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c*howo kinai plėšikai iš trau
kinio pagrobė daugelį svetim
šalių. Visus nusivarė į Shantungo kairius ir tenai ilgą lai
is mūsų taip pelnosi, kaip tie
APGAVIKAI.
ką išlaikė. Pagrobti žmonės
AVASHINGTON, rūgs. 20.
atėjūnai. Be to jie užsieniuo
daug iškentėjo. Jų tarpe bu
— Katalikų Universitete čia
ŠIAULIAI. —Pas mus jau s e mėgina mus šmeižti (turtu
689,000 ŽMONIŲ NETURI vo amerikonai, anglai, italai,
įvyksta Suv. Valstybių Hie
bus metai, kaip bastosi po omeny Paryžiaus biuletinįj).
prancūzai ir kiti.
PASTOGĖS.
I
rarchijos suvažiavimas. Pir
BERLYNAS, rūgs. 26. — [atgaivinti Vokietijos valdžją
Dėlto, visos valstybės Kini miestą paliuosuotas iš kalėji Ar ne lepšlės tik mes patys L
moji sesija įvyks šiandie.
Vokietijos premierų suvažia- Rlrinelande.
Dėlto, tolesnis[ B e t 0 ^
^QQQQ ^
reika
jos valdžiai padavė bendrus mo kortininkas TrimaŠkinas
Kataliku Universiteto trusvime nutarta panaikinti pa-j p a s a i s priešinimasis pasirokinga greita pagelba.
ŠVIESUS KAMPELIAI
atpildymo reikalavimus. Pa su kompanija. Jis yra paga
tisų boardas vakar turėjo su
šyvį priešinimosi okupuotose do be naudos.
reikalavo nubausti provinci rsėjęs dar prieš karą, kaipo
sirinkime.
" M
Pazukų kaimas mažas, v$s
Vokietijos teritorijose.
Bet
TOKYO, rūgs. 26. — Japo jos valdininkus, kurių juris geras prigavikas kortomis.
Nacionalistai priešingi.
Naeionalės Kataliku Geropodraug reikšta daug abejo
nijos vyriausybė paskyrė 100 dikcijoje pagrobimas įvyko; Jojo kompanija susideda bent 7 ūkininkai gyvena. Bet kulvos Taryb° s administratyvio
"Visų partijų atstovai, iš milionų jenų (jena — 50c.) perorganizuoti
iš 1 2 1 j 5 a s m e n
nės apie tautos vienybę tuo
geleluikelio
t
» norinčių len-^tura ir apsišvietimas čia gan
komiteto susirinkimas įvyko
ėmus,
nacionalistus,
išspren
klausimu.
Čia kiekvienupirkti drabužių, maisto ir sargybą svetimšalių priežiū gvu būdu pelnytis. Jis var- aukštai stovi.
pirmadienį.
dė, kad pavyvis priešinimasis
statymui medžiagos.
Iš tos roje, ateity apdrausti svetim toja tik tris kortas; 2 juodi Inas ūkininkas turi ūkiškas
Anot gautu žinių, Hierar
piaunamas,
BERLYNAS, rūgs. 26. — turi but pertrauktas, nes tas sumos ministerių kabinetas a- šalius ir nukentėjusiems duo ir vieną raudoną. Juodos — mašinas, k. t..
chijos suvažiavime dalyvaus /Vokietijos pasyvis karas Rn- pakerta tautą.
Kanelieris
grėbiamas ir kuliamas. Ukiįspralošimas, raudonoji
ti atlyginimą.
ahu S V. Kardinolu, kuone h r o t e r i t o r i J o i v a k a r pasibai dar pareiškė, kad už tą pasi titraukė 17 milionų jenų grei
Kinijos valdžia nesutinka Irimas. Todėl reikia žinoti, ninkas R. turi gerą mašinj|
tai
pagelbai.
visi Arkivyskupai ir daugybe
kad
davimą valdžia ima ant savęs
*» jo žinios niekas rau lentpiuvę, malūną ir tt. Jau
Vietos policija
apskaito, su tais reikalavimais. Mėgi- x
visą atsakomybę.
susibūręs:
Pazukų
Kanelieris Stresemann pa
kad. vienas Tokyo turi 35 bi- na visaip teisintis ir išsisuki donosios kortos neatskleidžia nimas
"Paskiaus konferencija tu lionus jenų nustolių del že nėti. Bet vargiai jai tas gel ir išlošia: tą tik padaro už- 1 Pavasarininkų'' kuopa; tuįi
skelbė besąlyginį pasidavimą
AUKŠTINA AMERIKOS
rėta su industrijų ir darbininmaskiruoti jojo sėbrai, kurie savo knygyną, daro kas ant
prancūzams ir belgams.
bės.
mės drebėjimo.
KATALIKŲ MOKYKLAS.
turgadieniais taip ir vilioja ra savaitė susirinkimus, turi
Pirm paskelbsiant tą dide-!Jp3 atstovais. Kanelieris praTol i aus policija raportuoja,
•
lės vokiečių tautai reikšmės I n e ^ 3^ms apie pasidavimą. kad čia yra 680,000 žmonių,
NEW YORK, rūgs. 26. — mūsų žmonelius, o jeigu kar išsirašę kiekvienas po keletą
ROMA, rūgs. 26. — Vati
dokumentą, Stresemann a t l a i - Į * * pienas atstovas ^siprie-1 ^ ^
p a s t o ^ i r 80,000 Vietos laikraščių spaustuvėse tais kam nors ir pasiseka iš
laikraščių.
Į mažą kaimelį
kano organas "Osservatorc
sino
lošti,
tai
tuos
pinigus
pas
sa
galima
sakyt,
kė visą eilę konferencijų s u .
žmonių, reikalingų greitos pa- presmonai,
pareina 15 egz. įvairių kata
Romano' • rašo apie katalikiš
ve
išlošė
jas
nepalieka,
piniRuhro ir Rhinelando politi
streiką praloSė.
Dėlto, kad
Civilis karas?
gelbos.
likiškų laikraščių. Čia daug
kas mokyklas S. .Valstybėse.
ai
r žt
kais, industrininkais ir darbi
Policija raportavo 580 su jie neteisotai sukėlė streiką. J £ # ! a atgal prigavikams, padeda Pazukų moksleivija,
Laikraštis aukština puikų mo
Pasidavimo
paskelbimas
Nuo jų unijos atėmė " č a r t e - ! k l i r i e paseka jįjį, kur nors už- kurių 8 lanko Panevėžio ,grmninku ungų vadais. Apie pa
sirgimų
epidemijomis,
tarp
kyklų vedimą.
Pažymi, kad
reiškia Vokietijai civilį karą.
sidavimą pasiųsta nota Pran
kurių yra cholera ir dyzente- rį" internacionalės mašinistų' kampin ir atima pinigus. O naziją ir 2 aukštesniąsias mo
tai vis Naeionalės Katalikų
Berlyne kilo gandai, kad
' kartais ir su
nuošimčiais. kyklas. Trys yra ukininkąi>
cijai ir Belgijai.
rija. Dedamos pastangos ap unijos prezidentas.
Gerovės Tarvbos
veikimo
gen. von Ludendorff su 40,Tinkasį kad ir švarkas nuvel- kurie baigė apie 4 klases Pa
valyti visus apgriautus plo
Kas oficialiai sakoma.
nuopelnai.
MAŽAI DARBININKŲ
000 kariuomenės rengiasi makama.
Ir tai mieste dienos nevėžio gimnazijos. Nei vier
tus, pirmneg gryž atgal tūks
STATYTI NAMUS.
Apie Vokietijos pasidavi ršuoti ant Berlvno.
metu. Milicijos pareiga bu- nas iš jaunųjų nerūko ir ne
w
tančiai pabėgėliu.
KATEDROS VAIZDAS ANT mą čia oficialiai paskelbta.
"Mes pasirengę civilin ka
Chicagos namų statymo ko- j u * \ J * ? £ k ^ likviduoti, bet geria degtinės, bet tuos pin*^
Pakelta
.sugestijų,
kad
mie
PASTOS ŽENKLELIO.
Pareiškime sakoma:
rau,"
pareiškiama vokiečių ste Yokohama uždaryti muiti ntraktorių sąjlngos sekreto kodel iki šiol dar nieko neda gus sunaudoja laikraščiams,
"Ministerių kabinetas turė fašistų organe, Muniche. Kaip nę ir visai panaikinti uostą. rius Craig skelbia, kad Chi- roma.
kny.gynams
kiekvienas turi
COLOONE, rūgs. 26. —Vo jo konferenciją su okupuotos
žinoma, fašistų vadas yra A- Tai sugestijai priešinasi pir cagai trūksta išlavintų darbisavo dviratį. Dieve, padėk fir
kietijos vyriausybė nesenai zonos atstovais.
Kanelieris dolph Hittler.
BARZDOTI PILIEČIAI
toliaus Pazukiečiams šviesti*
statymo.
kliai ir kiti verteiviai. ftilko ninku prie namų
pradėjo spauzdinti pastos že Stresemann išaiškino, kad fi
Bavarijos geležinkelių dar mainyba Yokohamoj jau ati Tuomi aiškinamas naimi sta
ir žengti pirmyn
kultūroje,
nklelius vertės 10/XX) markių nansinė valdžios situacija ir
SBIRIJAI.
—
Kam
bet
bininkų unija gavo slaptų į- daryta ir vedami
busite kitiems pavyzdžiu!
interesai. tymo brangumas.
kiekvienas.
Ant ženklelio
kam,
o
mūsų
barzdotiems
pi
gyventojai negali ilgiaus skir sakymų, kad jei kartais mo- Kad tuotarpu
Ypač trūksta tinkuotojų ir
mieste visur
padėtas Cologne katedros vai
PRAKILNUS JAUNIMAS.
ti Ruhro reikalams kredito.
narchistai sukeltų revoliuciją, didžiausios krūvos griuvėsių mūrininkų, kuriais šiandie tie liečiams gyvenasi visai neblo
zdas.
"Toliaus kanelieris pažymė tai darbininkai neprivalo klau riogso.
Tuose griuvėsiuose siog nepasidalinama.
Tie gai, šiaip "gešeftas eina ne
Ženklelio dugnas aplinkui
Liepos mėnesį suteikė gan
jo, jog vokiečių valdžios visos syti naeionalės Berlyno vald yra nemažai dar žmonių la- \ darbininkai dažniausia turi blogai, nors litų pas raus ma
yra varinio dažo. Katedrosža, bet veik visi jų rankose. daug malonumo Šilavos gyve
pastangos nedavė rezultatų, žios, bet Bavarijos monarchi- vonų.
dirbti
"overtime"
ir
dėlto
gi vaizdas — mėlinas.
kad nuo buvusių priešų išgau stų.
O šeštadieny kaip įsipila ntojams, nes tą dieną buvo
ima
didelius
pinigus.
Su
rekonstrukcija
vyriansyBavarijoje senai vartojami
Pramatomas Vokietijos ka
ti sutikimą palmosuoti kalivirtinėmis į gatvę, šilkuoti, — pavasarininkų šventė. Baž
Didelius
pinigus
čia
daro
liė
turi
daug
vargo.
Tam
tik
pastos ženkleliai su &v. Pa
ilius, gražinti ištremtuosius iribinetui krizis.
auksuoti, skrybėlioti, su aki nytinės pamaldos, bendra Šv.
tinkuotojai.
Rytinėse
v
a
l
s

slui
neturima
pinigų.
Žemės
nelės paveikslu
ir apačioje
Komunija, manifestacija mie
niais
ant
ilgų
sukumpusių
no
drebėjimas sunaikino savastis tybėse dar didesnius. Anot ži
parašu "ftv. Marija, Bavari
sių, su dideliausiomis "dekol stelyje su orkestru ir karšto
nių,
ten
jie
kai-kur
uždirba
ir
įvairius
vedamus
reikalus,
jos Globėja."
mis prakalbomis, vakare vai
te"
tik,
tik
taip
sakant
"cuiš ko vyriausybė turėjo nema po 200 dolerių savaitėje.
dinimas su dainomis dar la
kerkai"
nesimato.
Nežino
žai pajamų.
Šiandie iš to
Tečiaus apie naujų darbi
DIDELIS PROGRESAS
biau sustiprino kataliki'Škojtt
damas
tikra
pamanytum,
kad
neturi.
ninkų lavinimą tuose amatuo
AUSTRIJOJE.
jaunimo dvasią ir pasišventii
čia
kokie
kultūringos
šalies
se rimtai nepagalvojama.
mą dirbti Dievui ir (Tėvynei,"
m
aukštai
mokslu
ir
išauklėji
KINAI IŠSISUKINĖJA
Tai tikrai "gerbūvio" lai
GENEVA, rūgs. 26. — T.
Tėveliai su ašaromjs akyse iš
LONDONAS, rūgs. 26. —i 700 kareivių nukauta ir daumu
žmonės
—
tik
česnakas
NUO
ATLYGINIMO
kai siaučiant tokiai begalinei
Sąjungos suvažiavime rapor Iš serbij sostinės
džiaugsmo žiurėjo į tas iškil
Belgrado giaus 4,000 sužeista.
I
visą
"fasoną"
gadina.
MOKĖJIMO.
brangenybei.
tuota, kad finansinė rekonst pareina žinių, kad Bavarijoj
mes ir kalbėjo, kad tik "Pa
Philippopoli
apylinkėse
N u g i ir pasakyk tu dabar vasario" draugija galės jų
Reikia laukti, kad statymo
rukcija Austrijoje daro taip revoliucija liepsnoja.
komunistai paskelbė sovietų
Re* aišku, kad tai tuščias
medžiaga dar
labiaus pa kas per užburtas ratas, mes vaikelius apsaugoti nuo pat*
didį progresą, ko visai nesiti
Vienoje depešoje pažymi respubliką.
darbas.
brangs. Antai Japonija rei čia nuo amžhi gyvename, Čia virkimo. Duok Dieve ir to
kėta.
ma, kad komunistų
vedami
Tuotarpu iš Sofijos pusofikalauja daug-medžio.
Med mūsų tėvynė tikra, čia žemė liaus Šilavos jaunimui dar
Pažymima, kad tenai eko bulgarai valstiečiai
sostinę eialiai praneša, kad komunis
PEKINAS, rūgs. 26.
— žio trustas naudosis ta nepa mūsų bočių prakaitu išmirky
nominė situacija pagerėjo a- Sofiją blokuoja ir kaipo re tų sukilimas numalšintas. Kaibuotis gerose draugijose.
Praeitą
gegužės
mėnesį
Su
prasta proga.
ta ir mūsų iki šiai dienai tečių kanclierio, prelato Seipel, težiu apsupa.
kuriose
vietose komunistai
bemirkoma. O pažiūrėk, kas' PLATINKITE "DRAUGĄ. >»
pastangoms.
Nes tas vyras
dar
nerimsta.
Bet
jie
neturi
Karalius
Borisas reiškė
neieško politinės karieros ar noro abdikuoti. Bet bulgarų pavykimų.
ba bent kokios
sau naudos, valdžia tam priešinga.
:iiiiiHiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiiHtiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiliiiiiki
bet tik valstybės gerovės.
ITALIJA PASILAIKYS
Sukilėliai Sofiją atkirto iš
i §
FIUME.
visų pusių. Valdžia neturin
OKLAHOMA CITY, Okla.? I klaną. Tai organizacijai pri15 MISIJŲ SUNAIKINTA.
ti susisiekimo su provincijo
rugs. 26. — Gubernatoriaus gulį nariai šaukia sėsijįm leS I Ų S K I T E į Lietuvą Per
BELGRADAS, rūgs. 26. —
mis.
Walton parėdymu valstybės gislaturą ir nori. gubernato ss
NEW YORK, rūgs. 26. —
Italijos
premieras
Iffussolrni
Pačiame mieste Sofijoj kri
adjutantas gen. Markham pa rių patraukti atsakomybėn.
Žemės drebėjimas Japonijoj
=E
ti riga padėtis. Maža maisto, Jugoslavijos valdžiai prane
Gubernatorius
sako, kad
skelbt*, kad jei šiandie pusiau
sunaikino 15 katalikiškų misi
tuotarpu laukiama sukilėlių šė, kad Italija pasilaikys ant
jų <Tokyo arkivyskupijoj.
sesijon šiame atsitikime veikiama ne
visados Fiume miestą ir uos dieniu čia susirinks
atakų.
Žuvo du kunigu ir vienuoli
tą. Tečiaus Jugoslavijai tas legislatura, tai prieš susirin valstybės naudai. Dėlto, toks
Premieras Zankov ant grei
ka seserų vienuolių.
Be *to,
uostas liuosai bus prieinamas. kusius bus pavartotos spėkos. veikimas yra draustinas, '
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
tųjų
perorganizuoja
kabinetą.
Tuotarpu
80
legislaturos
Gubernatoriaus
įsakymu,
i
daugybė katalikų žuvo ir nu
siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
Priimami
jin
ir
buvę
priešai,
visi
valstybės
vyrai,
21
—-45(narių
tariasi
visvien
šiandie
kentėjo.
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir PrekybosJAPONIJOS REKONSTRU
Pramonės Banką.
metų amžiaus, turi but pasi susirinkti. Bet kur jie susi
Tokyo Arkivyskupas prašo išėmus komunistus.
KCIJA.
Bulgarai komunistai {Turkirinks, nežinia.
Legislaturos
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais:
rengę tarnybon.
Amerikos katalikų melstis už
jos pasieny sulaikė Rytų eks
butan jų neįleis kariuomenė. | | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
OSAKA, rūgs. 26. — Po
žuvusius ir nukentėjusius.
Legklaturai
susirinkti'
už
presą.
Jei kitur jie rinksis, bus iš
baisios katastrofos Japonija
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
drausta ne vien čia, bet viso
Iš Atėnų pareina žinių, kad daro pažangą rekonstrukcijo
skirstyta Neklausys, bus pa
Nedėlromis uždaryta.
CHICAGO. — Šiandie ner
je
valstybėje.
vartotos spėkos.
Sugriautuose plotuose
* pastovus oras; gali but lie bulgarų valdžios kariuomenė je.
I I 2334 SO. OAKLEY AVE.
CHICAGO, ILL I
labai
nukentėjusi
kovoje
su
Gubernatorius
aiškina,
kadi
Šiandie
tad
Čia
laukiama
pastos
tarnyba
atnaujinta.
taus; maža atmaina temperarevoliucionieriais.
Sakoma, Visi plotai valomi.
kova vedama prieS Ku Klox Bvarbių įvykių.
toroje.
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AMERIKOS HIERARCHI
JOS SUVAŽIAVIMAS.
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Bulgarijos Sukilėliai Apsupa
Sofija,

OKLAHOMA GUBERNATORIUS ŠAUKIA TARNYBON
VISUS VYRUS
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DIENRAŠTIS

" DRAUGAS"
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius.

i

Metams

16.00

Pųj« Matų

$S.0O

Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar oxpreso "Money Order'' arba įdedant
pinigus į registruotą laišką.

DRAUGAS PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
Tel. Roosevelt 7791
Žemaitis išgama, Pilsudskis,
laikydamas paskaitą Vilniuje
džiaugiasi Vilnių pardavęs
Lenkijai. Vilnius, jis sakė, tu
rėjęs 1920 metais tekti lietu
viams. Jam buvo įvykęs fak
tas, bet jis atmainęs dalykų
stovį ir išsiuntęs generolą Že
ligovskį. " A š pats esu tai pa
daręs — mano įsakymai veikė
iki pat galo".
JFoliaus kalbėjo kaip lenkai
tik riksmu iškovoję rytų sie
nas. Vilniaus klausimo spren
dime jis turėjęs vesti atkak
lią kovą tiek su užsienių ministeriais, tiek ir su pačia
Vilniaus visuomene, kuri daž
nai rodžiusi drąsos stoka.
Kiekvieno Mefistofelio džiau
gsmas baigiasi desperacija.
Tiek tėra verti visi išgamos.

Dvylikos valandų dienos darbas metalurgijos r— ge
ležies ir plieno pramonėje panaikinta. Didžiuma darbi
ninkų džiaugiasi iškovoję aštuonias darbo valandas, bet
daug dar darbininkų velka dvylikos valandų darbo jun
gą. Ir keista, didelis fabrikantų skaičius nenori suprasti
tos išganingos atmainos. Nepaisant socialės reformos apaštalų. kurie stengias atgaivinti šeimyninį gyvenimą,
duoti galimybės visuomenei šių dienų kartas pakeisti ry
tojaus žmonių giminę taipat sveika ir tvirta.
Tie kurie piktinasi panaikinimu dvylikos darbo va
landų, nei kiek nenori įvertinti tos atmainos darbininko
akimis, darbininko šeimynos atžvilgiu, dar mažiaus visuo
menės geroves mastu. Didžiuma tokių dvylikos daubo va
landų gynėjų skęsta ligi ausų, aukse, pertekę visą- kuo, tik
gal jų skilvis nesveikas ir jie patys neturėdanu laimės ir
kitiems jos pavydi. Jų nuomone darbininkas visuomet
kaltas1, jis nedirba užtektinai, jis perdaug reikalauja, jis
perdaug ir pergerai valgo, gi paprastai darbininkas tai
įgudęs turto aikvotojas.
Ir ve dabar, sako jie, darbininkas nori plačiai gyven
ti ir nieko neveikti!
Kad butų galima tinkajnai suprasti darbininką kurs
dirba į dieną dvylika valandų, reikėtų tokius ponus pri
statyti prie dvylikos valandų darbo bent per savaite lai
ko. Jie turėtų anksti rytą atsikelti ir taipat anksti iš na
mų dkbtuvėn išvažiuoti; nes didžiuma didžiųjų miesto
darbininkų, apsigyvenę gan toli nuo dirbtuvės. Reiktų to
kiems ponams paskubomis pusrytį suvalgyti, net pirm ne
gu šeimyna atsikelia. Dirbtuvėje ligi pietų kietas darbas,
pietus ku r nors antsisėdus ant lango, ilgas popietinis
darbas, valanda, kita dažnai ant kojų gatvekary, nuo gatvekario pareiti namo. Skubinamos pareiti namon, kad
dar radus nesumigusią šeimyną, gi dažnai vaikai jau lo
voje. Taigi, tokiems ponams neliktų daugiaus laiko pahiskuityti, pasivaikščioti, pailsėti šeimynoje, nes rytojus greit
atplasnos, ir reikia skubiai eiti gultų jeigu norima ir vėl
dari* pradėti.
Visi tie kurie visokiais tonais gieda kad šių dienų
darbininkai tenori gyventi ir nieko išdirbti, turėtų per
kiek laiko pabandyti sunkiai ir ilgai dirbamojo darbo.
Lai jie mėgintų pragyventi darbininko uždarbiu, gi ypač
kuomet darbo pritrūksta, streikas iškyla.
Kiek butų įvesta sveikų ir naudingų atmainų gerinant
darbininko padėtį, jeigu tie kurie kalba priešingai kal
bėtų iš patyrimo. Patyrimas — trumpas kelias, greitas
atsakymas.

» Bolševikai gerai išaiškino
žodį ''komuną". Jie jį rado
sudėtą iš dviejų žodžių —
" k o m u " (kam) ir " n a " (te).
Jų supratimu "komu n a "
(kam te), a "komu niet"
(kam ne), bolševikui —"na^",
o paprastam žmogeliui 'niet'.
ŽYDAI RŪPINASI SAVAI
Taip yra dabartiniame So
ŠIAIS.
vietų Rusijos komunistiniame
rojuje, kuriame gera gyvenli
tik komisarams, jų žmonoms Kažkoks Louis Gottlieb pen
kiolika metų atgal darbavosi
ir... "panoms".
Darbo departamente WasliingVienas garsus \Vashington :o tone. Dažnai jis buvo skiria
diplomatas, nesenai gavęs mo mas ateivybės komisijų nariu.
Tas pat Gottlieb nesenai
kslo laipsnį, informuoja mūsų
visuomenę kad atstovas V. New Yorke paskelbė projektą,
Čarneckis šaukiamas tarnybos kuriuo norima neįsileisti Areikalais išvažiavo atostogos - merikon negeistinų ateivių.
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TRUMPAS KELIAS, GREITAS ATSAKYMAS.
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stovi ne už tautines kvotas,
bet už ateivių, parinkimą.
Oottlieb paskelbė, kad trum
poj ateity ta organizacija sa
vo atstovus turės visuose svar
besniuose Europos uostuose ir
tenai išeiviams bus aiškinama,,
kokių žnionių Amerika reil$alinga ir koki gaji but priimti,
gi koki ne.
Atrodo, kad Selective Immigrant Aid Society gali but
labai naudinga Europos išei
viams ir pačiai Amerikai.
Bet ištikrųjų čia yra kas
Kita.

Žinovai tvirtina, kad Se
lective Įmmigrant Aid Socie
ty yra ne kas kita, kaip tik
žinomos plačiai žydų " H i a s "
organizacijos šaka. Ta " H i a s "
organizacija gana senai gyvuo
ja ir rūpinasi žydais ateiviais.
Kadangi jos veikimas del žy
dų ateivių buvo siaurinamas,
dėlto buvo reikalinga nauja
organizacija kuri imtų globon
žydus norinčius persikelti Amerikon.
Jei tie žinovai neapsirinka,
tai besirenkant ateivių Ame
rika susilauks daugiausia žy
dų.
- fFaip tai žydai rūpinasi sa
vaisiais. Ir niekas jų už tai ne
gali peikti. Jie visiems kitiems
tegali -but pavyzdžiu.
TIKRAI

AMERIKONIŠKAI.

Kalifornijos turtingas industriniukas ^Rathbone turi su
manymą, kaip žmonės turėtų
atsidėkoti prezidentui už jo
tarnybą.
e

Ratkbone pirmiausia tvirti
na, kad S. Valstybių prezi
dentui reiktų prezidentauti du
torminu. Pirmuoju terminu
prezidentas vos įstengia apsipažinti su savo pareigomis, su
šalies reikalais. Antruoju ter
minu jam butų jau lengvesnė
tarnyba. Galėtų lengvinus ei
ti savo pareigas.
Svarbiausias jo sumanymo
branduolys, tai fondas ištar
navusiam du terminu prezi
dentui. Tas fondas — tai vie
nas milionas dolerių dovanų.
Dovanos skyrimo klausimu
turėtų balsuoti visos šalies
gyventojai. Jei gyventojų didžiuma nubalsuotų skirti prezi
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jBoba ir su tuo sutiko. P r K
nokus miežiams, nupiovė įr
suvežė, yelnias kulia, malkas
kertą, v^ndejiį neša, bačkas
kala. Boba gerai žinodama
kaip alų daro, nes tai jos dar
bas, užvirinus alų, sau gerą
jį alų nupylė, gi velniui parū
gas ir ragaudama sako.
-— O, tai bus #eras alutis,
bus, lai tik atvėsta ir paštovi.
Velnias geria parūgas, žan
dus sukryžiavojęs piktai, o
kuomet boba tarė:
—Tamista velniūkšti, pasi
dalinsime salyklą, — šėtonas
r,usčiai atrėžė:
— Ką boba išvirei, pati iš
gerk ir salyklą paspringk.
Iš to sakoma žmonėse, kad
velnias su boba alų virė ir salyklos išsižadėjo.
Bet ne galas.
Velnias negalėdamas bobai
•
dovanoti, šaukia ją į faitus,
arba į dvikovą. Boba sako
" g e r a i " ir drąsiai stoja ko
von su Velniu. Duoda velniui
Australijos mieste Sydney
buvo mokslininku k o n g r e s a s j j ^ j g
B K R A J ^ T A J J , šakes ,pati pasiima iešmą ir
sako:
(Pan-Pacific Science congre— Kad tu mane stumsi šaFS). Kpngreso delegatai kėlė
Boba, kuri velnią prįgavo. kėmis, tai dvi skyles man pa
ginčus uį pramatomą didžiau
Vieną pavasarį boba padą darysi, gi aš tau iešmu tik
sią pasaulio gyventojų skai
vieną.
čių ,(maximum).
» rė sutartį su velniu:
Velnias džiaugias geresnį
— Tu, velniūkšti, suars
Prof. Taylor nurodė, kad
ginklą gavęs negu boba, uo
Šiaurinė Amerika galės su lauką, aš kviečiais užsėsiu,
dega virpina, o boba tuotarpu
laukti daugiausia 200 mUionų gi rudeniop pusiau gėrybe
pasidalinsiva.
atsistoja už pintinės tvoros
gyventojų; Australija 60 miIr užsėjo kviečius, gi kad ir pradeda per tvorą kovoti.
lionų; gi Pietinė Amerika 115
rudeniop prinoko, visas var Kaip tik velnias šakėmis tvomiiionų.
ron, tai šakės į tvorą atsire
Kiti profesoriai kalbėdami pas boba nusipiovė, gi vel
nesutiko sU prof. Taylor pa niui paliko šaudus. Velnias mia ir bobos nesiekia. Kaip
duotu skaičiumi. Jie sakė, kad pastebėjęs kad boba žiemą ra tik boba duria iešmu, tai
Amerikai perdaug, gi Austra gaišį valgė, pradėjo skųstis: velnią skersai perduria, net
— JFu mane, boba, prigavai, smala tyška. Boba neliesta, gi
lijai permažai. Galutinai tas
nes sau pasiėmei viršūnes, gi velnias subadytas kaip rėtis.
klaųsinias neišspręstas.
Matydamas tada velnias kad
Prof. Knibb>;; pmrodė, kad man palikai šaknis.
vis bloga su boba, spruko Ša
Boba atsakė:
jei žmonių skaičius šiandieni
lin, net vėjas sušvilpė laukuo
ne eiga ir toliaus taip augs.
— ^ a , kadangi tamsta jau
tai artimoj ateity reiks pagal ties nuskriaustų, tai kitais se. Iš to šiandien sakoma, kad:
voti apie du daiktu: arba pa- įlietais patsai pasiimsi viršū bobos ir velnias nenugali, ar
ba, kad: daug tas turi pri
dauginti maisto ir kitokių gy nes, gi ąš tik šaknis.
vargti, kas nori bobą prigauti.
venimui reikalingų daiktų
Susitaikė. Pavasariui išau
Bimbalų Bambizas.
produkcija, arba sumažinti šus, bobą pasėjo ropių. Vel
jgyveninio laipsnį (standardą). nias godžiai nusipiaustė la
O kad jas perk... jau ir vėl
Kažkas po to pridūrė, kad pus, o boba ropes išsikasė. Šė blakių pilna lova, ,— murmė
tos problemos išsprendimui ge tonas matydamas, kad ir jo burdingierius kasydamos!
riausai suprastinti pačią žmo šiuo kartu jį prigavo, sako rankas ir kaklą.
nių civilizacijų. ,Tai yra, taip bobai.
ŠEIMININKĖ — (nugirdu
pataisyti, kad žmonės pras
— Šį trečią metą pasėsime si) — Rodos vakar žiurėjau...
miežių, padarysime salyklos, Tai turbūt iš kaimynų atbė
čiau gyventų.
Prof. Fenneman iš Cincin- išvirsime alaus ir pusiau pa go, nes mačiau vakar Katrę
nąti pareiškė, kad jei prof. sidalinsime.
laistant lovas gazoliną.

dentųi dovaną — vieną milio- Tayloro apskaitymai stovi arną doJĮ., tai tas reikštų jam ti teisybes, tai ateity pasaulis
gyvėntojų dėkingumą už jo bus taip tirštai apgyventas,
gerą tarnybą. Jei butų nubal kad sunku ir įsivaizdinti. Mo
suotą jirieliųgąį, tai reikštų kslas turės išrasti naujų gy
papeikimą, fokiu būdų šalies venimui priemonių. Bet tai
prezidentai butų paraginami bus tik apribotam laikui. Sau
darbuotis šalies naudai. Nes lės spinduliai turės but varto
kiekvienam norėtųsi pelnyti jami elektrai. Ir jei taip, tuo
kapitalas ir podraug pagarba. met žrnonių rasė pradės «n$kti.
arba atsidėkojimas.
Reikia atsiminti, sakė, jis,
Laikraštis Chicago Eyening
American apie tai rašydamas kad už keleto šimtmečių išsi
pažymi, kad vįsąs vargas ta-' baigs žemėje anglių ir žibalo
me, jog ne viską galima už išteklius. Vienatinė šiluma tad
pinigus nupirkti. Ypač S. Val liks saulės spinduliai. Ir kuo
stybių, prezidentai šaliai tar met šie spinduliai bus paimti
nauja ne del pinigų, bet del darban, tuomet pačiai žemei
ambicijos. Taigi, piniginė do mažai teks ir pačios saulės ši
vana neturi jokios reikšmės. lumos.
Ir priduria, kad šiandie Mes čia gyvename kaip jau
šaliai reikalinga, ne koki do nas vyras, kurs paveldėjęs
vanų projektą^ bet kitas Lin- didelius turtus šiuos aikvocolnas arba ir Washingtonas. ja. Ateis laikas, kuomet tie
turtai išsibaigs.
Tie nenuperkami pinigais.
Tokia tai pasaulio žmonijos
.
ateitis, anot mokslininkų išPASAULIO ATEITIS.
vedžiojimų.
_

čionai įsiveržti. Girdi, kuo
met negeistini Imsią sulaikyti,
tai ateity Amerika turėsianti
tik geriausius žmones.
Tuo tikslu įkurta organiza
cija — -Selective Immigrant
Aid Society. Gottlieb yra pir
mindnku. Jis sako, kad tą or
ganizaciją remia patsai Suv.
Valstybių prezidentas, Darbo
sekretorius ir kiti įžymesnieji
šalies vyrai.
Selective Immigrant Aid SoJis sakosi turįs ilgų metų
na Lietuvon. Ar ne gudrus
pranešimas? Juk tam ir mo patyrimo kovoje sū negeisti ciety yra priešinga šiandieni
kinosi mūsų "diplomatas" nais ateiviais, kurie norį varu niam ateivybės įstatymui. J i
—!•
rs.
kad dvilinkų liežuviu kalbėtų,
Nieko
naujo
nes
senumas
nelinksmumas.
(Sė
daug
panelės
daužotės
po
gatves
ir
po
teatrus
i
Mok. Snaiguolė.
to* laipsnio kad nutarėm sėdėti namieje nuo
kuomet nei pats Atstovas klau
dasi prie stalo kur laiškas guli). Pažinau jūsų lankotės ir iš to išaugo tas vardas "Padau šios dienos.
si amas neužsigynė kad jis ga
mįrusį tėvą. Garbingas žmogus buvo jisai i— žos". {Ima laišką). O tas laiškas man dau
LEONAS: J r nepykstate?
vo pakvietimą užimti Rygoje,
visų gerbiamas ir jūsų mylimas.
giau pasakys.
MARYTĖ: Visai ne!... Gerai kad jis mu
Latvijoje, Lietuvos Ministerio
VIENO AKTO KOMEDIJA.
MARYTĖ: (Nuoširdžiai). O taip —-mes
MARYjTĖ: (Melsdama). Tebūnie ant sta ms davė pamokinimą nei kad kas svetimas tą
vietą. Pakol buvo Atstovas
(Užbaiga).
už tėyelį kasdien meldžiamės.
,
lo. Tamistos meldžiu neskaityti. Esu įsitikinu padarytų.
Čarneckis AVasliington'e bent
ONYT$: Jo atmintis mums šventa!
si kad tas laiškas tai piktas draugų šposas.
MARYTĖ: Gerai, traukime mazgelius.
.ONYTĖ. Kaip tai Amelija!...
dvilinkai ilgaliežuvės davat
Greičiausiai
tai
bus
Juozo
arba
Vlado
darbas.
LUCIJA:
(Eina
pas
Leoną
—
bučiuoja
kos niekų nepliauskė ir nega (Marytė greitai užrišo mazgą skepetaitėje ir
LEONAS: Ir apkabintumėte jį meiliai jei
ONYTĖ.
Amelijos
darbas
jo
ranką).
Aš
Tamistos
prašau
daugiau
pa
lėjo mūsų klaidinti, gi dabai traukia). Atidaryti, ar ne. Traukime. (Tuo
jis dabar ateitų?
pasakoti
apie
jį.
Aš
(buvau
tokia
maža.
(Pa
LUOUA:
O
aš
sakau...
(Pertraukdama
galėsime pasiklausyti "oficia pačiu laiku girdėtis beldimas. Panelės susi
LUCIJA: (Rimtai), žinoma, kad taip
rodo nuo žemės). Kuomet tėvelis numirė. Nie kalbą i r sunkiai atsidūsėdama). Aš nieko ne
lių pranešimų", arba aiškiau.- rūpinusios meta skepetaitę).
sakau.
i padarytume. Juk jisai yra tikrai geras brolis.
ko nepamenu apie jį.
*
;
ONYTĖ: CTyliai). Ar girdėjote?
kalbant, intrigantų pranešimų.
iLEONĄS: (Numesdamas senio drabužius
LEONAS: O gal tai panelių brolio dar
LEONAS.
(Pažvelgdamas
į
laišką).
Ma
LUCIJA. Aš durių neatidarysiu nes biįr ųsus; ištiesdamas į jas. rankas). Na, tai da
bas?
i
tau kad laiškas neatidarytas.
Nors nėra oficialaus prane jau!....
lykite ką prižadėjote!
MARYTĖ,
ONYTĖ.
LUCIJA:
(Stebėda
MĄRYT^Ė
ir
ONYTĖ:
Tai
ne
mūsų
laiš
. Šimo kas užims Atstovo Čar
MARYTĖ: Gal nieko tąn nėra." (Girdis
MARYTĖ, ONY.TĖ, LUCIJA: (Džiaugda
mos). Leonas! Leonas! Leonas, ištikrųjųkas. Jo negalime atidaryti.
neckio vietą, spaudoje paleis beldimas).
MARYTĖ: (Žiūrėdama į antrašą — gy mos). Leonai, tai tu!
LEONAS: Juk gį panelėmis Padaužomis
ki gandai ir spėjama, kad WaONYTCĖ: Atįdaryk!
MARYTĖ. O kam tas laiškas?
vai). Jo P...;
sl*ington'an skiriamas K. BiMARYTĖ: Prašau įeiti... Be abejonės kad vadinatės... Kreg^daįtės. Iš-kur-gi tas juokin
LEONAS: Aš jį jums atsiunčiau.
LUCIJA. Jo taškas, jo taškas, jo taškas!....
gas ir kaistas vardas "Padaužos"? Jūsų tėvo
saųskas atstovas prie Vatika tai muzikos mokytoja
•
»«-^.
ONYTĖ: Jo S
pavardė garbingesnė. Padaužos!... Hm... Hm....
-fio. Kalbama taipat ir apie A.
ONYTĖ: O tas -maurus vardas "Pą<JpuSCENA $.
•
Visai negarbingas aidas.... Taigi iš£ur ir kas
LEONAS: Bet kokiam tikslui jis tą da žos"?
Smetoną kaipo busimą Lietu
rytų?
|
vos atstovą Amerikai.
(Leonas pasirėdęs seno žmogaus drabu jums jį davė?
LEONAS: Aš jį pramaniau!... tas n ^ a l .
O^TY!TĖ: (JufiyjJąina Marytę). JTu pasa
MARYfTĖ: Kad mums -clavug gerą pamo tas pamokinimas — jums priklausė, mylimos
žiuose, dideie žila barzda i r ūsais, akiniais,
kymą. Leonas mus labai myli. Mes tą žino sesutės. Ar pripažįstate man tiesą?
Apskaitoma, kad paskuti lazdą turi rankoje — kalba permainytu balsu) \ kyk.
/
LUCIJA: įPrąsiąi). Aš pasakysiu.
me. Jis visuomet mus erzino dėlto kad mes
LUCLJA: Koks čia senąUsf
nių metų streikai Suv. Vals
MARYTĖ I R . ONYTĖ: Pripažįstame.
mėgstame eįti pasivaikščioti ir į koncertus. (Paduodamos jam ranką). Dabar geriaus nau
LEONAS: Atsiprašau,.. (Kosti). Atsipra
MA^yTJJ. ;vQjpai),. Tąi į*u ne.
tybėse kainavo tautai pustre
:
14<X}N4£ Matau kad panelėms snnku Juk ir'šiąnįįen mus barė už tą. (Į Onytę). dosimės tavo patarimais....
čio biliono dolerių, arba tryli šau nuolankiai. Ar čia gyvena $ąpeiės Padau
;
!
\špa&ati rt^įsybę. r ^ u r ^ * ; .Ji nemaloni jei pasa Juk*gi, aj kitus kaltinau.
ka kartų daugiaus negu Pana žos?
LUCUA. (Kuri užsidėjo ant galvos pe
Q^^:^ttajp^,
MARYTĖ, ONYEĖ, LUCIJA: (Ufcajri- kyti -aąaorjfte. O akutes nuaudusias nuleidžiamos perkasas. Ši nuostolių su
ruką, prisegė ususi paėmė lazdą į ranką: kal
damos
kartu
kalba).
Čia,
čia.
Viena
kitą
b
a
d
y
t
e
,
LUCIT4Ąš
sakiau...
(Pertraukdama).
ma tėra tiesioginė streikų kai
ba permainytu balsu). Toliau į knygas pane
!
ONĮHJJJ: (Nedrąsiai). Tamista jeigu aš Ąš nieko nesakiau.
na! Ar nereiktų ieškoti eko- dama alkūnėmis — pasitaisydamps kalba. Ne
lės Padaužos..,,
.
*
nębueįau ligota tai net ir sekmadieny n§mie
uomiškesnės priemonės kad čia! Ne čia!....
'Į^O&TAS; fo4el panelės pripažįstate bro*
Uždanga.
liui teisingTįpą....
sutaikinus kapitalo ir darbp » L£ON£S: O tai čk... neapsirikau. Leisbendradarbiavimą ?
LEONAS:*A!, »a, pradedu suprasti. Perkit man panelės pasilsėti, baisiai esu išvargęs.
MABYTĖ IR ONYTĖ: Pripažįstama iki

PANELĖS PADAUŽOS.
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CIOfiEOS ĮVAIRUMAI.

riaus ar tai auka, ar tai dar
bu,

nes darbu "galima daug

Cicero, UI. — Rūgs. 24 d. į- naudos atnešti.
vyko 6v. K. A. Rėmėjų 9 ak. Tad nepamirškite kuomet
susirinkimas. Į sus-mg, atsilan
gerb. klebonas užsakys sky
kė nedaugiausiai narių. Be
riaus susirinkimą,; ateikite su
veik žėdna sus-ma. vįg tos pa
naujų pasišventimu,
naujo
čios ir tos pačios narės, ku
mis jėgomis. Atsiveskite ir
rios yra atsidavusios visa šir
naujų narių, nes juo didesnis
dimi taip brangiai įstaigai
skaitlius narių, tuo 4iuu§įau
kaip šv. Kaz. Akademijai.
minčių ii* veikimo. *
Vasaros išeigų dienos jau
Maža Rėmėja.
peržydėjo; ateina šaltesnis vė
^/)sV%^aVaaf*l^0r^Kr
^ * * * "alli*«4lr V * 1 V
jas su savo žiaurumu—žiema,
"AOOD-0YE".
tad Ciceros moterims hutu
laikas daugiau domės atkreip
Laibai man skaudų ant šir
ti j šv. K. A. R. 9 skyrių, nes
tai viena iš prakilniausių ir dies pasidarė kuomet išgirdau
iš mano stono draugių rugoji-j
mums lietuviams reikalingiau
mų ant manęs, t. y. ant mano
sių organizacijų. Gerbiamosios
slapyvardės " Senmergė' \ tad!
lietuvaitės juk ir Kat. Fed.
atsisakau daugiau rašyti į
kongresas šįmet nutarė, kad
"ft M
į
pirmoj vietoj butu šelpiami ABučiau nei nepradėjusi, bet
merikos moksleiviai. O juk matydama, kad parapijos bašv. Kaz. A. Rėmėjų draugijos zaras jau čiapat, o niekas apie
uždavinis yra tas pats noras jį ne čiaukšt, tad aš, norėda
ką Kat. Fed. Kongresas išreiš ma padaryti senberniams ir
kitiems korespondentams šar
kė. Dar sykį raginu prisidė
ma t Q, užmaniau rašyti apie
ti prie šv. Kaž. A. R. 9-to sky-

LIETUVAITĖ DENTISTfe
2137 South Cicero Avenue
(Arti Douglaa Elevator)
Ant antry lubų, rooiu 5.
Tel. Cicero 5526
Valandos: nuo 9 iki 12 u-yte; nuo
liki 5 po piet; nuo 6 iki 9 vak
•J

0537

Dr. Marya
Dowiat-Sass
1707 W. 47-th St.
Valandos nuo 8 iki. 12 dieną, nuo •
iki 8 Tai. vak. Nedėliomis nuo 8
Iki 2 vai. po pietų.
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! Gydytojas ir Chirurgas
;[4631 6 . Ashland Ave.

Kelionės.

Dr, A, R a č k u s

iį

[Nuo 10 iki 12 piet.
i Nuo 2 iki 3 rjo piet
I Nuo 7 iki 9 vakare.
INedėl. nuo 10 iki 12 piet.

1411 So. 50-th Ave.
Cicero, BĮ.
,.....s

i

m • < • » !

Telefoną* Boalevard 1833

Dr,S.A,Brenza
430* So. Ashland Avenae
Chicago. IU.
VAI.: t ryto iki 12 piat: 1 po
piet ik t S po plot: 4:33 rak. Iki
9:30 vak.

Rezid. tel. Van Boren 02f4
Ofiso tel. Boalevard M M

IiTETUVYS GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS.
Už Chlcagos greičiausiai ir ax- [
(Maustai pasiekiamas
sekančioms,
kolonijoms: Indiana Harbor, East
Chicago, Hammond, Gaay, Harvey,
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais
reikalais kreipkitės:
1444 WENTWORTH AVE. CHI
CAGO HBIGHTS, ILL. TeL 494
Ret vergo vakarais: 10453 S. State
St. Roseiaud. Tel, 349,

Dr. A. I. Rutkauskas
GYDYTOJAS I R CHTRCRGA8

4442 So. Western A v e .
Lafajette 4146
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kad Eagle Pieną Joms rekomendavo
moję iki 2,000 ir .daugiaus
draugai ir 4e* t o ka <i Jis užganėdino.
Bet ant nelaimės daugelis lietuvių
pėdų, dirba sunkų, pavojingą
motinų nežino kodėl šitos puikios pa
dącbą. Stovint viršūnėse kai
sekmės gautos. Eagle Pienas yra pui- .
klausias ir gryniausias iš Šviežaus,
nų girdis požemiuose kano
riebaus pieno, ir atydžiausial grynin
to cukraus, tinkamai sumaišytų.
nadą tarsi vokiečiams Kauną,
Kad lietuvė motina žinotų kaip
bei Šiaulius bambarduojant.
vaitoti Borden's Eagle Pieną. Borden
Kompanija yra išleidusi lietuvių kalLiūdnas kasyklų paviršiui, po
.ooje pilnus pamokinimus kaip pa
ruošti Eagle Pieną kūdikiams įvai
žemis dar niūkesnis. -Bet torių amžių. Jei npri tų pamokinimų,
liaus į kalnus išvažiavus gali
tai išpildyk kuponą, kurį matai pas-.
kelbimųos esimae laikrašty ir .pa
ma rasti gražių miškų ir juose
siųsk jį kompanijai Ir ji jums su no
ru pasiųs visai dykai Kartu su graiia
'šios šalies gyvūnų medžioklei
kūdikių knyga.
kas tai mėgsta.
£kaįtjfc atydžial altuos straipsniu/;
kas savaitę ir pasidėk afreičJpi.
&enadoje visko yra, tik van
dens stoka. Miestui nėra kur
plėstis nes apžiotas kasyklų,
Lietuviai Daktarai
todėl labai brangus čia butai
STRAIPSNIS 39
{vada.
Amerffcoe l i e t u v i ų Daktaru
įr žemė nors išrausta ir tilto Mes rekomenduojame
sekančius
manydami kad vidutinė
išvaizdos. Paminėtinas ir vi "nedaryk."
Draugijos
motina nėra tiek gerai informuojama
karas kun. S. Norbutas. Jis apie savo ir savo kūdikio kūdikio ge
rovę, kiek turėtų Imti. Dideli žings
gimęs ir augęs Ajnerikoje, bet niai padaryta tu žinių praplatinimui
ūr. A. J. Bertašiu*
per valdžios jstaigas ir kitur, pet
lietuvos kalbos mokėjimu, jos Bofrdan'aKompanija, suprasdama kad GYDYTOJASCBertąsh)
I R OHERfTRGAB
8464
So.
Halsted Str.
tūkstančiai
kūdikių
penimi
su
Eag\e
meile ir savo darbštumu Ba
Ofiso
YaL:
1-3
po
piet 6-8 vak,
Brand Pienu, paduoda šitus neda
Residenoiia
žnyčiai ir Lietuvai/ gali su ryk užpildymui spragos.
S15t So. Union Ave,
Mes tyčiomis apleidžiame patari
Tai. Bo,ul. 5*13 Tel. Yds. 16M»
daugunia kitų lenktiniauti už mus
apie %gydyma, žinodami, kad to-,
patarimus geriausia gali sutelk
tai garbė Jam ir laimė para kius
ti gydytojas, kada reikia.
Į
* flW.J Rivd. 704J
Nepenėk
kūdikio
per
dažnai
a|r
pijoj,- kurįoje kunigauja.
perdaug.
Čia daug lietuvių yra» biz Neguldyk kūdikio vakare nepape
IilKTUYIS DUJI TĮSTAS
nierių įr stambių ūkininkų nėjus.
NeguĮdyk kūdikio vakare jei ne
4713 ttO. ASHLAKD AVElfUK
arti 47rtos Gatvėj
užmiestyje. Daugiausiai Su bus gerai vidurių liuosavęs* per diena.
Neduok kūdikiui čiulpti tuščią ponValandos: nuo .% irto iki 9 vak.
valkijos išeiviai — lietuviai. kutę ar kitką, nes|raminimui.
Beredomls nuo 4 iki 9
Neduok kūdikiui vaistų ar gyduo
• • > • » < • » » * • • » » » » •
Žmonės geri patrijotai ir pil lių be daktaro patarimo.
f
• '•
ni gerų pasirįžimų. Pagyven Neduok kūdikiui arbatos, kavos ar i - r.,».
. » . . . - / * , ».
alkoholinių gėrimų.
Vel. Oanal f«7 Vak. Oanal S U S
siu labiaus pažinsiu ir dau Neduok kūdikiui šokolado, saldai
ir t. p.
giaus galėsiu parašyti, Q daniųNeduok
kūdikiui kieto maisto pirm
bar visus Shenandiečius ir a- metų ir tada tik po truputį ir leng
Lietuvis Gydytojas Ir
vai suvirkomose formose.
pielinkės lietuvius maloniai Neskupėk su vandeniu atsigėrimui;
Cbirnrgaj
vanduo
pagelbsti
vidurių
judėjimui.
kviečiu rašytis į Šv. Kazjmie- Nepūsk ant kūdikio vaiigio del atnw^^p ss^P^m mv^^M
Talandoi:
l t lkl i r ryta: 1 iki 4
ro draugiją ir tuomi sustiprin aušimo.
po »Uka: • lkl I vakarą
Nepadaryk maisto daugiau, negu
ti ir išplatinti katalikiškąją reikalinga vienam sykiui. Geriausios
•»-.»g^<
gaunamos kada pieno mi
spauda. Tai Tamstos galite ir pasekmės
šiniui tik ką šviežiai pagaminti.
padarysite,
nes branginate Nevartok jokių kitokių gumų prie
bonkutės išskyrus čiulpiką.
Lietuvos gerovę įr linkite, kad Nepalik kūdikio vieno su bonkutė.
kam kitam* išvalyti in
Lietuvos piliečiai butų tiky dusNepasitikėk
3107 So. Hoj^ao Stot*
ir bonkutės; prižiūrėk šitus svar
cmcAGO, u x n r o u
biniai ir tautiniai susipratę. bius dalykus pati.

Dr. C. Z. Vezelis

%Xm » » — • » » • • • • •

• » . • • . • • . — i i »J

rerkėlė savo ofls* po aumeri»
47 M SO. ASHLAMD AVSKUK

Diiovų, Moterą Ir Vyra Ugų
VaL: ryto nuo l t — l t : nuo I—jĖ
po platų: nuo T—t: M vakarą,
Nedėliomis: l t tkl 1.
Telefonas Drexel 18*0
*^»^»•%**%^mmmm^m^mmm^m^^ylmagm^^mmWmai^^m^^mmt^mmmf\

Telefonas Seelej 7439

Dr, I, M. Feinberg
Gydo specialiai visokia* vyrų Ir
moterų lytiškas ligas.
3401 Madison Street
Kamp. Western Are. — Chicago
Valandos: 3 — i po platų 7—9 vak.

LIGONIAMS

Gauk patarimą D-ro Van Paiug, Specialisto kurt*
supranta tavo stovį ir kujris patars tau kaip pastgelbėti. Norint išsigydyti reikia rasti ligos PRIE2ASTI. Pasitark su daktaru kuris turi ilgų metų
prityrimą chronišku ir viduriniu ilgų, lai tave g e 
rai išegiaminuoja.
Tavo kraujas ir šlapumas turi būti egrzeminuojamas mikroskopą.

$35, 3) Jozepa Matijošaitienė j
amž. narė $35 ir keliatas meti
nių, bet tik pradžia.
/
TRe
Res. Tel. Republic 7812
61)7 South Talman Ave.
Miestas kalnų slėnyje. Pp
Vąl: nuo 9 18 ryto lkl 12
juorai anglių kasyklos gilumo
Dr. F E U X A. MANELIS
je nuo ligios pakalnės 1,500
NAPRAPATH
S267
So.
Halsted
St.
Chicago.
pėdų, o kur aukšti kalnai kišp Ofiso vai: Nuo 1—5
vak. Ir nuo
Tel. Boul: 2777
ten kita tiek. Gelmės yra ka 7—9 vak.
syklose; vietomis kiaurai že Rezidencijos Tel. Brun*w»ck 4887
mė kalnuose prasivėrus. Į tuo? Dr. C. STYGIUS©. C. Ph. 0.
[O GYDYTOJAS
CHIR
plyšius pakliuvus reikėtų Lie
ollų, be operacijos
-1; 66VS
9-U
"- %:P. M. Sventad. » - U
tuvai ir Amerikai pasakyk Vai. 1579
4fJtwat|kee Avenue
ip.
Robey
ft» Nortn Ave.
paskutinį sudiev, nes prapul
O
Telef. Bninswick 6i^5 . «
• • • • • - " ties dugno nepasiekus reikė
tų subirėti į smulkius trupi • • . • • • y ? . • ' • ! • * . ! " . ? * ."•
f Tai. J^afaię^e
Lafayette 42»3
4JfS
nus, bekrintant pro aštrių uo
lų žįotis. Vietomis kalnai su
aižėję, kaip miltinga sukri tu- Į I juipo He^ivys, lietuviams *iflisi - viryta bulbė. O po tuos į j
^^S^m^gį^^
kalnus mūsų broliukai, gilu

Lietuviai savo skaičiumi vir
šija visas kitas čia tautas. Tu
ri savo gražją dideję, muro
Bažnyčią, svetainę, kleboniją
ir nuosavas kapines. Gyvuoja:
Sv. Pranciškaus fji*-ja, £p,daIrčių, 2 S. L. E. %L. A. į r o p o s ,
Šv. Jurgio jaunimo kliubąs ir
keliolika katalikiškų pašelpiilių.Viraugijų.

Rugsėjo 18 d. Šv. Jurgio jau
nimo kliubo buvo iškilminga
vakarienė. Dalyvavo 75 nariai,
gerb. kun. Dumčius, kelioli
ka sodaiičių, kaipo šeiminin
kės vakarienės ir aš. Daug
pasakyta crakalbėjių su gra
žiais linkėjimais,bet gražiau
siai pakalbėjo ir jautriai .ragi
no laikyties tikėjimo ir tau-į
tos gerb. klebonas J. Dum
čius. Gražiai išdėstė kliubo į-f
sisteigimo istoriją gerb. kun.
S. Norbutas. Iš daugelio kituj
kalbėtojų visus sužavėjo čia
gimęs-augęs
jaunikaitis P.
Bražinskas. Jis pakviestas pa
kalbėti kelesj ir pradeda:
"M^s gimę iš liotuvių tėvelių,5
esame lietuviai todėl ir aš mė
ginau lietuviškai kalbėti'' —
tuos jo žodžius triukšmingai
sutąko kliubo Jiariaj. su majonia šypsena ir širdžingu jam
pritarimu. Toliaus k a r t o j a s
ragiuo visus kliubo fnariųs
susįrinkimųose jr gatvėje drg-.
šiai lie/tuvii^ai kalbėti kad
pasirodžius Įietuvįų jtautos •

1

PATARIMAS

"Draugas" Pub. Oo.
0332 So. Oakley Ave.

BUBĄS GYDYTOJAI t»
CHTRURGAS
OpeclalUt** Moterišku, Vjrtsko
Valkq t* vtaq IJUIMIMĘĮ Ug%,
Ofisas: MS5 B. Halsted 8*.
Tai.: l t — l l ryto; J — 3 po
plot, 7-^3vek. Ned. l t — 1 1 d. ,
Res. 1139 Independence Blvd
Chlmgą.

=

Jeigm k e n t i n u o CrronlSlcu

Lisu

arba silpnumo lytiškų ligrų ar užsrnuodijimo krau
jo, tau reikalingas specialia ardimas. sermn Elektra

Dr. J . Van Paing
Ofisas Ir Laboratorija
Valandos 1» taryto iki S vaL vakare
St.
,
Telefonas Yarda 1 1 H Į
mm

)

Rugsėjo 30 4* vietinė Lab- Geras šeimininkas.
dar. dr-ja Tengia vakarą su
Oerb. Idebono kun. J. Dum
gan įvaįcia pro^cąma. Bus
muarka, dainos, deklamacijos. čiaus šion kolpnijon atkeri
Atsilankusieji pilnai bus pamas, tarsi saulės patekėjimas
tenkinti, nes prie to ir įžanga gaivina ir džiugina lietuvius
vos tik 25c. tekainuoja, ma i r jie visi uoliai dedasi prie
Bažnyčios ir Lietuvos prakil
žiems veltui.
nių darbų.
Šiuo tikalu gražiai pasidar
Jis išmalevojo visus alto
bavo čionykštės katalikų drjos parduodant tikietus, b ą i rius, atnaujino, puąkas, kie1
surenkant .dolerį kita labda likus; pripirko gražių bažnytinių aparatų. Apleistą*klebo
ringu būdu.
Jei tkas iš gerbiamų jaustųsi niją išremontavo ir išdabino.

Dr. A. A. R0TH

• * > » » <

Telef.

•m i

5======P=5S

kai visados kalbėti ir aš ne
tik tėvelius, b&t jų kalbą pa
mylėjau; myliu .taipat ir ^ėvy-'
nę Lietuvą. Paspaudžiau jam
ranką lindėdamas l^uti Lietu
vos meilės gaivintoju savo
broliu čia gimusių tarpe. § o mieji < \good-bye J \
Pasimatysime
kiekvienam dalitės, kaip bitelės triūsė ir
bazare, tik' ateikite vaši į ma vaišino vakarienės dalyvius.
Po graąių kalbų vakarienę >bai
no bųda.
Seumeterė. gė ger%. kleboąas kun. J.
Pumčius malda. Nariai ir.
.svečiai skirstėąi namon gra
VVORCESTER, MASS.
žių įspūdžių kupini.

Vakarienę.

DR, CHARLES SEGAL

Dr. M a k a r a s

» - • - • •

T e l Yarda 0994

f Valandos :

Ligonius priima kasdien
nuo 2 vai. po piet iki 8 vai.
vakaro. Seredomis ir Nedė
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia
savo ofise:

»*

T D'

8
i i

•

Dr. Maurice Kalini

Jau Sugryžo iš

1

I

i

šią įstaiga paremti, gali tai Gaiviną įr naujas tveria kata
padaryti duodant kokia auką likiškas draugijas. Uoliausiai
piniginiai arba drapanomis; visus traukia prie bažnyčios
ypač ukininkfti gali čion pasi ir tankaus šv. Sakramentų priavelių
tarnauti suteikdami daržovių. imo. J i s kaipo savo
Aukas gali siųsti šios draugi $eras ganytojas, teikia savo
jos pinnįninjco antrašu. Pra parapijonams sveiko dvasiško
nas Mankus, 114 Harrison St., peno ir paduoda ginklą apsiginijuuį nuo tikėįimo, doros ir
parap. bazarą, nes maniau kad Worcester, Mass.
tautos priešų, uoliai platinda
j bus vienas iš naudingiausiu
Ųž visokią suteiktą paramą
mas katalikiškąją
spaudą.
darbų padarytų mano gyveni
senejįai įr našlaįžiai reiškia
Daugybę užsakė knygų iš
me. I r teisybė parapijos bazanuoširdžiausios padėkos.
Kauno žmonėms pateikti, kad
rui šauniai sekasi. ,Tuo pačiu
Nepamirškit tik rugsėjo 30
šviestus i r stiprėtų tikėjime
laiku norėjau parodyti Čiceros
d. vakaro. Pradžia bus 7 vai.
ir tautiškame susipratime. J i s
visuomenei, kad yra ir sen
vakare.
yra garbės narys šv. Kazi
mergių mokančiu rašyti, tad
Pranas Maukus.
Su gilia pagarba,
miero draugijos. £ v . Kaz. drir pasirašiau " S e n m e r g ė ; "
Kun. Petras Raščiukas.
jai parodė didelį prielankumą
reiškia nusisarmatinau
savo
SVEIKI GYVI J A U KITA
129 Jardin Street
ir mane pasikvietė ilgesniam
garbingą stoną viešai paro
ME LIZDELYJE PA
Sbenandoah, Pa.
laikui, k a d daugiaus narių
dyt. Dabar gi su širdies skaus
GIEDOSIU.
laimėčiau. Ir štai dar nei pra
mu ir ašaromis akyse, sakau
Geologijos ir mineralogijos
kalbų nebuvo, o jau stambių
jums gerbiamosios ir gerbia
Shejiandoah, Pa. — Mies
vadovėlis su kristalografijos
narių y r a : 1) Ona Kvedara
•*•
tas 20,000 gyventojų. l i e t u v i ų
priedu. Parašė J. Kriščiūnas.
vičienė amž narė $35, 2 ) Ona
10,000. Miesto majoras ir kiti
Kaina 50c.
Augustinavičienė
amž.
narė
žymesni valdininkai lietuviai.

Dr. Helen M. VVisnovv

TeL Boalevard

O A

OR. P. Z. ZALATOaiS

Pro M. Stupnicki

Nepamiršk sykį į savaite kūdikį pa
svejrti.
Neleisk kūdikiui čiulpti bonkutę il
giau kai dvidešimts minutų.
Neleisk kūdikiui užmigti su Čiulpiku burnutėje. Nežaisk su kūdikiu po
valgiui. Lai jis ilsisi ramiai nejudomas.
Neleisk vaikams žaisti su malsiu!
nebandyk jų domę Aukreipti ar žaisti
su jais valgant.
Neduok vaikams valgyti tarp val
gių.
Nepavelyk vaikams greitai maistą
ryti. Lai ima užtektinai Jąiko sukjram
tymui.
Neapleisk vaiko dantų. Tai svarbi
priedermė kurios nereikia užmesti.
Neragink vaikų valgyti. Jei jie kas
dien atsisako valgyti pp-ie stalo, pasirodavyk su gydytoju.
:
Per kelias gentkartes amerikietės
motįnos auklėjo savo
kūdikius su
Bordenn's Eagle Pienu. Ta darė dėlto

•WMII

..••

• • • •
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Jcur tokį^ Uf&Tįįtfp fliedlė
^
jivrn atsirado, a t s ^ ,
jam tėveliai liepdavę lietuvis-

TeL danai S I U
qflso vaL: ^ . r j r t p l k i l s n o P l o t ,
I lkl f vai vakaro.
Um. m.: I lkl 4 po ploto.
41P3 Arcfcer Ave.
Vai. Lafajetts ••»*
•

— '

flteL BofĮleaard u * e

D^. Ą. f. KAMHV*
ĮŲetpivls 0ydyĮ(oJ«i
UL

8315 SO. Halsted Street
Valandos: Nuc> » iki S diena, Nuo 1
i
7—;9 vak.
Nedėliomis 9 lkl 12 diena.
•••..•.

Lietuvis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4*01 So. Ashland Aręn**
TeL Boalevard 76M^
VAI.: 3 0x1 4 ir I iki S
Ned. 10 lkl 13
0441 SO. AJbany
TeL Prospect 1P30
Vai.: pagal sutartL
g

• • •

29 South L a 8alle Street

m. c. i ČERYS

.baris 530
Telefonas Central 0390

(CHERRY)
DE>TISTAS
Perkėlė savo ofisą i Brighton Park

Vakarais 3223 S. Halsted St.
T e l e f o n u : Vards 49K1
mmm mm
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Ą. A. Slakis
ADVOKATAS
Ofisas VI
itestyje
CHICAGO Tl
BL'IXDOrC
77 West Wa&h|ngtoii Street
oom 1726
Room
1726 Tel. Dearborn P0&7 i
amu Tel.
Nannj
Tel. i į y & ^ a r k 3395

}

3.p.M«^WttM

LIET L VIS
' 3314 ,W. 3 3 ^ d
Pataruauja laidotuvėse ' kuopi- .
Uaasia. f Pikais meldžia ejsitaaktl, o mano darbą busit* migaBėdintL
TeL Oaįaal 1171— f į t l

I

o s j o s O i o a s o s Į Į O H B n a n
- - - - - - - - -•ąĮJsjy
- ^ - • > » • Į
,

• i •

^

,

*eJofonas Be^evard A U 9

A. fbcfilskis
Gi$xyrius

STATgS LINES

Ptapjuraapjąi lal>
tttMKJįmm,
I M I

110 So.-Dearbocn ,£t. Agentai visuose didesniuose miestuose, Cbicago UI.
Čaj(£ado8 ofiąas 79 Queen /St. W., Toronto
Jianaging Operators for

79

JttiiiTcn
urflTBil ssr
M AAyrct go triHirmiMf
j n l i n w b AAiJu\
OUARD
W*

m

(Kamp. 45 S t ) Chicago, UI.
Valandos: Nuo 3 po pietų iki 9
' vakaro; .Sųbątomjs puo 9 ryto iki (
9 vak.; Nedėlioms nuo 10 iki 12. j

ADVOBATA*

Dien.: R. 514-R16-127 W. Dearborn Str. -Tel. Randolpli M f 4
Vakaijais: 1 0 7 ^ Š. Wabash Ą
iloseland
TeL Pullman .9137 J
p.'

44$4 So. Western Avenue

•.rnmįk

Lawyer
maume

•i ^ .

Tel. Lafayette 3415

Ofisas DidmJoatfftt

••'?••

...

Dr, M. Strikol'is

V. W, RUTKAUSKAS
A D V O K A T A S

> •» /

Mm • » » mj * • • » » » • » • m • i m

1314 So. Cicero Avenue,
ĮPanedėlio, Seredo Ir Pėtnyčioa vak.
Tel. Cicero 604*

į r , " " " "

—

Dr. V. A. ŠIMKUS

7 W . Washington St.
OFISĄ*
CICERO

Greičiausias — Didžiausias — Puikiausias

» - - - - » - »

TeL Blvd. 1401.

ADVOKATAS
VidurmiestiJ Ofisas
[Room 1726 Chicago Temple Bldg.

.•
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1900 So. flalsted Str.

A. E.

ssr

Kada kellauni Lietuvąn arba l^vieti gimines iš Senos Tėvynės, pa- j
sinaudok kelionės an^agrumals ant pasauly didžiausio, greičiausio ir
puikiausio plaukiančio laivo.
Pasiūlo j u m s smagius kambarėlius, dideles pasivaikščiojimui denis,
socialius kambarius, užtektinai įvairių ir geriausių valgių, mandagų
patarnavimą nuo t^-rnų, kuriems prupi. kad butųmet patenkinti.
Keliaujįant ant šio S. V. valdžios l^ivo per Cherbourg'ą, į Soi^hampton'ą. kur agentai inusŲ pĮrižiurės ir apsaugos jūsų kelionę } vieta.
Laivai George U'a«b4p«ton, "America" ir kiti S. V. I>lnljų, tiesiai i
Bramen'ą.
Del "tnečios kfiąsps kainu ir kitų infofrmacijų rašykite:

* • * - » •*/•<
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DR. A. L. YUŠKA

* * - • • • • • • - • • • •

1 S. §. L E V I A T H A N

esant lcitataučių tarpe. Priva
čiai mąp kalbėtojo paklausus

*»

l'el. DearbMU 9057

mm

Keliauk Lietuvctn ant Pasauly DiDžiausio Laivo

mrn^ • • • • • ^ • • W |

LIETUVIAI ADVOKATAI
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3303 South Morgan S t r ^ t

1
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relefMBM Yarda M M
Valandos — S Iki 4 1 i i ryto
Po pittu l iki I rak. Modeliam*
ofisas atdarytas.

\ Rooi»,t04 -.JSelef. Rand^pb S9JM
* Vai; J*uo 9 ryto lkl 5 po plotų
Vakarais: 3203 So. Halsted f į r .
JCeJfif. Xmtdm lAlO
Cbicaio.
^Ę^mmT^mnmmmmiw ^m^m^^^gMmwmw^ ^^mmm^mBmmg'
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tkvooe, krlkšty-J
Ir jkitnooe}
uoee. Ka4> |f
noę p r l c j y t n o s

3307 Auburn Ave. C!hicago. |
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34 NETEKO LICENCIJŲ.
Chicagos majoras daugiaus
84 galiūnams panaikino Ywon•

PAKVIESTAS KONCERTUOT.
•Chicagos Vyčių apskričio
choras yra pakviestas Kenoshoje, Wis. surengti koncertą.
Prie choro yra susispietu
sios geriausios
dainininkn
spėkos ir choro valdyba skirs
tiktai rinktiniausius daininin
kus ir ateinantį mėnesį auto
mobiliais dums į Kenosha dai
nų dainuoti.
A. S. Pocius, i

T z pergreitą automobiliu
važiavimą teismo nubausta
100 doleriu Mrs. Chapin, 741
Shcridan road.
VAIKAS IŠDAVĖ TfiVĄ.
Praeito kovo mėnesi staiga
mirė Mrs. Penzanik, 2257 W.
Grand ave.
Areštuotas jos
vvras, sali liniukas.
Koronerio teisme jis liudijo, kad jo
moteris beeinant paslydusi,
nukritusi žemyn trepais, nuo
to susirgusi ir mirusi.

Seredoj 26 d. rugsėjo bus
parapijos biznierių vakaras
parapijos laimikėse. J£aip pa
prastai, nors North Side ko
lonija ir neturtinga biznie
riais, bet gera ir mažas būre
lis, bile duosnus. Jie gausiai
parėmė parapijos pikniką, beabėjo skaitlingai susirinks ir
į minėtą vakarą ir parems pa
rapiją.
Rep.

IŠ WEST SIDĖS PADAN-

*»M
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LITTLE JULIUS*SNEEZER

Žemaitis Kukutis.
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PARDAVIMUI,
BIZNIS

PRANEŠIMAI.
WEST SIDE. — Liet. R. K. Labd.
SaJ. Centro susirinkimas įvyks* tre
čiadieny, rūgs. 26 d. Aušros Vartų
parap. svetainėj. Kviečiame iš visų
kuopų, atstovus bei atstoves skait
lingai atsilankyti į susirinkimą.
Valdyba.
CICERO, I1X. *— šv« Antano sparą-pijos benas laiko savo repeticijas
kiekvieno ketvirtadienio vak. 8:00
vai.; mėnesiniai susljrinkimai kas pir
mą ketvirtadienį mėnesio. Visi lietu
viai muzikantai yrą kviečiami atsi
lankyti ant repeticijų J B>. Antano
par. svetainę, ant 16-tos gat. ir 49?
to Ct.
L. KrekSčiunas, vadas.

:mmmmmimm~

i . Michnievicz-Vidikiene

KUŠERKA
101 8. Halsted St
Kampas 31 gatvS
one Tardi 1119
Vienam*

^PARDAVIMUI bucernė ir
grocęrnė su namu arba be na
mo Brighton Parke. Del toles
niu informacijų telefonuokite
Lafąyette 5354

• • n • tmm » • • » • « • • • •*i^« • • • m •' '

Remkite savuosius.

PADĖKA.
Dalyvavusiems a. a. Leo
no Montvilo laidotuvėse
arba prisidėjusiems prie
to širdingiausiai tariame
padėKos žodį gerb. kun.
A. Briškai, kun. J. šiauKnskui, j|terb. Seserys Kazimierietėms kurias daly
vavo su visos mokyklos
vaikučiais. Taipgi širdin
gai ačiū vargoninkui Ži
liui kuris puikiai sugiedo
jo su vaikučių choru. Ačiu visiems kurie aukojo
gėlės. Ačiū giminėms, pa
žįstamiems ir visiems da
lyviams talpai ir graboriui J. Eudeikiui.
Liekame su gilia pa
garba:
Nabašninko tėvas
Teodoras Montvilas
Jo žmona
^^SofnaMontvilienė^

•

A.

F AL. MELEŠKIENĖ
mirė rugsėjo 24 d. 1923,
2 vai. išryto 32 metų am
žiaus. Paėjo i i Kau.no red.
Kėdainių Apskr. Paliepiu
parap. Dii'žoniu sodžiaus.
Amerike išgyveno 11 me
tų.
Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Pranciškų, sunu Antaną 8 metų; Lietu
voj senelė motina, tris se
seris Anelė, Antanina Bar
bara ir broli Antaną.
Nabašnikės kūnas
šarvotas po num.
VVest 34-th Street. Laido
tuvės įvyks Ketverge rug
sėjo 27 o. į šv. Jurgio baž
nyčia 8 vai. ryte. ro pa
maldų bus nulydėta į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti laidotuvėNuliūdę.
Vyras Pranciškus ix su
nūs Antanas Meleškai.

809 W. 35th St., Ghicago
TeL BoalevAJ'd §611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RAfiTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
a) Pasduodam Laivakortas.

.

roBi LiArsio^ns

-

DR. AL. M. RAčKUS
1411

ir Karadžius. Yra biznis bučer&ė ir
grosernė. Krautuvės jfankiai pirinoa
klesos. Saldomoji masina. Priežastis
pardavimo savininkas serga. Pirkė
jui savininkas duos morgičių. Norėdacni pirkti krėipit«w greitai pas:
JOHN MOCKl S.
4138 An-hor Ave.

Gydytojas, Chirurgas Ir Obstetrikas,
South 50-fh Avenue
Cicero, Illinois.

Krikščioniško {Mokslo

Katekizmas

Or. P. G . Luomons

Sprengta.s ir užgirtas

Lietuvis Danto Gydytojas
2201 W. 22-mt & So. L<avlU Sis.
Tel. Canal 6222
( hioago. IU.
VALJ 9 iki 12 ryto ir 1—8.i0 j Į
'akare. Ned. pagal sutartį.
! • • • • • • • • • •

Trečiojo Baltimores Koncilijaus
Pšgal Angijško sutaisė
jKun. F. Serafinas

•a

Dalis H, Kaina 25c.

Dr. a VAITUSH, O. D.
LTETIVlg AKI\f SUU.TAiJSTAJ
Palengvins
rlai)
akiu
tampims
rrm. prlaiaa
•fcandėjlmo
galvos, svaigulio, aptemimo, narvo*
tuma. skaudančius Ir užsldaguajua
karKiu aklų kreivos akys kat©rak
to, nemleglo: netikras akis tndadam
Daroma agaamlnaa slaktra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo ra*
g ėjimo Ir valkus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 Iki t vakarą
Nedėliomis nuo 10 iki 12.

DRAUGAS PUBLISHING. CO.
2334 South Oakley Avenue

Akinių prltaisymo

20 metų prityrimo

Pinigų persinntijiie į Lietuvą, Latvija, Rusija ir
Lenfoj užimta Vilniaus lietuva.
Pinigus siunčimiie Litais, Doleriais, perlaidomis ir
telegramų.
Laivakortes parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos
ant visų linijų.
Pasportus, kontraktus, doviernastis ir kitus leg|lius
dokumentus padarome pigiai ir greitai.
Esame registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje
Washingtone.
Inžiurinąm namus, rakandus ir automobilius nuo
ugnies ir kihj nelaimiu.
Visais reikalais kreipkities pas:

SDaTTOMAI PAKfiltMIA
Akių Llgaa
Ar jums skauda galva?
Ar Jūsų akys ašaroja t
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip Ir plukan£)»>
taškus ?
Ar atmintis po truput) mai*J**
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučUtta kaip ir smiltis aky
sa?
Ar yra balta d*m* ant vokų?
Ar turit katarakta?
Ar turi Žvairas akla?

Lietuvių Prekybos B-vė
3 3 1 1 S. Halsted St. Ghc
iago
Phone Yards 6 0 6 2

John i). Smetana
AKIlfTU SFECIALIHTAA
1801 So. A&hland Avet.
Kampas l t gatvės .
Ant trečio augito virš Platto s p tlekos, kambariai 14. 16, 11 Ir 17.
Valandos nuo s ryto iki t vakare
8eptlntadlenials t r iki 11 dienos.
'
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Greičiausis
Patarnavimas

—

/r

Chicago, Illinois.

/ > 11

r*f<&

1646 W. 47 St. ir Asfcland Av

A. f

L. FABIONAS CO.

MOKSLO]
PRIEMONĖMIS:
1.—be peilio.
2.—be kraujo,
8.—be marinimo,
4.—be skausmo,
5.—be jdklo pavojaus svei
katai,
Po operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti,]
nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopuliu; žmogus gali f
Inoj valgyti, dainuoti ir jaust les linksmai.
Patarimus tonsilu; reikalais duodu uidjka.
Žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano kliniką, —]
kurtėms patarnauju yra pilnai užganėdinti.

NAMAI

a?*"-*-

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS" KREIPKIT1S
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

TONSILUSl
IŠIMU

BRIGHTON PARKE.
PARDAVIMUI naujas ule
REIKALINGA
moteriškė
dinis
namas 5 ir 5 kambarių,
prie namų darbo mokanti vir
ti ir švariai narna užlaikyti. su aukštu beismentu, priežastį
patirsite ant vietos.
Atsišaukite:
Atsineškite kuponą.
3101 So. Morgan Street
V. PAUKŠTIS
2450 West 45 th Street
REIKALINGI
audėjiai
(weavers) ant rankinių stak
lių. Prityrimas nereikalingas. PIGIAI PARSIDUODA BIZ
Darbas nuo štukio ir pastovus.
NIAVAS NAMAS.
OLSON RVG 0 0 .
Namas yra Briffhton Parke. Dide
1502 — 12 West Monroe St. lis namas ant penkių flatu, lotas

A.

NUORĖDAMI

iu

• iki $ ral. vakarą.

REIKALINGA

A. f

oflae

I>r. J. F. Tan
jpain*.
Sąiinllkaa patarnarir-taa
prla
, ^gimdymo.Vlaoki pa
patarimai dykai.
Valandos: nno 7 ryto, iki IX nao

ANT PARDAVIMO bučemė
lietuviu, apgyvento j vietoj, biz
nis nuo seno išdirbtas, parsi
duoda iš priežasties nesveika
tos. Atsišaukite šiuo adresu:
N. Čekanauskas
4438 So. Hermitage Ave.
Tektf. Boulevard 7618

Nauji dalykai

Visų Šventų bažnyčia jau
baigiama dekoruoti. Sienos,
altoriai, stovylos,
sėdynės,
stacijos, vargonai, klausyklos
— žodžiu, visas vidus atrodys
labai puošniai,nes viskas jau
baigiama atnaujinti. Taipgi
presbiterija padidinta ir nau
ji karpetai įdėta. Takai baž
nyčioje išklota geriausiu battle ship linoleumu ir cementu
pricementuota, Bažnyčios pri
Sutiktuvių vakarienė.
eangis taipat baigiama deko
Buvo manyta, kad gerb. kle ruoti. Elektros šviesos du sybonas ncpagryž ant 30 d., t a i ! k i u Augiau i v *sta. Zakristija
jam rengiamoji "Sutiktuvių » naujai isvarsuota.
Pradžioje
buvo
manyta
Vakarienė'' buvo atidėta ant
spalio 7 d. Bet dabar kadangi vientik bažnyčios sienas ir al
klebonas sugryžta ant 30 d., torius išdekoruoti, bet paskui,
tai minėta vakarienė Įvyks at kada pasirodė, jog aukų su
einantį sekmadieny, rugsėjo plaukė daugiau, negu reikia,
(Sept.) 30 d., 6 v. vak. Auš- tai ir kiti daiktai imta puošti.
ros Vartų par. svetainėje. Ma Visas tas ^ažnyčios išpuošimas
noma, kad ši vakarienė bus atseis 2,500 dol. Pinigai beveik
tokia, kokios dar AVestsidėje visi jau suaukuoti tam tikslui,
m*;ra buvę. Bus skaniausių išėmus tik linoleume, kuriam
valgymų, beto, programa bus dar šiek-tiek trūksta, liet au
kuopuikiausia. Dainuos įžy kos ir del jo jau plaukia.
mus solistavės, dalyvauja Au
,Taigi, prie neseniai įtaisytų
šros Vartų par. choras vado hrangių bažnytinių rūbų ir
vaujant Kaštui Saboniui. Taip šventų indų, turėsime ir tingi dainuos ir Sajungiečių cho kamai) išpuoštą bažnyėią.
ras. Auros Vartų par. moky
Užbaigus bažnyčių puošti,
klos vaikučiai taipgi atliks
nedėldienyje vakare spalių 14
dalį programos. Sunku viskrt
turėsime joje šventąjį konh išvardyti kas bus šiame

Vyras paliuosnotas.
Bet 6 metu Penzaniko vai
kas žinojo tikrą savo motinos
mirimo priežastį.
Jis pas.
/ . jprograme. Taigi reikėtų ateiti
parapijonams ir pasi
kiaus
kaimynams
kad tėvas
motinų papasakojo,
parmiąšęs, f . .
visiems
parapijonams
ir pasitikti gerb.
klebonų, kuris
be"suspardęs ir jiuai nuo to mi
abėjo atvež nemaža mums
rusi.
žinių iš tėvynės Lietuvos.
Kaimyni paskui
apie tai
Su gerb. klebonu atvažiuo
painformavo prokuratorija.
ja ir svečias kunigas Rėkliai
Tomis dienomis Penzanik, t is. Jis taip-pat dalyvaus renareštuotas. Praeitų šeštadie giamoje vakarienėje.
nį jis pristatytas kriminalin
Paspartutas.
teisman. Ten pat atvestas ir
tas 9 metų vaikas, kurs po NORTH SIDE ŽINUTĖS.
motinos mirimo gyveno pas
savo močiutę.
Laimikės.
Akivaizdoje tėvo
teisme
Parapijomi surengtos para
vaikas paklaustas, kas nužu
dė motinų. Iškarto jis dirs pijos naudai laimikės gana
telėjo j tėvų ir nenorėjo sa gerai vyksta. Kiekviename
kyti.
Paskui mėgino bėgti vakare žmonh] susirenka pil
iš teismo.
Pagaliaus išpaži na svetainė. Užtai nemažai
no, kad motinų tiėvas nužudė, pelno padaroma. Praeitų nepaikas išpasakojo, kaip tas į- deldienį buvo atsilankę Jošvyko.
kis sui Cypi»ke. Juodu pardavo- j

YKSSa\-Z
PLMED
HAMtCT

Biznierių vakaras.

IŠ R0SELAND0.

rijas.
GES.
Kalbama, kad visi tie saliunai ne vien stovės uždary Klebonas pagrįžta iš Lietuvos
ti, bet saliunų butų savinin
subatoje, 29 rūgs.
kai susilauks federalės baus
Gauta yra laiškas nuo gerb.
mės.
klebono kun. F. Kudirkos,
Žinomos Mrs. Nitti, teismo kad jis pribus į New Yorką
pasmerktos miriop už vyro 24 d. š. m., o į Chicagą atva
nužudymą, galabinimas atidė žiuos pėtnycioje ar subatoje
tas.
Jos advokatams leista 29 d. Tai reiškia, ateinantį
apeliuoti aukščiausian valsty sekmadienį su gerb. klebonu
pasimatysime.
bės teisman.
Iš Lake Shore viešbučio 7ojo aukšto iškrito ir pasidarė
galą Chicagos
milionierius
Coehran.

Tr*{i*dieBi« Rugsėjo 26, 1923

• s

jo saldainius. Taipgi nemažai i certą, kurį išpildys Chicagos
EEIKALItt<5A> moteris, ar
mergina
prie nairra darbo. At
juoko
pridavė.
Parapijos • gerb. lietuvių vargoninkų chosišaukite
jaunimas l^as vakarą pagroja ras, žymus mūsų solistai i r
W. J. STANKŪNAS
veltui. Tarpe jų ^ra gabių Alvernia Bymphony Orchestra
3315 So. Halsted St.
Telef. Yards 1516
muzikantų.
iš 30 muzikantų.
š

Už nesenai del alaus įvyku
sias Chicagoje žmogžudystes
grand jury patraukė kriminalin teisman tris asmenis: Baniel McFall, Rkmard " R o e "
ir John "Doe."
Tardymai eina.
Ir kitus
patiks toks pat likimas.
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PATRAUKTI KRIMIIALIN

R

V. Stulpinas,

Mgr.

Taipgi pranešame visiems Bendrovės Sėrininkams,
remėjams ir draugams kad Lietuvių Prekybos Bendro
vės Chicagos Skyrius persikėlė į naują vietų po No.
3311 So. Halsted St., tik vienos duris j žiemius nuo se
nos vietos.
V. M. STULPINAS,

•

BY BAKER

'VNOER. I
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Ž A I D I M Ų KNYGA.
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos
iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių, štai, dabar ką
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Sie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuos,
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai
pravartu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti.
Kaina tik
($oc#
"DRAUGAS" PUB. 0 0 .
2334 South Oakley Avenue
Chicago, UI.
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