien į policinius teis
sirinkimą ir svarstė tuos me-|ir iš ten skleisti po katalikiš- savo netolerantija pašiepia.
Lenkijos 100 mark. .0020
SIS" BILIUS.
kti iš Mariampolės kalėjimo.
todistų vyskupo Hendersono į ką pasaulį savo sektą.
Tas Visur jie skverbiasi, visur su mus policija pristatė 160 vi
Dabar juodu graso.
Štai
Kaiužpuolimus.
Bostono kardi- j Ju* noras, jų dvasia aukščiaus kelia nereikalingus nesutiki sokios rųšies valkatų.
LONDONAS, bal. 21. — prieš užga^ėnias nusibastė į
kurie
jų
visą
savo
gyvenimją
nolas pagaliaus sutiko tam iškilti Romoje už Šv. Petro mus.
Pirmukart Anglijos
parla Jaučius pas eigulius atkeršy
DRAUGO PINIGŲ SIUNvargiai
dirbę
kur
keletą
die
baziliką,
reiškia
jų
bloguosius
Kas
link
Italijos
gyvento
vyskupui atsakyti.
mentas vakar debatavo pro ti, bet pastariesiems pavyko
TIMO SKYRIUS
Anot kardinolo O'Connell, norus, bigoteriją ir netoleran- jų religinės padėties, tai me- nų.
hibicijos biliaus klausime. Pa išsprukti.
Milicijos žygių Atdaras kasdiena (išskyros
Iš visų 110 pasižadėjo dirTodėl tam metodistų todistų vyskupas turi žinoti,
žvmesnioil dalis tų priekaištų tiją.
gal iaus bilius
atmestas 23G jiems sugauti visai nematyti.
Šventadienius) nuo $ vai
u
patys save nuverčia.
M t o žygiui priešinasi visi Romos kad patsai premieras Musso- bti, jei jiems bus užtikrintas ^ ^ ^
ryto iki 8 vaL vale
lini pareiškė, jog Italijos /gy tinkamas darbas.
apie tokius negali but kalbos, katalikai
Apie <>0 Kai-kurie parlamento na- Gi jie, apsikarstę ginklais,
raiTliai s a u
2334 So. Oakley Alenus
ventojų didžiuma yra katali- sutiko verčiaus eiti M č j u u t * I ^
Daugelis Amerikos metodi
^ikščioja ir gązžymėJ0) k a d ATlglija
Tikri akyplėšos.
Siunčiame pinigus doleriais
stų priešinasi savo vadų vei
kai ir katalikystė skaitosi ofi- negu ištempti savo raumenis ^
^ ^ d a u g i a l l g j ^ į n t į e s ' d i n a r a m i u s gyventojus. Sair litais* per didžiausius Lie
k
Kardinolas O'Connell nu cialė Italijos religija.
kimui Romoje, kur jie sau pabedirbant.
,
J u ž Ameriką
'
° ir a p i e V i š a k i o ir K a z l ų
tuvos Bankus:
sekjėgus rekrutuoja tarpe var rodo į metodistų veikimą Ro
Pagaliaus kardinolas pažyDarbo biuruose tvirtinama, I
J
Rudas taipat esą daug plėši
Jau kuo
ŪKIO BANKĄ ir
moje.
Tenai jie skleidžia mi, kad metodistų vyskupo kad turima 20 kartų daugiaus U Ž I M A BADENO MIESTUS kų
~ s u k u o , t>et
gdienių katalikų.
j jau su plėšikais tai energin- i PREKYBOS - PRAMONĖS
Metodistai Romoje nori nu- plačiai brošiūras. Net spauz- keliamas ten kokio kontrakto reikalavimų gauti darbininkų,
BANKĄ
FRĘIBURG, bal. 21.
— giau reikėtų kovoti. Priemokardinolui visai negu atsiliepiama dirbti.
pirkti vieną kalvą, kuri stovi dina ir vargdienių tarpe pla- klausircas,
k a d pinigai butų Lietuvoj
Ir iš kitur praneša
apie Francuzų kariuomenė Ujįėmjė nią yra daut^, o pastangų iš Nortat
Dėlto, tas prie
daug aukščiaus už Vatikaną, Į tina savo pryčerių sakomus nežinomas.
ifimoketi DOLERIAIS, reikia
milicijos pusės visai nematyti. J
* branftau mok*ti.
du Badeno miestu.
stoką darbininkų.
tenai įsteigti savo tvirtove ir pamokslus, kuriuose niekina- kaištas visai pramanytas.

PASKUI RUSIJOJE GAL ĮV KSIANTĮ ATMAINA
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FRANCIJA TURI DIDELĮ MILITARINI ORO
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nas s gerai išsimaudo, o dar
antrašą,
nes
mes
pažadėjome
KAS
0
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UMUBTUVTU KATALIKŲ
tik nuolatiniams " Draugo' v išsitepa su kvepančiomis žoDIEN
TUVOS LAISVEI
1918 metais Rusijos bolše
skaitytojams patarnauti per Kmis, be to dar įsitikinęs kad
GELBĖTI.
lt
vikai paskelbė kovą. krikščio
sveikatos skyrių.
jau mergaitės jį mėgsiančios
nybei. Tais metais jų valdžia
Be Chicagos, Bostono ir ki
Kausimas. Girdėjau, kad se- ir yra drąsus, na tai žinoma
Kam Icfcadieną Jkkynia nedfldfcniaa- Į įleido įstatymą, kuriuomi ti- tų kolonijų, kurios sukruto,
niaus Prūsuose parduodavę kad jam geriau seksis su mer
Mtfaar*
•
**,*Wfkrai socialistiniai atskiriama visomis pajėgomis Lietuvos
*•»•* * • * *
* " ° l Kataliku Bažnyčia ir pravos- Laisvę i Gyvybę gelbėti, rin
riant, barberiai turėtų įbuti ne 'Liubeiką' arba meilės vaistų. gaitėms kalbėti. Sušvirikusio
PAVOJAI
PLAUKAMS
r
m prenmatrat* mokai Uktlno. Lai lavų cerkvė nuo sovietų vals
vien tik kirpikai, bet ir plau- Esą jei vaikinas išsimaudo nieks nemėgsta, o nesveiko <kr
kti
aukas,
nuo
ju
taipgi
neat
kai ikaitoai nao oiraiymo dieno*,
Kad gražus
kų daktarai. O tankiai paste tuose vaistuose, tai mergaitės labiau vengia. Švarumas, tai
M ano Naujij Metų. Norint permai- tybės, Su tuo momentu jie ant silieka ir pavieniai. Štai ką
ajtt adresą visada reikia prisiųs Kremliaus vartų Maskvoje is- mums rašo: "Gero. Federaci plaukai puoš
bima, kad tūli barberiai yra tada labai mėgstančios tą vai yra geriausias 'liubčikas'.
ti Ir aanat adrasaa* Piaif ai gerian- kabino didelėmis raidėmis pa
tų galva, pa
tikrai ligų plėtotojai... Apie*1 kiną. Norėtumėm, žinoti, ar
jos Vaklyba: su šiuomi laišku
aU riųiti iiparkant kraioje ai astariame sau
— Ateis laikas, suiarkiai rė,
ligas kokias galima gauti NE-. yra tokie vaistai, ar tai tik
"Money Order" arba įde rašą, kad religija yra nuodai. siunčiu jums du doleriu, kad
kė kalbėtojas apie moterų Vidant pinigna i registruot* leisk*.
Nuo to laiko Rusijoje seka Lietuvos, mūsų tikri sun^s goti plaukus
SANITARfiSE BARBERNfi- liumbukas.
krikščionių persekiojimai. Dau gautų valdyti Lietuvą, o ne nuo pavojų ir
feE, parašysime kitą sykį. DRAUGAS PUB. CO.
Atsakymas. Tai yra tik lium ses, kuomet moterys gaus vy
gybė pravoslavų šventikų nu kokie žydberniai-cicilikai. Ra-1 įsitėmyti se
Klausimai ir daktaro atsaky bukas, meilės vaistų nėra, Šar rų algas.
2334 South Oakley Aveuue
žudyta, daugybė pūdoma ka šau Lietuvon giminėms septy kančias taisy
— Taip, ateinantį subatva
latanai išvilioja daug piningų
mai.
OFFICE:
Cnica^o, Illinoii
lėjimuose. Nesenai Maskvoje nis laiškus, prašydamas ir nu kles:
nuo tamsunėlių u ž > k i u * "liu.karį, atsiliepė silpnutis fcuo©r AI, M, BACKU9,
Klausimas.
Labai
tankiai
Tai Rooseveft 7701
1)
Niekad
l
So.
50-th
Are,
UI
bolševikai nužudė ir vieną ka rodydamas už ką jie turi bal
!
<bčiukus'\
Žinoma',
jei
vaikigelis užpakalinėj sėdynėj.
Tel, Hcef,
Wf
išberia man lupas tokiais maant
talikų kunigą. Rusijos katali suoti, nes jei katalikai nelai nesidėti
I I I 111
rr--Į—rr
Cictre, IH.
rr-te!
puckais. Tie pučkai yra
kų Arkivyskupas ir trylika mės šiuose rinkimuose, tai ne galvos skolintos nuo plikio žais
NEVIETOJE TAŠKAS.
\*liu skystimo ir labai peršti.
kunigų nubausti kalėjimu.
užilgo Lietuvos ir vardo nebe skrybėles, nes galima užsi
Jie pabūna savaitę ar dvi, ir
Oi dabar Maskvoje turi but" bus. Jei krikščionys laimės ir krėsti su mikrobais.
Lygiai dvylikta, valanda.
vėl išnyksta. Po kiek laiko ir
Penktadienis. Pietos. Bažny teisiamas pravoslavų cerkvės ją valdys, tai bus visiems Lie
2)
Niekad negarbiniuoti
vėl išberia; kartais net visas
čios varpas skambina "Ange- patriarka. Kraujo ištroškę ko tuva Tėvynė, bet jei žydber- plaukų su karšta geležimi.
i
smakras pasidaro skaudus, ir
j»V*j fabrikų kaminai švilpia. munistai, kurių tarpe daugiau niai su leajtberniais gaus vir Garbiniąviinas su karšta gele
net sarmata į žmones išeitLJauj
Gavome žinių is Lietuvos, jog yra padaryta sutartis
Beliko vos valanda kad para sia kriminalistų, ir jam mir šų, tada Lietuvos tikrai nebus, žimi suspragina, sunaikina
ke<i metai kaip taip kanki
šius ižangiamajį straipsnį ir ties bausmės reikalauja.
su Lietuvos Valstybės pastų, jog Amerikos dolerius
nes ją paves rusams ar len-. plaukus. Suspraginti plaukai
nuo^i ir pagelbos rasti nega-1
padavus zeceriams. O juk ra
galų-gale numiršta ir nuslen
Šiandie Rusijos katalikai pa kams.
galima, išmokėti paštu b e joteių trukdymų su pilna
riu. s Ar nėra koki tai pavo
šyti kasdien reikia. Kasdien liko be kunigų, gi pravoslavų
ka. Jei yra^ reikalas garbiniuo
<*n n e o š * .
V K »
gvaranaja — DOUERIŲ.
jinga liga? Ar ji nelimpa kiir kasdien... Beto, skaitytojai cerkvė suskaldyta j dalis. Bol
ti,
tai
verčiau
sušlapint
riau
ou pagaroa,
v. ja.
tiems ? Buk malonus, daktare, I
Taipgi mes persiuntime PILNAI GVARANTUOJANašlės skatikėlis.
MS laukia ko tai naujo, nepa ševikai nusprend/i savo " ro
kus, apvynioti apie minkštą
patarti kaip pasigydyti. — A
ME dastatyti į vietą laike 2 4 — 2 6 dienų paskutinia
prasto... tuotarpu redaktorius juje' ' išnaikinti krikščionybę,
Moteris prisiųsdama du do- dratą ir laikyti taip Iki iš
b-C.
nebežino ka ir prasimanyti. kuri neleidžianti jiems pro lariu štai ką rašo: "Nors aš džiūsta.
me pašte.
Atsakymas
poniai
A.
Bei
Pervertė bent tuziną visokių gresuoti. Ci tas jų progresas h biedna ir tie doleriai but
3) Niekad nedažyti plaukų
Čia yra proga pagelbėti savo giminėms, kuriems
laikraščių, niekas jam nepatin tai didžiausios pasauly negir rtikalingi mano pačios šeimy su visokiais skystymais, ypa Tamsta turi paprastą HjGRgalite pasiųsti per mūsų kontorą tiesiog j artimiausį
PES J^\BIALI8. Ta liga yra
ka. Nei karingi dienos straip dėtos nedorybės.
nai, bet iš paskutinių, traukus tingai nemirkinti plaukų su
iš priežasties kokios nors
pastą
v
>
"Associated Press'' paduo nuo savo vargų siunčiu ir dau " Ti^eroxidu
sniai, nei pilkos, vienodos po
iri racijos, arba nuo nusilpusio
/
litinės bei visuomeninės ap da, kas vra tas bolševikų giau duočiau, kad tikrai žino
4) Niekad nevartoti plau
kraujoi Tamsta pataisyk sa
žvalgos. O rašyti reikia, zece- prieš religinis įstatymas. Pagal čiau, ka*l Lietuva nepaklius į kams "patentuotų vaistų".
vo dantis, išimk tonsilus, o
K. M."
riai laukia. Reikia rašyti pri to jstatymo, Bažnyčios ir cer bedievių nagus.
Parduodame laivakortes ant visų linijų į Lietuvą
5) Niekad neleisk eirulpamatysi
kaip
pasveiksi.
Tams
k
vos
pozicija
Rusijoje
yn»
sitaikant prie, skaitytojų, sa
Tokių irtam panašių laiškų ninkui (barberiui) masažuoti
ir iš Lietuvos. Duodame patarimus del atsitraukimo
Jos
liga
nėra
labai
jiavojinvo mėgiamas temas atmesti, tokia:
Federacijos rastinė gauna kas arba trinti savo plaukus <u
savo giminių is Lietuvos DYKAI.
i
ira
ir
ii»
nėra
limpanti.
1. Kiekvienas žmogus gali dieną. Čia padavėme tiktai kokiais ten kvepalais, kurie
nes jos visų netenkina, jos ga
Apdraudžiame nuo ugnies ir visų nelaimiųAtsakymas
p. Legijonut.
išpažinti sau tinkamą tikėjimą du, kaipo pavyzdį, kaip įdo dažnai yra pavojingi ne tiktai
ji jkynėti...
k*'
Parduodame namus, lotus, farmas.
Bereikalo tamsta gąsčiojis ir
arba jokio.
mauja
ir
rūpinas
Lietuvos
ti
plaukams
bet
ir
akims.
Telefonas.
neturėdama^ atatinkamų kva
2. Religinės apeigos neturi kimu plačioji Ainerikos lietu
Padarome visus legališkus dokumentus, pirkimo ir
6) Nešukuok plaukų su ašlifikacijų medikalėje profesi
Taip redaktoriui besikanki kenkti visuomenes (bolševikų) vių katalikų išeivija. Bet a*pardavimo, ir t. t.
Iriomis ir tankiomis šukomis.
joje mėgini su manimi ginčinant subirzgė telefonas. ,1is tvarkai.
manykite.^ kad tai tik tie* <kį| R^jos šukos ir minkštas šepeties. Kad toks Čvmu*- ąuošinVįr
dažnai Įkyri ir bėgtų nuo A)J !?>. BaŽnvčia ir cerkvė* neg**
JatSkai am*, pasieipk? He£ į i | (ys plaukams yra sveikiausia.
tis mojvslo vyrų butų plikiais
per šimtą mylių. Gi šiandien h turėti jokios nuosavybes.
gavome jau nuo 133 asmenų
7) Niekad bernuiluok savo
tai n«feisybė. Tokį typą, kaip
4. Tos visos nuosavybės sii- su šimtu aituoniasdešimts pen
jį, tartum pavasario meilųjį
plaukų su prastu muilu. Daug
naujieųiečių Pijušą negi gali
spindulėlį sveikina. Gerai. Gal nacionalizuotos, bet butai ir kiais doleriais ir 50 centų
dermatologų yra įsitikinę, kad
ma priskaityti prie "mokslo
jis atneš įkvėpimo, gal nauja apeigoms reikalingi daiktai
($185.50), pradedant nuo 6 kakta tankiausiai praplinka,
vyrų"! Perskaityk dar sykį
sugestija atplasnos ir straips duodami veltui naudotis.
dolerių iki 1 dolerio auka kud prausiant veidą kaktom
"DI^VUGE" tikusį straipsni.
Toks įstatymas negali but
nis išeis gyvas, aktualus, iLietuvos Laisvės apgynimui. plaukai apsimuiluoja. Ypatin
briandžioO d., š.m. apie įvai
įstatymas. Tai aiškus norėji
domus ir pilnai nusisekęs.
Bet ne vien pavieniai šoko gai" vyrai tankiai pamuiluoju
rias plaukų slinkimo priežas
Redaktorius bėga prie tele mas varu pavergti visus tiki Lietuvą gelbėti, draugijos ir
plaukus kad sušukavus geria'i
nčiuosius žmones. Aiškus no
tis. Meldžiamasai, nesidrovėk
fono.
,
Chicago, Illinois.
jos neatsilieka, nors draugi stovėtų.
ras
varu
išplėšti
iŠ
jų
širdžių
paduoti
savo
tikrą
vandą
ir
-=- Heilo!
.
j . j • • •• M
joms rtėra' taip paranku, nes
R) Niekad necukruok ir netikėjimą.
,
— Gerą dieną! atsiliepia.
reik laukti susirinkimo, bet inuiluok plaukų su tikslu kad
Tai tikra tiesa. Nes bolševi
kurios turėjo susirinkimus, tos pastatyti plaukus sulyg "stai— Gerą dieną. Kas kalba?
kai taipat įstatymu draudžia
Pasikalbėjimas neilgai trun tėvams saro vaikus mokinti jau paaukojo, štai jos:
los". Verčiau p a s b i t ^ u i plau
Lietuvos Dukterų Draugija kų vartok geros rūšies "BANka. Telefoną? užsidaro ir re religijos, kadir poterių ar ka
daktorius vel grįžta prie sta tekizmo iki 18 metų amžiaus 8. Boston, Mass. $25.00.
DOLLNV
lo. Nieko smalsaus savo skai
Šv. Petro ir Povilo Drau
S) Niekad nedėvėle ąnkbios
Bolševikaį sako, kad 18 metų
tytojams iš pasikalbėjimo. Ji*
vaikai galį liuosai pasirinkti, gija Detroit, Mieli. $l6\50. ' kepurės. Dėvėk kepurę kuomatikėjosi gausiąs įkvėpimo, gi
S. L. R. K. A. 134 kp. Bro- žiausiai.
a r jiems būti tikinčiais, ar
čia susidūrė su asmeniu kurs
10) Nekasyk niežtančios ga»
oklyn, N. Y. $10.00.
bedieviais.
taipat sugestijos, įkvėpimo
Taip broliai ir sesutės, visi VOR su nešvariais nagais.
Iki 18-os metų amžiaus vai
ieško... Jeigu skaitytojams bu
H ) Nelaikyk plaukų dul
kas nemokinamas tikėjimo tie ir kiekvienas į darbą ir savo
tų įdomu, jis parašytų veika
sų, kaip jis gali linkti prie auka Liotuvos Laisvės apgy kinų, aliejuotų, pilną pleiska
lą — dramą apie tą asmenį,
Taupyk pinigus ir vesk kitus savo reikalus Clearing House Ban
nų.
tikėjimo, kuomet jame išsivys nimui. "Vienybė-galybą"!"..
ne tik jo inteligencijos portre-'
\e - METROPOLITE STATE BANKE.
12) Nesegk savo plaukų su
to blogieji palinkimai. Tai už
PRAKALBOS.
tą piešdamas, bet ir jo gilios
misinginioms,
arba
šiaip
tikrinta bolševistinė medžiaga.
- Moka y/c i metus už pinigus padėtus ant taupymo. Bile kokią
sielos kovas, meilę vaizduoda
Lietuvos
reikalais
gerb.
lom.
šiurkščioms,
surudyjusioms
Koks gi bolševikų tikslas
sumą pinigų galima atsiimti ant kiekvieno pareikalavimo.
mas.
Bet ne! Tuomet butų
J>.
Bumšas
kalbės
sekančiose
Špilkoms arba šukoms.
Jų vadai gali žinoti ir žino,
skandalas! Kaukuoti nykštu
Gauk 6% j metus pirkdamas mūsų augštos rųšies Pirmus Morrri m 13) Niekad nesvilink plauku
kad jie krikščionybės neišnai kolonijose:
gkius ai* bonus.
kai jį akmenimis nužudytų
Rocliester, N. Y., balandžio; galus su liepsna.
kins. Bet jie trokšta krikščio
Ne,
verčiau "prisitaikinti" nims sukelti daugiaus var 21 d., šeštadienyje.
14) Niekad heeik į nesaniSkoliname pinigus ant namų; parduodame laivakortes ant visų
prie bendrai priimtų formų, go, kad paskui iš to visa tik* Amsterdam, N. Y. balandžio tarę "fcarzdaskutyklą. •
linijų; padarome įvairius dokumentus — daviernastis sulyg Lietu
verčiau neliesti gyvenimo kaip pasityčioti. Bolševikai nori 22 d., sekmadienyje.
Šiose pasargose ras naudos
vos ir Amerikos teisėmis; parduodame namus, lotus, farmas, etc.
jis yra "Na dne" — dugne krikščionių kraujo, gyvasčių,
Brooklyn, N. Y. North Side, vyiai ir moters. Daug žmo-v
j<.;^u nori pirkti ar greitai parduoti namą ar lotą^—ateik pas mumis.
ir gyventi miražuose, iliuzijo- turto ir visos jų mantos. Žu barlandžio 23 d., pirmadienyje. nių jdomimja savo plaukų
•Siunčiame pinigus Lietuvon doleriais ir Litais greičiausiu būdu
se.
y
do šventikus ir kunigus, nes
Central Brooklyn, N. Y. ba sveikata ir už pabarimus dak
už labai ž«mas kainas.
V$
w
w
w
šie priešinosi bolševikams plė landžio* 24 d., antradieny.
tarui RaČkui dėkavoja. Ypa
Ir vėl suskambrjjo varpelis. šti cerkves ir (bažnyčias. Žu
Elizabeth, N. J, Litvino sa tingai lietuviai barbfeliai'yra
Teisingas, greitas, mandagus patarnavimas yra mūsų pamatas.
Šiuo kartu jau ne telefonas, do ir persekioja krikščionis, lėje, bal. 26 d., ketvirtadieny.
susiindomavę, nors nevisi iš
Visais reikalais kreipkitės ypatiškai ar laišku i lietuvių Seruaubet ofiso varpelig.
nes tie neatsisako savo vaikus
Bayonne, N. J. Hooper Coo- dėstymai jiems patinka. Jiems
sj ir Tvirčiausį Banką.
— Zeeeris prašo medžiagos mokyti religijos.
per salėj, balandžio 27 d., nepatinka, kad daktaras Raclaikraščiui. Neturi ką statyti!
Klaupiami bolševikai apie penktadieny.
kus yra priešas visokių pa
šaukia iš apačios.
flarrison, N. J. Mantmano tentuotų < < HA1R TONIKŲ' \
tą ju kraugeringumą atsako,
— Gerai, nešu.
kad jie pildą socializmo tėvo salėj, bal. 28 d., šeštadieny.
Ką darysi, kad tie "HAIR
Jr stato redaktorius tašką. Marso/paliktą jiems mokslą.' New York City, bal. 29 &, 'TONIKAI" yra daugiausia
Zeeeris reikalingas medžia Sako, socializmas neprivalo 12:30 p. p. ; sekmadieny,
tik huiubukas ir sugadina
gos. Keikia ir nebaigtą raštą turėti nei mažiausios pažinties
Brooklyn, N. Y. So. 4 ir Bo žmonių plaukus! Barberių už
Po Valdžios ir Clearing Hoi'.se Priežiūra
duoti, nes balto laikraščio ne> su krikščionybe bei su dora. ebling St., bal. 29 d., 7:30 vai, duotis yra ne tiktai mokėti jišeisi, o prieš skaitytojus een
Bolševikai tad paskelbė ko- vakare,
dailiai apkirpti plaukus, bet
zuros iltimis nepasiteisinsi. vų, kurioje jie patys kaipoJ .Bridgeport, Cbnn. baiaadžio j turėtų viską mfi&L iv ajnd J
Nevietoje talkas.
i didžiausi niekšai žus.
, 3 0 d.
Fcd. Sekr.
plaukų higijeną. žodžiu ta-1
i :.J<
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pradėjo mažesnės.
L. Vyčių Lyga ttaipgi pra
dėjo šitą sezoną su šturmu.
Pramatoma kad Lįetuvos
Vyčių base-ball Lygoje žada
būti net aštuoni tymai.
Mažųjų lygų tymai jau da
bar daro treniruotes, nes jie
dabar nesugeba žaisti žaidimą
ant sykio, nes jie nėra daro
treniruotės kaipo yra daro, ki
ti dideli tymai, kurie buvo
išvažiavę į šiltus kraštus tam
tikslui. Bet jie neužilgo pra
dės žaisti.
Senas Atletas.

ATĖJO JAU SEZONAS,

jai;

C—.C. Darvis (Daujotas?)
P.—Davis (Daujotas ?)
arba .Bukauskas
S.S.—J. Valiulis
1B.—J. Sajutavieius
2B.—S. Petrauskas
3B. J. Kiškunas
LF.—A. Mickevičius
OF.—L. Norris
RF.—J. Matonis.
Visi yra prašomi atsilanky
ti ir pamatyti Ciceros jauni
mą pirmą syk' žaidžiant šiais
metais.
šv. Antano Ratelio Atletas

Kada konstitucija galutinai
Į šį susirinkimą atsilankė iš aštuonių kuopų. Tas mat
\ bus priimta tada pramatoma * atstovai tiktai iš penkių kuo- reiškia kad bus aštuoni ty
kad Chicagoje L. Vyčių Base- pų, bet ateinantis susirinki- mai L. Vyčių Cliicagos Baseball Lyga atsižymės.
mas bus pripildytas atstovais! ball Lygoje.
Raštininkas.
^

NELAIKYK PINIGUS NAMIE

vo žmonių susirinkę virš 35,000.
»•! -• Atletai sviedininkai jau gašitas žmonių žingeidumas
lite pradėti sviedinio žatfii^.j p n r o d o , kad šitas ateinantis
Sezonas jau eia.
sviedinio /aidimo sezonas bus
r
Amerikoje nuo antradienį vienas. įš pasekmingi ausiu se
17 d. prasidėjo žaidimai l>ei zoną.
rungtynės dideliose
lygose.
Sviedinio viršiausis komiRUNGTYNĖS ĮVYKS.
L. VYČIŲ CHICAGOS BASE
"Amerikos" ir "Nacionali pionierius K. Landi s sako, kad
BALL LYGOS SUSIRIN
nės' lygos pradėjo bruzdėji net pirma dieną parodo pasekSekmadieny, balandžio 22 d.
KIMAS.
mą su dideliomis apeigomis. mingnma. šio taip •puikaus 10:30 ryto, Švento Antano
(Under statė Government & Clearing House Supervision)
Žmonių į "base-ball purkos" sporto.
TAI DVIGUBA APSAUGA
baso-ball ratelis žais "exbibi
Sekm., ibal. 15 d. š. m. Ne
susirinko tūkstančiais. Vien
Nevien
tik dkTelios lygos tion £ a m V su U. B. C. W. Si kalto Pras. ipan. 8v. mokyklos
Chicagoje " C u b s " parkoje bu- pradėjo žaisti sviedinį bet ir'tie bus Švento Antano žaidi- svet., įvyko generališkas L.
.
r
Vyčių -base-ball Lygos susirinkimas.
Į susirinkimą atsilankė at
stovai iš šių Chicagos L. Vy
*] rių kuopų: 5-tos, 24-tos, 13LT
Čia visados galite gauti savo pinigus su nuošimčiais ant kiekvieno pareikala
>5
tos, 16-tos, 36-tos, - 47-tos
vimo.
*
^
(Waukegan, Ilk).
Didžiausios Lietuvių Organizacijos, Bažnytinės Parapijos, Kliubai, Draugijos,
Pirmiausiai pirmininkas P.
Advokatai, Daktarai, Biznieriai ir tūkstančiai Lietuvių daro biznį tik su šiuomi
Paliulis paaiškino šito susi
Banku ir pinigus jame laiko.
rinkimo tikslą. Tikslas šito
€ susirinkimo suorganizuoti sti
GAUK IR TAMSTA ŠIO BANKO KNYGELL
'} presnę hase-ball L. Vyeių Chi
PADEDAMAS $1,000,00, $100.00 arba VIENA DOLERI.
cagoje Lygą.
GALITE APMOKĖTI ŠIAME BANKE
Atstovai iš kuopų išreiškė
tam tikslui didelį norą.
f] Į susirinkimą atsilankė sve
tys reprezentas iš Thomas
%
>
Daugybė įvairių valgomu ruimo
\Vilson Co. p-nas Wallner. Ji
Moderniški pečiai viso
'.
sai
sakė,
kad
šita
Lyga
ga'i
setu, stebėtinai pigiai.
SIUSKITE PINIGUS LIETUVON
kių kainy-visŲ formy-rangauti visokius! įrankius del
Per ii Banką
dasi pas mus-del jusu pa
minėto
sporto
už
labai
suma
%
sirinkimo.
GERIAU IR PIGIAU NEGU KITUR
3 žintą L. Vyčiams prekę.
Taipgi jisai pranešė* kad šita
kompanija duoda labai pui
%
kia* dovanas geriausiam ty
mui šitoje Lygoje. Šita dova
na bus sidabrin'* taurė. Ant
ram geriausiam tymui duos
medalius žaidikams. • '
Toliaus buvo kalbėta apie
priėmimą konstitucijos šiai
Lopšiai - vigės - lovutės del
S
Lygai. Kazys E. Ivinskas bu j
Motina palengvina savo
ateinančios gentkartės laukia
€ vo įdavęs tam tikrą sutaisyta • !lll®IIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIM
O vargus įsiginant savo mažiux
konstituciją kuri tajfo pers
pakvietimo.
O kams ratukus. .
kaityta ir pagirta ir priim
ta. Nutarė pasiųsti į visas
kuopęs konstituciją užgyrimui
bei pataisymui
sulyg JT\
noro. Vytis Gelgaudas apsi<iuė tą padaryti.
Grąžinam jums pinigus, jei neesate užtektinai užganėdinti, arba permainom į!
V. Andrijauskas išrinktas
pirkinį. Skolinam jrankius išbaigimui darbo be atlyginimo.
sudaryti mažųjų Lygą bei
"Juniors".
C
S. Pieza atstovaudamas L.
Vyčių Sporto sekcijos centrą
pranešė, kad šitas centras iš
leidžia tam tikras knygutes
bei "Subscription IJooks" iš
»
^ ^ ^ M ^ M r » » t M » •» ^ ^ ^ ^
leidimui " F o r d o " automobi
Pirk syki pas
LT liais arba $250.00 AUKSU.
mus, paskui vi
Šitas pranešimas tapo priim
tas, ir knygutes įteiktos atsto
suomet pas mus
vams.
7
pirksite.
Vietoj skalbykloj praleiskit lai
Antras Atletų susirinkimas
Sunki našta tai skalbika prie pianų. Tai bus linksmu
bus balandžio 29 d. sekm. ?.
nys. Tegul mašina dirba už
gyventi.
* "MK
m. Šv. Jurgio^ mokyklos salė
jus .
je (Bridgeport).
T
•

Lietuviu

TvirPiailoi
Padek Joos I
I VII bldlloĮ į DIDŽIAUSI
VALSTYJINI [State] BANKĄ
UNIVERSAL STATE BANK
ŠIO BANKO TURTAS VIRŠ

$2,650,000.00
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i

Miesto Taxus

U

E

J Z

UNIVERSAL STATE BANKAS

A l
K
A
D

YRA

3252 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

i

Pirkite Plumberystes ir šilumos [taisymus nuo
Firmos kuriai galima pasitikėti.
W K ą parduodam yra gvarantuota

PROGA

T.

A p s i p i r k t i

GUNARO
AR TURI GIMINIŲ ATVA
ŽIUOJANČIŲ AMERIKON

f!

3224-6 StfHalsted &t. TfOTJNC.
^^^
Ą2B2-H A r c h e r A v e .

CHICAGO, ILL.
V+&1

V|vV*/V»v>

Suvienytų Valstijų Konsulas Kau
n e dabar p r i i m a aplikacijas del
pasportų visų kitų metų "ąuotos.
CUNARD patarnavimas y r a grei
čiausias pasaulyje. Pasažieriai su
Cvmard bilietais neturi laukt ilgrai
del to, kad Cunard laivas aplei
džia E u r o p a kas keletą dienų.
Cunard" U n i j a turi padarius sutart} Lietuvoje del pagelbėjimo p a sažieriants per jų pačių darbinin
kus. Sutaupo jiems laiką ir iSlaid a s del to, k a d priveda pasažierius prie p a t laivo, šis patarnavi
m a s veltui. i
Del tolesnių informacijų kreip
kitės* pas bile laivų agentą, arba:
140 N. Dearborn
St. Chicago.
Ounard Line,

Pabandyk mušu išdirbinius, o persitikrinsi
KALBAME LIETUVIŠKAI

M. Levy & Company
Kampas 22-ros ir State Str.
Te!. Calumet

'iiiiiiiiiiiraiiiiiiiiiraiiiiiiiiiiraiiiiiiiira^
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svet, kampas Adams st. ir Sua-mas Labd. Są-gos 5 kp. kučius dalyvauti procesijoje. Dr. 0 , VAITOSU O. D.
LIKT L VIS AKIŲ SPECIALISTAS
PRANEŠIMAS
Jftw York ave. Tie ferai tęsia": įvyks sekmadieny, 29 <L bai.> Laibai gražų įspūdį darė mažų uuivytįM
AKIU
to motu prttyn ž
pai«nsrtaf rm
4
iki fcal. 29d. Kasdien bus pro- 2 vai. po-.pietų. Visi nariai ir mergaičių giedojimas.
n u plačiai pag*r-£
1
tinri
»k*»4*jimo
ssjfs
totogręlta
A.J
gramos dalis parodoma, Tik «visi kurie dalyvaujate vajuje I Aušros Vartų par. choras,*
m*m • « • • • • • • • • • • • • r-«^SjĮJL?'!> • • • • • » — — » '
—r*
VoitkjYtftas pagrJ-J
10 Ii Lietuvos iro
bal. 25 ir 2£ dd. bus pertrau* 5r visi nauji nariai, atsilan vadovaujant K. Saboniui, la tuma. skf,u<*Ml«** fr. *********
t*ro
name •*# W.o,
kart&u
a*l*
k
r
f
r
y
i
Akini
k*t#rakPASILINKSMINIMO VAKA gera proga, nes įstojimas 5us ka.
kykite. Turime daug svarbių bai gražiai giedojo mišias ir- to. nemieflo; nstHtfM •**» lnd*4ft»
l l t k Bt.. Chiea«o. #
Darom* s*sąminM siekt** p a r o d a *
sumažintas per pusę. Pasinau
RAS.
I1L atidarė plkoor-f;
Programa bus puiki, marga dalykų aptarimai. Beikės ap mišparus. Per mišparus giedo tln mažiausia. ktaKaa. Akiniai pri
•p*,
pagal ąaujam-Si
taikomi ulsinral, toli ir eiti matandokite proga. Po programos
eina anA^loft.
O'
svarstyti kasliak gegužio 30' jo solo p-lės: Šauliutė, Bagdžiu' SSTUJSSSS
Cicero, £0. — 6v. Motinos bus sopiai į kuriuos kviečia myną įvairyb*, tikras jomarNepamlrSkit sa- •
gėjlmo irv ralku» einančiu* mokyk.
d. (kapjtiįų dienos). Ta dieną niutė ir Bagdonių ta.
lon. Valandos: nuo 1S 4hl •
Dievo Sopulingos dr-ja rengia mas ' vigas musę jaunimas. kas; saldainių bus net iš Pa
nikio.
J
Neeėlismis
nuo
W
>
Jkl
8
J*L
Takara
turime
pasidarbuoti,
kad
pra
langos, Lietuvos.
Marytė.
ta«t<)taatattaa^aaaaaaaaJ
pasilinksminimo vakarą su jMuzika gros vadovaujant p.
1545 W. 47 St. ir Ashland Av.
lenktume
kįta»
kuopas.
Įžanga vienam vakarui tik
vairiu programėlių, bal. 22 d*> V. * Stankevičiui.
15 .c., Vienas tįkietas visiems Klaidos atitaisymai. Per Atlantiko okeanas turi apie
SKAITYKITE 'DRAUGO" APGARSINIMUS
7:30 vai. vak., Šv. Antano paReng. komisija.
41,321,000
ketv.
mmilių.
Labd,
Sa-gos
5
kp.
vakariene,
vakarams 70c; vaikams su te
rap. svet. į kurį visi kviečiami
kuri įv>ko 6 cl. kovo, per -— '
" " -" ! •
atsilankyti. Ir patartina kad FERAl SU MARGUHYNAU5. vais dykii, be tėvų 15c*
LTETEVYS GRABOKIU8
Kom. klaidą nebuvo "Drauge" pa
visos šios kolonijos moters ir
garsintas p, Petrauskis (biz
mergaitės priklausytų prie j Newark. N. J.
Bal. 21 d,
taip naudingos dr-jos. Norin- j prasideda Šv. Trejybės lietu- STAMBI ŠV. KAZIMIERO nierius). Jis našlaičiams au
kojo $5.
W%p.
čioms įstoti, tą vakarą bus/vių parapijos ferai, parapijos
DEJOS VARĖ.
m»mmm»»
m • • m mm • • • ! • * * •
YVEST SIDĖS PADANGĖJ.
RakaiMlai, PaStt, Kar- •
—^
Boston, Mus. — Jule Diringaitį įsirašė amžinąja nare ir Atlaidai. Sekmadieny, fcal.
petai, Planai, Victrolo*, \
įmokėjo $35. Už taip didelę 15 d. prasidėjo 40 vai. atlai
Shivamos Masbos, Plau
dai
ir
tęsėsi
iki
bal.
17
d.
[Pur
paramą, katalikiškos spaudos
namos Masinos ete
j tariu didžios pagarbos ir pa atlaidus žmonių buvo pilna
i mmm m m<
bažnyčia. Daugybė priėjo prie Patarnauju laidoturėae kopigiaunla
dėkos žodžius.
Reikalo meldžiu atalšaukU, o mano
Kun. P. Kaščiukas. išpažinties ir priėmė šv. Ko darbu busite užganėdinti.
muniją, Pirmą vakarą pamok
S. D. LACHAVVICZ
S
Telefonas Monroe 3683
J
PAVASARINIS PRI
slą sakė kun. A. Baltutis, ant-' Telefonas Ganai 1171—2199
9*14 W. asrd Plaoe
Chlca*o, D l
SIRENGIMAS LIEPS
rą vakarą, kun. F. Vaitukal-1
NOJA MŪSŲ KRAU
tis, paskutinį vakarą-kim> A.
TUVĖSE.
Tel. Lafayette 4223
B I T T E R S
S A L U T A
KAS LAIMĖS DOVANAS? Linkus. Kunigų buvo iš visos
Kas tas "Salutaras"
Didžioji pusė Chicagoe
Chicagos ir apylinkės.
ris" per vienas? Yra tai f f »
lietuvių l>ėvėja Rakandus
Bridgeport, — Labd. Saigos Seserys Kazimierietės labai
daelė sutaisyta per apoclallsKaipo Uotuvjr.s, lietuviams visa
tua — chemikus, k»H supirktus iš Lietuvių
Korp.
dos paUaniauJŲ UnoccriatutiiA.
* 5 kuopos, trims mėnesiam* gražiai papuoši altorius ir
drutina nervus, pa*ett>l UfOM. Yl'SKA
Rakandų Krautuvių su did
so skilvio, vidurių ir žarnų.
paskelbtas vajus eina visu rugiai parėdė, išmokino vai- t
S228 we*
Wfst *>.tt>
»8-Ui Street
•««»
žiausiu
Ųžsisanėdijimu
ir
ir t. t. Pasekmingai Uralo
smarkumu. Dovanos įaū#bus
dūrius, prašalina visus Sfisu*
Tamstos atsilankymas pas
—
ir išmatas nereikaiiu*as isae
laimėtos; tik nežinia dar kurie
mus daleis įsigyti pageidau
•»
Saus systemai Ir prid
-m
stiprų, d rutinanti
laimės.
jamus Tamstai daiktus sukūno dalims, kas veda
j* teikiant daila ir ekonomija
tikros atgavimo sveikatos.
Iš pradžios nedaug tedaly
C
Q
Tamstų namuose.
Mes esame išimtinai vieni
vavo vajuje, bet vėliausiu lai
visoj Amerikoj ka rekomen
Galima pirkti ant dalinių
duojamo savo šaknis — ne
ku daugiaus prisidėjo. Vienas
išmokėjimų.
Atailankyti Ir pradėti Taupymo Account *a mūsų Banke.
karštas kaipo geriausias sjgrr
narys sakė, jau turįs prirašęs
duoles. Tai drystamo atsaky
00
Taupymo Account *as šioj įstaigoj tai geriausias
ti
kad
mes
esame
šaltinas
26 naujus narius. Kiti nesako
investmeatas, nes saugusv nešiantis gera nuošimti ir pil
sveikatos.
kiek turi. Galimas daiktas,
nai atsakantis savo vertė.
K a p o patirta gyduoje, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A- H
kad kiti daugiaus turi. Vė
merikoj, bot taipgi Ir Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai
Account 'ns galima pradėti su $1.00 ir aukščiau.
dos reikalaudami šios gyduoles, nes jos yra geros ir labai pigios.
liaus paaiškės kas laimės do
Lietuviai klerkai Jums patarnaus.
Reikalaukite savo apUekoriau*. o Jeigu negausite tai reikalauki.
vanas.
VU9M
to tošiai ši mūsų.
•»>
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LIETUVIAI AMERIKOJE

P. KV0RKA & SONS j
1549-51-53 W. Chicago Avenae

• • "

•

•

•*

i Cash arba ant lengvų išmokesčių. S

CHICAGOJE,
•mrmi—

PLUMBIN6

•.. • »

MES KVIEČIAME TAMISTA

T&epeapIesĮurBitmv @k

*

mmtJktm

IU6-J2 S. Htlaed St

foiats. H«rdware.

4177-79 Archer Ave.

Krautuves atdarosJ^arais iki 9 vai. Gerai įsitėmyki-i
te korporacijos vardą ir mūsų krautuvių adresus.
J. A. MAKROŠIS Gen. Vedėjas,
M. KEŽAS, Vedėjas Brighton Krautuvę.

Dovanos bus sekančios: —'
Pirma dovana $10, antra $5,
ir trečia $2.50.- - —
Vajus pasibaigs jau šį mė
nesį. Tadgi, bukįte atsargus,'
dabokitės. Vienas jau turi 26.
kag daugi aus f

CICERO#BANK
•^*"

•

» •*• '91

»i*'

/

M. E. ZALDOKAS

Natūra Gura Institute I

rel. Off. Humboldt 4SI#
Res. Humboldt J 3 91

1263 N. Paulina 81
lamą

MOHITCIS GERO AMATO
kuris moka nuo f 35 Iki $50 savai
tėj Kirpėjai, Kišenių ir ir liningo
dirbėjai, Kotų Presseriai ir elektra
siuvamu. maSinų operatoriai. Leng
va Išmokti, diena ar vakarais, ge
rai apmokama
JOS. F. KASNICKA, Principal
MASTKR T.ULORING SCHOOL
igOBTortti State Street
Kainp. l a k e Str. 4 floor.

Jeigu turi pasitikėjimą savo daktarę beabėjo ji visuomet re
komenduoji savo draugams, ar ne?
kostumeriai rekomenduoja musŲ banką «avo ^dsC^s^^^s^^EB^s^JJii^S^
— tas yra priežastimi nuostabaus mušu banko augimo.
MŪSŲ

?eleranis y.Y arda 0994
Telerongs
AHSĄ M. BONDZINSKI
Bcauty Shop
Tciao ir Skalpo Gydymas
Plaukai Taisomi, Dažomi,
Ir Majroell Garjfessi^ojami
Mankmring
Cokimbia CoUcge Metodą
4931 Sputh Ashland Avenue
Atdara: Utarnlnko, Seredoj, Ket
vergs ir Subatos Vakarais.

Mums priduoda didelį malonume pareikšti kad me* turime ir
kostumienu gyvenančia kituose miestuose kurie daro biznį su nw
mis per pasta.
K

Ponai GRISIUS, SEDEMKA ir MACIKAS visuomet

pasirengė
jums patarnauti ypafiškai kuomet atėję bankon JŲ pareikalausite.

J
SALUTE BITTERIS

Bankas Šiandien
Yra netik tas kuris yra didelis ir stiprus bet ir tas kuris duoda ge
riausi patarnavimą žmonėms.

Milwaukee Ava,

c

• • • •>• • • • » » ^ ^ o ^ • • • • • • • • • ^

«
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ARKITEKTAS

A. VELOstIS

4XH
Tbeater Bldg., 2-ros lubos.
Talandoo: nuo 9 iki 11 dieng.
Nuo « iki 8 ral. rak.
Hadeldiauiais nuo f Iki I I .
Tol. Lafayetto SMJ

s

? —*>+*•

T T

Gydau trsirias ligas, o ypatin
gai utsisoaė] uolas, be ralaty Ir
operacijų. — nsnjonsisls Du

•

OICMO, ILL.

48-th Avemic and 25-th Place

DR. *.

Populariškiausis

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc.
1707 So. Halsted Stmt
Chicago, Illinois.
S A L U T A 1 A S
B I T T E B S

Yra geriausU gydaole
nuo galvos skaudėjimo,
neturint apetito, o labiau*
šiai užkėtėjima. vidurių.
Galima gauti aptėkose ir
saliunose kaina $1.00 bonka 12 bonku $9.00 kaip
vartoti nurodyta ant bonkų.
SALUTE BITTEE MFG. (
616 W. 31-st. Chicago.
Tel. Boulevard 7351
•^^^^^*i^wp^»w

> i
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GREIČIAU ir PIGIAU
NEGU PER KITUR
Pinigai nueina Lietuvon, kurie siunčia per LIE
TUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Pinigus siunčiame
DOLEBIAIS^ir LITAIBNiekas kitas negali greičiau ir pigiau pinigus pa
siųsti Lietuvon, kaip LIETUVIŲ PREKYBOS BEND
ROVE.
LAIVAKORTES į lietui^ ir iš Lietuvos ant visų
linijų parduodam.
PASPORTUS, kontraktas, doviernastis ir visokius
legalius popierius padaro© pigiai ir greitai, Inšiurinam namus, rakandus ir autojnobiHus nuo ugnies ir
kitų (nelaimių.
Visokias patarimus suteikiame dykai. Visais reika
lais kreipkities į musę agentą savo kolonijoj, arba pas

LUHUANIAN SALES CORPORATION
3313 So. Halsted St.
Chicag., III,
Telepaooe I«rdb 6062.
—mm

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj

PEOPLES

5TOCK YARD

i*i** Dr. Račkua galvojo, tru-

e6, iara4o ir iibancl* gociauaiua vaistus

STATE

PLAUKAMS

x

\

DIDYSIS BANKAS ANT
Kampo 47 ir Ashland AveJ
j

Chicago.

SS

D-r» HA&LAl S I6KAU1MAS.
119%

OT

m*
cTo:

PINIGUS

Ti* vaistai tai nėra kokie patentuo
ti liumbukal, bet daromi po priežiyra
D-ro HaokAUS ir įi« veikla ant plau
kų etai kaip:

1)-Užmuša mikrobus, kurie ėda
' plauku šaknis.
8»-Sustiprina plauku šaknis.
S)fijstdpna kr»ii|a gaivos skalpuje :
i r Bffiduoda iiilSMlfmii dmiy evw s » ir jiegu.
1
4)-Sustabdo plaukai slinkimą.
5) -Augina ylaukus.

Kurie nori gauti tų vaistų; tai tur i prisiųsti su laišku: — save amžių,
keletą nusunkusių plaukų ir pažymėti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar
a
rh»t>ųs, ir ar yra pleiskanų, ftių Vai
stų sfttiekoso nesrausit, KnaipkRies -tie
siog RHo IUUSU FIRMOS. •
KAINA 15.09 u i vaistus ir už paįtarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug
žmonių mums dėkavoja.
pinigus slųI skite šiuo adresu:
I IMU RACKUS MoėUcinal T a b o r a t i T .

f 141 Iv So. 50tu Ave v

Matą fcraiitwl $Um
PardnedasM « | stesMsfis} kaia«,
lUiinėHų UiSkBam drok-irti %f tAm §***** yt% nmnja*
BIM miifu UflsikosB viMkiaD ls^krosss^m JHsstua iMiilsJ
Idai ir (mrmtimmu; er%mt<mmfteditsftalfn k ^ i i k
koncirtiai-4 mnmmų, arassmikų moSkų %g pirąiij^ lidi>
byt^u. Balaki^ gitarų ir amoi|% Mdą tik mtk± D *
baae vis*!* *m*luM drssjgystST t t ^ e U^rod^HsT
MaifVsJtsVai tfirtramenuu atsąkan&a^
Taipgi u i l ^ l u m įfŲįą ęjję MjmSmĄi šttokų,

f

Cicero, U . 2

«

J,

••

cm

r;

Steponas P. Kazlawski

4632 So. ĄSHUND AYL-

OflOMft IUL

J

*

DRAUGAS

r CHICAGOJE.
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DIEVO APVEIZDOS PAE. WB8fT SIDE. — Sekrnadie- ne ninm ffcvrnisjknt. Bal. 15
-~Šv. Antano iš Padvos dr-jos ny, bal. 22 d. tuojau po sumos, !I d laikyto 8us-n*0 tSrinktoji koUetBviai Daktarai
mrin, susirinkimas įvyks sek- įvyks Liet Darbininkų $a« misija išduos raportą, ar tą
madienyj bal. 22 d. 1 vai. po ;os 38 kp. susirinkimas.Aužros dirbtuve bas galima prašalinti,
••••
Nujauneia
pietų, Dievo Apveizdos parap. Vartų par. mokykloje. Vlsuą ar ne. Komisija žadėjo per šią"
•
» « « M * W « « * » M M
^ •«••*»•
«*#**
svet. So. Union ave. ir 18 narius ir norinčius įstoti } savaite pagaminti rezoliucija.
Amerikoj Lietuvių Daktarų
— jper —
Pasirūpiname ir kitais savo
g-vės,
Cliicago,
111.
Visi
nariai
LD6.
kviečiame
atsilankyti.
MOTINOS ŠIRDIS.
(ekstra) L. Vyčių Chicagos malonėkit būtinai atsilankyti
Draugijos Bariai ,
miestelio reikalais. Parody 1
Tiesiogini SuaUiekymą
Valdyba.
Apskričio kuopų valdybų (Vei sus-man.
kim,
kad
by
kas
mus
už
no-j
Valdyba.
Doleriais ir Litais
kiančiosios
komisijos),
Aps
TOWN OF LAKE. — Sv.] sies nevedžios. Reng. fcom
North SlSe. — Sv. Kazimie
Tel.
Blvd. 7MJ
kričio choro valdybos; Chica- r BRIDtiEPQRi\ - Kat. Fe Kryžiaus par. Aiumiių 1 kuo
Pigiausiai ir (IreiaaMiai.
ro Akademijos Rėmėjų 3 sky gos Vyčių Apskričio Basebolo deracijos 26 skyriaus svarbus pa eis in corporę prie Sv, Ko CICERO; KiL. — K. Fede-!
Lygos valdybos ir kuopų ba susirinkimas įvyks sekm., bal. munijos, sekmadieny bal. 22 raiijos 12 skvr. labai svarbus 1 Visuomet t^tjUti per
LIETUVIS DENTISTAS
rius laikė mėn. susirinkimr sebolo
komandų vedėjų susi 52 d. 2 vai. po pietų, Sv. Jur d. 8:15 vai. ryte. Tangi, Alum- m«n. susirinkimas bus sek-i
4711
SO. \ s H I VXI> AVENUE i
rinkimas, kuriame bus svars gio par. mokyklos kambary, nai teiksitės visi-os susirink uiadieny, 22 <L bai.. 1 vai. po j CEUTRIIL MiJUFAimJRl
arti 47-to.s G«tWK
bal.
17
d.
š.
m.
Susirinko
ne
V.ilaados: nuo 9 ryto iki 9 vak
ant antrų lubų. Visu draugi ti 7:30 vaį ryte prie bažn. pietii, Šv. Antano par. svet. j
toma svarbus klausimai.
ŪISTRMJT BAIK
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare.
mažai narių. Svarai? bėga
Viąo. kuopų valdybos kvie- jų atstovai-ės susirinkite. Ma svet. Tenai susitvarkysime ir 8-tame kantb. Draugijų, -dėlemuosius reikalus. Tarėsi kaiu čiamas būtinai dalyvauti šia- lonės atsilankyti atstovai ar prisisegė rofcas, eisime bažny gatai-ės malonėsite visi ateiti, UIS W. 354h S t abieagoĄ
čion. Nesi vėluoki t.
Omega.
& ™
valdybos
tų
draugijų
kurios
nes daug labai svarbių reikalų
TnrtM virt $7,000,000.00
dar
galėtų
daugiau
pagelbėti
"
*
?
°
f
*
'
•
L. Vyčių Ch. Apskr. Valdyba dar negavo pakvietimo lajfikų
turime apsvarstyti.
V • i.
I I
Padarykime š] sus-mą skait
ROSEkAND.. — K. Federa
mūsų seserims Kazimierietėms'
Ig. Sakalas, pirm.,
J. Mockus, pina.,
cijos 27 skyriaus susi rinkimas
Alb. C. Alaburdaitė, rast. lingą fttstovais.
koplyčios statyme. To naudai į
' L. Krekščiunaa, imit.
įv'vks bal/23 d., panedėty, 8
K. T. 26 sk. valdyba.
i 107 So. Morgan Street 1
rengia gražų vakar-lį bal. 22
vai. vak. Visu Šventų parap.
20 metų prityrimo
DIEVO APVEIZDOS PAH.
CMIOAGO, n j j g o i t
CICERO,
JU^.
—
risi
na
BRIDGEPORT.
—
Liet
svet.
Susirinkimas
svarbus.
AJkiaJy
pritalsTmo mene
d. š. m. Šv. Mykolo par. svet. — Kai Spaudos Dr-jos 25 kp.
TefcfoDa* Vardą 3033
riai
ir
narės
vistj
Šventų
momėn. susirinkimas įvyks sek- Teat. Dr-stės Šv. Martino ber- Prašoma skaitlingai atsilanky
valandos l iki U U ryto
'ary?. vaidyba. \ j teru ir yvrų^r-jos wakoė*rte
1644 WaBansia ave., 7:30 vai. madienyj, bal. 22 d. po pamal taininis susirinkimas jvyks ti.
po pieta, D U l vak. Kedellomni
susmukti sekm., fjal. 22 d. 8
tu. Dievo Apveizdos parap. sekmadieny, bal. 22 d. 1 vai.
fina* nrdaryraa
v.
Vaidins
gražų
veifc*4Q
*MoŠ t » » > » ^ » • » - r i — r - r - r - r - r — i- ••• T T - Į T I »
M
CIC^atG,. ILL. - Bal. 22 vaL vakare, iv. Antano pai\
mokvklos kanibaryi. Kviečia--! po pi*tu, šv. Jurgio parap.
hnos širdis". Taipgi bus vi-' i n e narius skaitlingai susirink- svet, prie 32 pi ir Aubnrn dv 1 vai. po pietu^ Šv. Antano svet, viržųie: ia tea^ eisime
•VI. Boulevard fleV
šokių margumynų. Nepamirš-! 11. Kurie dar negavo knygių ave. Visi na rtai malozr>ki te1 ai- par. svet. prie 49 Ct. ir 15 in įforpore j Dievo Motinos So
iu i ^Z
\
i
iffans ias šiame sus-me ir nau- ku. susirinkti, nes yra daug į-vės, įvyks visų Ciceros na pulingos dr-jos balių, svetai
DE. A. J. KARALIU8
mu savininku svarbus susi- nėj.
kitę, kad bus gražus vakaras.£
į . ^
prisirašė,
reikalų aotarinmi.
Lietuvis Gydytoja*
P. Kiievičius. rast. rinkimas. Galės dalyvauti ir
L. Krekščiunas. rast.
Valdyba.
ir kad pelnas skiriamas kil
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
3303 South Morgan Strtet
Akly Ligas
UL
mam tikslui. Kviečiami vis
Ar
Jams
skaaaa
galva?
~ *
V
atsilankvti.
Ar
jusu
akys
ašaroja?
\

I

-».-»»•

»-q>vj < < . « «

^ — ^ • ^

PINIGUS LIETUVON

Dr. C. Z. Vezelis

a

i>i,

«!'

į D r . M . Stupnicki

s>

HL A. L YUŠKA

V. A. D. ralt.

1900 So. Halsted Btr

PRANEŠIMAI.

t«»

Pei. Oaaal 1118
vai.? l t ryto iki 19 po plat.
t Iki T vai vakaro.
vai.: t iki « po p teta.
4133
Archer A ve.
Tel. Lafayette Mfta

Tel.

3R7.

i

Ar vra užaėftss?
Deglaa\ar aisžU?
Ar skaitant akys frett pavara-•
sta?
Ar kvaišta g*alva?
Ar malate kaip ir plukaačius
talkus ?
Ar atmintis po truputi ma&ėja?
Ar akys opios Svissai?
Ar jaučiat© kaip ir smiltis aky
se?
Ar yra balti dėm* ant rokų t
Ar turit kJkarakt*?
Ar turi žvairas akis?

h/
l'F!rHll:»

VYČIŲ CHICAGOS APS
KRIČIO KUOPOMS.

'h

s*

!«• • * • |1

Antradieny, bal. 24 d., ly
giai 8 vai. vakare. Dievo Ap
veizdos parap. mokyklos kam
bary, šaukiamas nepaprastas

Vak CMMM t i l t

DU, F. L ZALATOfilS i

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS
1601 So. AslOand Ave.
Kampas l t gatvėsAat t r e « a augito virš Platto ap- :
tiekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17
Valandas nuo,S ryta iki t vakare^
Sęptintadieniais 9 r. iki 12 dienos.

Liet ivi« Gydytojai Ir
Chirurgas
y
IMI Soota Halsted Htfeet
Valandos: l t iki l t rptt 1 tkl I
po pt«tu- I Iki I *akar«

Dr. J, Vau Paini
SPECIALISTAS

Tel.

Blvd. 5032. Nakt. Tanai 2118

3261 So. Halsted St., Ctilcago
Valandos: Nuo 10 iki 12 diena,
•nuo 1—3 po pietų, nuo 6—9 vak
Nedėliomis 10 iki 12 diena.
K - • - • - - - - • • » - - - - • • - • • • • • • a

LIETUVIAI ADVOKATAI

KUSERKA
6. Halsted Bt

Ui

K

3101 South Halsted S t

S. W. B A N £ S
ADVOKATAS
«
> 19 W. Monroe Street
Room 904 — Telef. Randolpb 2VOO
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pi«tų
Vakarais: 3203 So. Halsted btr.
Telef. Yants 1015
Caicaffo.

Valandos; nuo 10 iki 4 po pietų
nuo
7 iki 9 vai. vak

•

Nedėliomis: 10 iki 12.

Telefonas Yards 1119

Kiekvienas farmerys, kuris atveža Bortiemu pieną yra
reikalaujama nuo jo, kad prisilaikytų kuodidžiausio šva
rumo. Kiekvienas kampelis pieninės yra nuolatkiėj ins
pekcijoj.

Resld. tel. Vaa Baran M M
Ofiso tel. Boulevard t t V l

Dr. A. A. R0TH i

Kiekviename namų maisto vartojime vartokite Borden's
Evaporated Pieną, kuris duoda geriausius rezultatus. Yra riebus ir turi dauf smetonos — padaro gardų valgį.
Jųs galite vartot kiekvieną dieną del valgio ir kavos, tik
ras jo gerumas ir tikras jo švarumas.

anaaa OTPVTOJAJ it
CHTRIHOAM
Specialistas Moteriškų. Vyrišky
Valka Iv vlsq ckroolskn Ugm>
Ofisas: 3335 «. Halsted St.
VaL:
13—11 rjtoi
! - - • P*
plst. 7 — « v a t Nad. l t — I I d.
Ras. l l l l iDdepsndanse Blvd.

f/t

I

DR. CHARLES SE6AL

A, E, STASULANI

Jei norit išmokt kaip virt su Borden Evaporated Pienu, išpiidykite kuponą,, paženklinant kokias pamokas norit įr
mes prisiusime dovanai.
, THE BORDEN C0MPANTT
Borden Building, Nevv York *

Perkėlė savo ofisą po

ADVOKATAS
abstraktai

ATMINK!
T> ORDEN'S Evaporated Pienas pagal taisykles, dkirian$ių pieno išdirbysčių Amerikoj. Tas užtikrina jums
apsaugą, labai svarbiame maisto pirkime. Kiekviena kar
vė Borden bandoj yna peržiūrima reguliariai per eksper
tu*

Ofisas ir Laboratorija

*-«4

4723 SO. ASHLAND AVEKUB

eiamraoojanal. plalgal

OFISAS DIDMIESTY
KAMBARYS 1104
Caambar of Commeros Bldg.
l t t W. Washingteo Strast
Franklin 1174—4941
VAKARAIS
• M So. Halsted Street.
(Eatds Mustc Co.)
TeieC Boulevard 4T37

SPECLJAUSTAS

isiiiyTuisiuis

»>•*.

tf^fcj

TibaHaiiiltiiii mokUo frltstoneiDis:

J. P. WAITCHES
La w y e r

l — b e pelUo,
f, -be kraujo,
3.—be marinime.
4,—oe skausmo,
5,—be lokio pavojaus sveikatai
jPo operacijos, pacijentas gali tuoj
eiti { darbą, gali tuoj valgyti; daiĮnlainku balsas tampa malonesnis.
I visa sveikata geresnė. Kuriems iljėfniau tonsilus, yra pilnai užganė
dinti.
Ugonl'ut ra įvairiomis Ilgomis
[prrjtmu:—
Kasdien auo S vai. po pietų tkl
\i vai. vakarą.
Nedėliomis Ir ssrademls ofisas

LTKTUVIS ADVOKATAM
Dten.: R. 514-513-127 M. Dear
born Str.
Tel. Raadolph 5534
13783 K Wi
lmaa 331

DR. AL. M. RAČKUS,
CYDYTOJĄS, O B m U R O A i IR
OB8TETRIKAS,
[1411 So. HHto Ave.
Cicero, 111

^

Valeadne
3407 W. Madlaon OKreet
Telefonas Seeley 1343
Moko Siuvimo, Pat tarnų
plmo, Dsalgning bianlol ir
V|atos duodama dykai.
Į Diplomai, Mokslas lengvais
[mokėjimais.
Klesos dienomis
Reikalaukit knj
iBisnio ir Naminiai kursai 8krybė
ne. Norint

Ite ar telefonuoklte.
BARA PATEK,

- Dr. Anelė Kaushillas D. 0.
CHIKOPRACTOR
Gydau be operacijų Ir be gyduolių
visokias stalgias Ir kroniškas Ilgas:
nervu, reumatisma, paralyžių, naktin)
susišlapinimą, dusulį ir visas kitas li
gas; vyrų, moterų ir •alkų. Pata
rimai dykai.
215t W. 21 S t , kampas Leavitt 8C
Telefonas RooeefeU S1M
Valandos: 3:00 iki t p. m. Nedėlioj
t Iki 11 a. m.

.

v?555^

prieinama.

3318 Aubnrn
rtOUarJ

^

4133

KUPONAS
SALDAINIAI
DUONA

tuvis

MĖSOS
RASADAI*
PVRAGAI

pfJDlNGAI
PAJAI
SRIUBU8

A. Ntsilskis

UNSWE

Oraborlus
i Ir ktkne-t

VARDAS . .
ANTRAŠAS

—a

'*Literatūros Teorija'' vado
vėlis augstesniosioms -mokyk
loms. Parašė K. Bizauskas.
Kaina 60c.
DRAUGAS PUB. € 0 .
13S4 South Oakley Ave.
Cbicago, SL

boae Yards 1119
Viename ofise su
Dr.
J. F. Va*
Paifia*.
Sąžiniškas pa
tarnavimas
prie
•gimdymo.Visoki pa
patarimai dykai.
Valandos: nuo 7 ryto, iki 11, nuo
« iki 8 vai. vakare. ^

Chicago Office: 510 N. Dearborn St.
Teleprone Dearborn 3105

Džiovu. Moterą Ir Vyrą Ligų
A
VaL: ryto nuo l t — l t : aito t — i
po pietų: nuo 7—8: l t vakare.
Nedėliomis: l t lkl 1.
Telefonas Dreael 9380
Bfcwsia s • • » » • » • • s i s • • • • • » » • » *»M

• • •!— • m m i

—

k. iichnievicz-Vidikiene

Per
daugeli metu vidujinių
kroniškų ligų. vyrų ir moterų.
Neimkite patentuotų vaistų, ku
rie gali but ne nuo tos ligos. Pa
sėkmingas išgijimas priguli nu<
suradimo tikros priežasties ligos
Pilnai egzaminuoju kraują, slapu
ma su Exray.' Gydau su radium
serum ir elektra.

Dr. V. A. ŠIMKUS

/.

>:

IJtliuanii

3507

DR. MAIJRICE KAHN

t

•YDTTOJAli m CRlRirROAg
4331 a* Aaklanė Ave.
Tel. Yards aeet
OFISO VAL.:
t — i t v. ryto, 1—S Ir T—t e. r.
Nedėliomis: nno l t r, ryta iki
1 VSL p o platą.
I • I

2^i rvr»*

Iš spaudos yra išėjęs Iaetuvos Atgijimas. Parašė Dr.
Jonas Totoraitis. Be apdarų
kaina: 30a, apdaryta 45c.
00.

»••!
/

/

Segtadienis Balan. 21 1923

KAMBARIO P A I E Š K A I ' pyventi paa
gerus žmones. Malonėčiau gauti su
valgiu. Esu nevedęs.
Mano adresas:
vieši kun. Ch. M.
POVILAS SKIRKA,
2:135 So. Leavitt st.
J. D., kuris New
Telefonas: Rooseveit 1988

TIKRAS "HUMBUGAS."

Chioagoje
de Heredia,
Yorke nesenai įrodė, jog Sir
Arthur Conan Doyle "spiri-'
tizmas" ir dvasių fotografa
vimas vra vienas "humbugas" ir tikroji apgaulybė.
Parsiduoda pigiai 5 kamba
Chicagoje kun. Heredia iš
rių namas šiltu oru apšildo
aiškino, kaip "dvasių" foto mas, viskas naujai įtaisyta
naujas garadžius vienam ka
grafijos nutraukiamos.
rui. Namas randasi dailioj vie
Tuotarpu apie Doyle nieko toj arti -63-čios ir Kedzie ave.
ant greito pardavimo $4,950.
nežinoma, kur jis apsiverčia,
Dr. C. Z.s VEZELIS
Tel. 'Prospect 7107
kuomet kun. de Heredia jį
demaskavo.
Ant pardavimo groeerne ir
"Delicatessen" apgyventa ir
geroje vietoje ant kampo.
MIESTO VALYMO 2
(Iera priežastis del pardavi
SAVAITI.
mo. Kreipkities šio adresu:
I. MYERSON
Chieagos majoras Dever pa 1300 So. 49 Ct. Ct. Cicero. IU.
Reikalingas geras vargoninskelbė miestui išvalyti 2 sa
"".*." « ."
-J j i i oo'kas. Su išlvgomis kreipkities
vaiti, kurios prasideda bal. 23 rmo
ūllirū^:
ir baigiasi gegužės 5.
Rev. George G. M. česna
m
*-i i * ^ „ ^ I K . - ^o
1011 Dousrlas Street
Tam tikslui
paskelbė 3 is
g i ( m x city^ I o w a
Ant pardavimo $158 player
pianas labai pigiai. Taip pat
KŪDIKIS MIRTINAI
narsiduoda saliunas. Atsišau
kite:
APDEGfS.
GEO. M. HORN
5858 So. A^hlaM Ave.
Mrs. A. Kulczak, 4&39 So.
Chicago, 111.
Paulina st., trumpam momen
F A R M
A
ant pardavimo a r b a mainymo a n t
tui i^iėjo iš namų krautuviėn. l u i n o . 80 akerių gražioj vietoj; 1'
įfomie paliko 21 mjėnesio mer arkliai, 4 karvės. 2 veršiai, 3 kiau
lės ir 4 3 vištos. Visos mašinos pri«*.
gaitę Helen.
išdirbimo žemės, didelis tvartas Ir
naujas garadžius, grūdinė, kokinyėia
Gryžusi ja radov liepsnose. Ir vištininkas. N a m a s 8 kambarių
parsiduoda iftpriežasties v>ro
Kūdikis radęs degtuką ir už Viskas
mirties. Atsišaukite:
E L E O N O R O G.\IDA>IAVIČ , IENft
degęs sau drabužėlius.
R M. 2 Bpz 22
Motina su kūdikiu paimta
WbHe Ctoad, Mk-h.
ligoninėn.
Kūdikis nepagys. SOUTH SIDE BARGENAI.
Motinai nėra pavojaus.
2 flatu mūrinis n a m a s po 6 k a m 

PARDAVIMUI,
NAMAI - ŽEME

Areštuotas B. Bielskis, 35
m. Kaltinamas savo krautu
vas, 6307 Archer ave.. padegi
me.

PARSIDUODA med. namas
ant 2-jų pag. po 5 rum. visokie
įtaisymai: elektra, maud., gesas, garadšius del 2-jų maši
na. Lotas 63 pėdų pločio.
Atsišaukite
1520 So. 51 Ct.
Cicero, I1L
ANT PARDAVIMO
Naujas dviejų flatų namas po
5 ir 6 kambarius, stirnų šildo
ma arti 63-eios ir Saeramento
Ave. Atsišaukite pas savinin
ką
JOS. KRAL
2444 West 67-ta Gatvė
Telef. Prospect 1364

REIKALINGI
/
Leiberiai ir Pagelbininkai.
prie foimdrės, jauni vyrai ku
100 MERGINŲ IR MOTERŲ rie norite mokytis, čionai s ge
ra progą — darbas pastovus.
tuo jaus del pastovaus darbo,
Atsišaukite:
švams ir lengvas fabriko dar
LINK BELT
bas. Geros darbo sąlygos. Nuo
329 W. 39-th Str.
štukio duodama dirbti. Mūsų
2 blokai jį vakarus nuo Went
merginos uždirba nuo $15 iki
worth Ave.
$21 dirbant 5 dienas savaitėj.
Ateikite prisirengę darban
KAS NORIT <ŲU3IT PAR
bile ryta 7:30 valanda. Valan DUOT PIRKT AR MAINYT
dos nuo 7:30 ryto iki 5 vai. Namus, lotus, farmas. bučernes,
groeernes automobilius ir kitokius biz
vakare.
į,
nius. Jeigu turi* koki namą lgmokėje, galiu tamstoms išmainyt a n t di
Atsišaukite:
Iš priežasties padidinto biznio
reikalaujame

DmEI^BARGEŠAS
Parsiduoda 3 liotai prie
820 So. Kildare Avenue
Sv. Kazimiero Vienuolyno ne
toli Marqttette Parko. Lotai
arti Bulvaro pločio 30x125, pat tarpe Harrison ir Rooseveit Rd
duosiu po viena arba visus 3 SPAULDING & MERRICK
kartu. Savininką galima maty
ti vakarais nuo 5 iki 9.
4539 So. Maplewood Ave.
KAS PRISIUS MUMS
Tel. Xafayette 0328.

PRIVATES LEKCIJOS
Anglų kalboj m o k o m a Lietuviams
mokantiems ir nemokantiems kalbė
ti angliškai. Kainos prieinamos. At
sišaukite dienomis a r vakarais.
>fiss DONNEIiliY
421 Beldėsi Avenue
Telef. Dlveirsey 2132

OVER-THE-RILL" iiYKAI

S e t o ^ b a l 22 d. 2:30 vai. po
pietij, MeKinley Park Field
House, 39-ta ir So. Western
Blvd., bus rodoma labai gra
žus knitaiuieji
paveikslai:[
"Over-the-Hiir\ Kurie mat;'
tuos paveikslus vkhirmiestj
labai išgiria juos. Čionai įžan
ga 4lykai.
Koresp.
L. VYČIŲ JAUNAMEČIŲ

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

S. L. FABIONAS CO.

DR. A. K. RUTKAUSKAS
GYDYTOJA* I R CHIRURGAI
4442 to. We*tet* Ai
Telef. Lafayette 4144
Ya*o4ofl:

t-11 rytai*

1-1 po

pietį] ir T-l rekeimls. Hedeldieoleka tiktai po pUtų I lkl I vai.
i

11<

-

809 W. 351h S I , Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RA#TUS.
Pasekmingai siunčiam pinigu* ir
o Parduodam Laivakortes. •

desnio namo, lotus, bučernes, grosernes, automobilius mainau a n t namų.
PLATINKIT "DRAUGĄ." rt-ATINKIT "DRAUGĄ."
Dar k a s ieškot p i r k t turju visokių
namų didžiausius bargenus pasjskyrimul visose Chieagos dalyse. P a s m a 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiuiinuiin
ne greitas, teisingas patarnavimas.
Ofisas a t d a r a s nuo 9 vai. ryto lig
8 vai. vakaro. Septintadienlals n u o 9
lig 1 valandos po pietų.

1 Didžiausia Pavasarinis Šokis (

Rengia
PARSIDUODA RECTAU- s a V ° tsiakVr 0* adT^
f *!* *£
RACIJA nuo senai žinoma- kai [™W
p a j a m ų ; ir pacpo Vienintelė Lietuvių Res tos markių už 2 centu, - - tas
tauracija Roselande. Pigi ren
808 W. 33-rd PI. netoli Halsted St.,
čia. Prieinama kaina. Priežas gaus naudingą knygutę
Tel. Bouleverd . 1550
BRANGINKITE SAVO
tis pardavimo savininkas eina
kiton bįznin.
SVEIKATĄ.
10822 Michigan Ave.
Ta, knygutę gražiai parašė lie
Roseland, 111.
tuviams gerai žinomas Dr. Al.
j
Tel. Pullman 6995
v
iš
OIDKLIS TEATRAS 640 sėdinlų su M. Raf'kus. Ta knygutė su< -ė-#
onamm
Dr.
a
M.
oiaaar
p#.
;
Pradžia 7:30 vai. vakare.
įžanga 50c. Ypatai
visais vėliausios mados jtaisimals,—
dvs
lums
turto.
raina
J
r
a
n
k
u
Dr.
Cha*.
Serai,
biznis išdirbtas - mefų, — renda
lento Ir partnerio. Vlal Malają
piįjt. Savininkas priverstas parduoti
Kreipkitės šiuo adresu:
pažjstaml ir draugai aplalkys
i trumpą laiką: — neauk geresnės
Muzika bus viena iš geriausiu J. J. Jereck Band.
apžiūrėjimą
ir a r d y m ą kaip t r
DR. AL. M. fcACKUS
progos.
nuo paUaa Dr. O. M. Olaaar.
M. J . KIRAS, 3385 So. Halsted Str.
Medicinai
Laboratories
S • v*
H 4 f 80. Morgan Btreot
Telef. Yards 6894
viecia visus
Ofi«o
Valandos.*
N
u
o
18
ryto
1411 So. 50-th Ave.
lkl I po plotu, n n o B iki 7 vaa
ANT PARDAVIMO 5 ake
Cicero,
UI.
Had. nuo 18 lkl t po pieta
Liet. V y č i ų 3 6 K u o p a .
rių famia Chieagos apielinkėj,
Telefonas Vardu 887
geriausios rųšies žemė. Kaina
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiuir
$2,200. Atsišaukite šiuo adre
SIEKIMAS (PRIE IDEALO.
ac
—
su:
K
K. URBONAS
Notre Daine katedra Pary1706 S. Burlington Str.
I
zi ii j yra netik seniausia, di
Chicago, III.
\
džiausia'bet ir interesingiausia
REIKALAUJAMA DAKTARO.
Geras .sąžiningas lletuvys daktaras, bažnyčia visam pasauly. Jos
N
valdiškomis teisėmis, y r a reika
su
RENGIAMAS
laujamas u i asistentą prie l)-ro Hač- gražumo negalima
aprašyti.
kaus. Sąlygos greros. Kreipkitės laiš
•
ku prikergdami
savo
Curicullum Ji net pereina gražumų Šv.
Vitae.
Petro bažnyčia Rym<* ir 6v.
DR. AL. M. R A C K F S
1411 So. 50-th Ave.
Cicero, III.
Marko Venieijoj. Ji reprezen
REIKALINGA
MERGINA
Nek Pras. Šv. M. P. Parap. Svet.
44-to« ir FairfieM Avenue
barius su visais įtaisymais, randasi
ant Garfield Bulvaro netoli nuo H a l - prityrusi, kuri supranta.knygvedyste, tuoja didžiausia IpaVytedj pa
Pradžia 3 vąl po pietų
[ianga Veltui.
stenografistė ir ilaip generali ofiso
sted st., kaina $8.900.
sekmingo
aisiekimo
idealo,
ftis
"2 flatai po 6 kambarius visi jtai • i darbą. Gera proga. Atsišaukite t u o ° Išpardavimas puikių rankų darbo ir ir kitų naudingų dalykų.
symai Garadžius del 2 automobiliu jaus.
siekimas
tai
svarbiausias
fak
rendos 90 į mėnesį, k a i n a $3,900
M. J. KIRAS.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės ant šio bazaro.
randasi a n t Xormal Bulvaro netoli
3335 So. Halsted Str.
v*
torius žmogaus progrese. TriKvi
">9-tos gatvės.
.viecia visus
KOMITETAS.
nors vaistai, yra taipat rezulBARGENAS PRIE VIENUGREIKALINGOS
m
P M P i9
Lietuvių
šeimynos
prie
|>as
LYNO
tatai pasekmingo siekimo prie
2 flatu naujas mūrinis n a m a s po tovaus darbo, gera alga mer6 kambarius visi įtaisymai, lotas 37 p o m s , m o t e r i m s i r
^frm\H% idealo. Joseph Triner O o m | ^ ^ W W » * P y ^ U » W * t t W
pločio, garadžius dei 2 automobili, Sis miestas randasi Alokawk ny, Chicago niekatlos nenus
S
vertas $15,000. Kaina tik 112,500. j Yalley and Xew York Centai
O
O
C. P. SUROMSKIS
! R, R. apie 40 mvlių į rytus toja igerint savo pro<luktus
O
Triners Bitter Wine šiandien K
3346 So. Halsted Street
I nn6 Utiea. Rasvkite
:
ii
«
Bailey
Knittinj?
Mills
neturi savo rivalo kaipo vais *o
Tel. Boulevard 9641
Rengia
Fort Plain, N. Y.
tas vidurių ligoms, Triners jo
*=
Linimentas (del mmątizmo ir ;•
o
neuralgijos) Trjner's €ou;.,h įį> ,
NEDELIOJ, BALANDŽIO 2 2 , 1 9 2 ?
>
į
o
Šv. Jurgio Parap. Svetainėj
8wlative neturi sau lygaus.
32-ro PI. ir Auburn Avenue S
*\#
Trinere Hand Ldtion, Triners g Pradžia 7 vai. vakare
{žanga Pigi
Liąuid Sliampoo; (plaukams) o
Visas pelnas skiriama Labdaringai Sąjungai
Triners Headaehe Powders |j
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio vakaro kur galėsite smagiai pa- •
oel galvos skaudėjimo. Nusi o šokti ir sutikti visus savo draugus — drau gės, gi tuo pačiu prisidėsite prie labdarin- S
Daug žmonių jau atidarė
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|
S u bato j, Balandžio April 21 d. 1923
f
Į M. Meldažio Svet. 2244 W. 23-rd Place Į

PRANEŠIMAS.
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Liet. Vyčių 36-ta kp.
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DIDELIS BAZARAS
Dr-jos Nek. Pras. Sven. Mar. Panos

Nedelioj Balandžio 22 d. š. m.
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NORĖDAMI

^ft-

•u, J ^ ^ ^ l ^ į - - ^?

&>~

v*S^^^^,

1

Puikų Pasilinksminimo Vakarą

Mergaičių Dr-ja Mekai. Pras. Šv. Mar. Panos

t-

Ar gavai savo

VĖLIAVA?

VEIKIMAS.

P?rk šių vaistų i r pats persi- ji go darbo.
tikrink jų gerumų.
(Apgr.) ii
JZM**&M&A^<Z&&*A*&S^^

accountus ir gavo vėliavą.
Jie pilnai patenkinti gavę
ja. Ateik bankon šiandien,
jeigu dar neesi gavęs vėlia
vos, ir pasiimk atidaryda
mas taupinimo accounta
ant $ 5 . 0 0 . Norint ja apkainuoti reikia pamatyti. At
eik, šiandien ir pasižiūrėk.

Šeimyniškas vakarėlis.
L. Vyčiu 24 kuopos Jauname/'ių skyrius, nepersenai su
siorganizavus, pradeda i. >< 1 y t i
savo jėgas, š i s jaunų mergai
čių ir'bernaičių Vyčių skyrius,
norėdamas geriau susipažinti
su suaugusiųjų kuopa, rengia
šeimyniškų vakarėlį ir kvie
čia suaugusiųjų kuopų atsi
lankyti. Kviečia idant j geriau
galėtų susidraugauti s^ jais
ir kad gautų susipažinti vie
ni su kitų darbuote, reikaluia.
ttis rengiamas šeimyniškas va
karėlis įvyks sekmadienio va
kare, balandžio 22 d. 192.J m.,
Aušros Vartų par. svet.

RENGĖJOS.

REAL ESTATE TA^AI
turi būti apmokėti prieš Gegužės l-ma d. Šis bankas

Idijoniškas

yra autorizuotas priiminėti mokesčius už taxus. Po
nas Czaikauskas atliks jums visus x reikalus sąžiningai.

Sis Jaunamečių šeimyniškas
vakarėlis yra labai svarbus
nuaugusiems L. Vyčių 24 kuo
pos nariams. Tuo pačiu suau
gusieji turės progos paremti •
saviškius ir kartu padrąsins to ;
limesniam jų veikiamai. Kiek
vienas L. Vyčių 24 kp. narysnarė turi (būtinai atsilankyti i'

M

F 4

MUSLINAS

G

Central ž>Ts T ^T Bank
1112 W. 35th Steet

'

RATINE

rtfUOjt

$7,000,00(K00
Bankos Turtas

ftį vakarą.
Liet. Vyčių 34 kp. valdyba
ir Jaunamečių skyrius.

pagelbsti Jums
žengti pirmyn.
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MOTERŲ SILKINIAI
SVEOERIAI

gražios paternos,
kimui, atei-i
kitę
anksti
nes
tiktai
500 turime.

extra storos rųšies, gražiais
langučiais, tinkamas
^ A
vaikams ir moterims J | | U juodi ir rusvi regulare kai Hž viena fena $6.48 ant sio išpardavimo ranka tik po
del šlebiį, 98c. ver- f H
specialiai ,
# 1 QJJ
čios, dabar specialiai | Ų '
po
s
D
Šie taranai Panedėliui, Utar. ir Seredai

Bankas kuris

BANK

Pilnai \ yd. ilgio, labai]

tinkamiausia paklodėms, ka
niodėms uždangalai ir tt. po
|35e. vereios, dabar tik po

- -

pesirin

A

J

