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ANT DIDŽIŲJŲ GARLAI
VIU GELEBRUOJAMOS
MIŠIOS,
Kun. McCarthy iš Bi igor.
Me., ir kun. Mulvihi
iš
Limerick celebravo te šias
kelionėje į Vakarus. - Ke
liaujant i Rytus — Arki
vyskupas Curley, monsignoras Strickland ir keletas ki
tų kunigu.
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kinti Prohlbiciją
TVIRTINA GUBERNATORIUS G. PINCHOT
DEL JO KALBOS WASHINGTONE KILO
NEPASITENKINIMŲ.

t..
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9 ŽUVO A M T G E L E Ž I N
KELIO.

CHICAGOJE.

FAIBPAND, Ind., spal. 16.
— Cleveland* X?ine,innati, Cbieago ir St. Louis greitasis
traukinis sudaužė skersai kellio pravažiuojantį automobi
lių, kutiuomi'važiavo 10 žmo
nių. I, jų £ ant vietos žuvo,
gi dešimtasitf pavojingai su
žeistas.

POLICMONO NUŠAUTAS.

Žinios iŠ Lietuvos

.Restorane, 224 Cieero A ve.,
sukeltas triukšmas. Policmonas Mneller inėjo pažįurėjti,
kas ten veikiasi. Septyni vy
rai baigė barnius ir puolėsi
ant poliemono.
Pradėjo jį
mušti. Dėlto, šis išsitraukė
revolverį ir vieną užpuoliką
paguldė ant vietos.
Tečiaus
ir jis pats paimtas ligoninėn.

KAUMELAVOS parapija niais kursai pavasarininkams,
1
yra neioli Kauno. Čia žmo įsteigtos sekcijos " Muzikos/
nas yra įgudę visokiais bu "Abstinentų" ir "Eucbarisdais užsidirbti, bet tuos už tininkų," einama prie įsisteidirbtus centus nemoka taupy gimo nuosavo inventoriau*.
ti: labai mėgsta išmesti "bur Spintų knygynui, suolų, me
nele/ J Geria ne tik augę, džiaga jau paruošta. "Pava
bet, kas svarbiausia, nuo jų sario" 18 egz. skaitoma, na
neatsilieka ir jaunimas. Tai' rių apie -60, suruošta šį pava
yra labai apgailėtinas daifc- sarį gegužinė, keletas vakarė
lių su monologais, eilėmis ir
tas.
dainomis.
Dieve,
priduok
Parapija ne suvis maža, o
daugiau spėkų šitam kampe
žmonių susirenka J bažnyčią
liui.
mažiau negu kurioj filijoj,
taip kad galima ant pirštų su
skaityti, tta, aš manau, h»l ^^BRAKL&NAI, Svenėio
biau patrauktų žmones * prie * r , n a P s l # r - Š i t a s d v a r a s P rih "
bažnveios ir maldingumo, h a - > u ' ^ stambiam dvarininkrjtt
žny^ios dailė — gražus giedo- C h o m i n s fcri>
kuris
niek d
šiai
si
jimas ir bažnytinė muzika.
P ^ ^ i r i a nuo kitų, B^t
Pirmiausia reiktų surinkti iš ^ v i e n * k a ^ a W o 5 a i P a r e i 4
žmonių pinigus ir įtaisyti va kė nepripažįstąs lenkų vahf,
rgonus. Antra, kad jaunimas žios mūsų krašte ir grasė tos
daugiau dalyvautų giedojimo valdžios atstovams kartuvė
Užtat visi valdininkai
lavinime. Trečia, kad vargo mis.
nininkui butų tinkamas atly baisiai įpyko ir tuojau dvarą
ginimas, nes kitaip gero gie atėmė. Jį padalijo visokiems
dojimo ir geros bažnytinės! legionisfams, kurie apiv* že
muzikos neturės. Todėl, kelk mės ukį tiek išmano, kiek žą
iš miego, Karmėlavos jauni sis apie žvaigždes.
Tarp gavusiųjų yra majo
me, ir stok į darbą, Dievui ir
tėvvnei l
ras Swiechowskis, vilniškio
"Komitet Kowienski" vęį$^>

SAUKIASI DAUGIAUS
AVASTITX0TOX, sp. 15.— žymėjo, kad probibieijos vyKUftlKIŲ.
Čionai pasibaigė konferenci kinimas priguli ne atskirioms
,\KAV Y.ORK, >pal. 13 —
ja Yolsteado įstatymo vykini- valstybėms, bet federalei vy
ŽUVO MOTERIŠKĖ.
Didžiuliuose transatlantini po
PARYŽIUS, spal. 16. —
Federalė valdžia
ino reikale.
,Ta konferenci- riausybei.
ne gariaiviuose altorių įta -y
Francijos prezidentas Mille/
turi prižiūrėti, kad šion šalin
1
Namų, 2012 X. Halsted St.,
maj celcbruoti \l-šia> keiio ją sušaukė ''FYderal ( ouncil
rand kalbėdamas Kvreux su
degtinė nebūtų gabenama kon
m
'į* i.» k'U įro<fr, ka.1 kutn'ika: of Churches oi'Christ in Ame
sirinkime šaukė prancūzus tu viename apartmente kilo gai
trabandos keliu, kad prohibirėti daugiaus kūdikių.
Ki sras. Kuomet gaisrininkai įvisur turi žymią role gyveni riea" (protestantų sentų or
eijos vikintojai butų
linosi
Pirmininkavo
taip franeuzų tautai bus pa silaužė vidun, rado baisiai ap
me, ir kad katalikų tikėjimą* ganizacija).
nuo papirkimų ėmimo.
degusių ir jau negyvą Mrs. Z.
vojaus.
kuoplačiausiai pripažįstamas,. Pennsylvanijos gubernatorius
Valstybių policijai užtenka
Engei.
Tuotarpu liepsnos
Pinchot, kuriam
norisi but
kaipo tikras tikėjimas.
nuosavi) reikalų. Miestų po
jau ėdė sienas.
6 ŽMONĖS NUSKENDO.
Ounard
linijos garlaivis kandidatu i S. Yalstvbiu pre- licijai užtenka
kovoti su
. Paaiškėjo, kad ant moteriš
zidentus.
"FYanconia" pirmukart atlik
Ton kont'erencijon protes "moonshine" gaminimu, su
IJFiTKOlT, Mich., spalių kės užsidegė drabužiai nuo
damas kelionę skersai Atlanti
slaptais salinnais.
tantu
sektos
delegatais
pasiu
b6. — fie»i svetimšaliai arti gazinio pečiaus. Ji nuo liep
ko pa' ta iv rekordą nio, kad
Pagaliaus pati prohibieija Ecorse valtimi" mėgino i š s i  snų žuvo ir tas viduji pakėlė
jame laikytos dvide.Vmts dve ntė 7.16 asmenis, vyrus ir mo
teris.
Tai parinktiniausieji yra nacionalis reikalas. Pro- kelti skersai Detroit upės. gaisrą.
jos M. šios.
"sausieji.'' Konferencija ne bibicijai pradžia duota "VVasb- Yaltis pervirto ir visi nuske
Pirm išplauksiant iš LiverSUNAIKINTA 16 TROKŲ.
žinia J* odei dar užvardinta ingtone, dėlto AVashingtono ir ndo.
.*
poolio Xe\v Yorkan, garlaivy
"piliečių konferencija,'t nors pareiga ją vykinti.
Kelly-Springfield
Motor
parūpintas perkeliamai alto
Dėlto, gubernatorius Pin AIRIJOS ARMIJA SKAL
menką dalį tie delegatai ats
j Truck Co. automobilių taisyrius ir reikalingi Mišioms laichot
probibieijos
vykinimo
tovavo.
DOS!
] mo šapą gaisras sunaikino.
kvti hažnvtiniai rūbai.
Tai
Konferencija ieškojo prie klausimų pametė prie Baltųjų
j Ta šapą buvo po nuni, 2fi30
visa paruošta kiekvienam ku
monių vykinti US ąjį amend- Bumų durių ir pasakė, tegul
LONDOVAS, spal. 16.
So. VVabash Ave.
nigui, kurs turėjo progos ga
mentą. Ar ji rado, reikia a- federalė valdžia žinosi.
" Morning Poat" koresponde
j o br0,is
Šitas majoras
Muro sienos sugriuvo ir l>e
LĮKPLATTKfc.
TVlšių
apsk.
:
*
rlaiviu keliauti.
Artimiausiomis
dienomis ntas iš Airijos praneša, kad
l)ėjoti. .Ves vakar masiniame
i,~i^-_,-5,
:.!:..„.
i
to
turi
jlidcdįns
dvarus
Kauno
kitko sunaikino 10 trakų.
Čionai bažnytėlė medis*
. . . tuo TiaMu prdhibfcrjos Mausi
Garlaivi* sustojo Qnecnsairių armija skaidosi \ dalis.
pusėje.
Kas turi tam ir
kryžauna, bet viduje vargo
town.
Ten jin inėjo kun. mitinge .gubernatorius Pin mu čionai suvažiuoja konfe- Tas pavojinga valstyįet, kuo
duodama. Vietos bežemiai ir
Plėšikai atėmė 32 dol. nuo nai labai blogi, galima sakyt.
MeCarthy iš Bango r, Me., ir chot aiškiai nurodė, kad pro- reueijon valstybių gubernato met dalis armijos darosi neiš
mažažemiai nieko negavo, jio
Prieš karą buvo parapijiečiai
Ashland
Ave.
gatvekario
kon
nevykdoma ir kad riai.
kun. Mulvihill iš Limerick. A- hibicija
Konferenciją šaukia tikima.
žiuri, kaip atėjūnai šeiminin
suaukavę
pinigus
vargonų
įtai
duktoriaus
ITepman.
jos
vykinimu
turi
užsiimti
pa
bu didžiai apsidžiaugė, kuo
Prezidentas.
kauja. Buvę dvare degtinės
symui, bet koks tai Rusų ban
tsai
šalies
prezidentas.
»
met laivo valdyba juodu pa
bravarai ir kiti įtaisymai su
ANDORA PASILIEKA
Kaltina politiką.
kas nunešęs.
Iki pat šiolei
AMERIKOS
LEGIONO
informavo, jog kelionės lai
KIL? DAUG NEPASITEN
naikinta;
.
SOSTWE.
niekas
nesirūpina,
kad
fisgaSUVAŽIAVIMAS.
Y v. nepavyki mus
vykinti
ku p l ė š i ą laikyti Mišias.
KINIMO.
įmoniją įsteigti. Dabar baž
prohibici ją
gubernatorius
Mišios Apaštalu šventėje.
K * > \ m \ N-TTNOPOL, s P ;
SA\ T FRANCISCO, Cal. s. nyčioje čypia įvairiais balsais,
VIDffNIšKIUOSE, Uteno*
PiiM'hot kalbėdamas kaltino ^ G u b e r n a t o r i u i bus atsakyta. 16. — Turkų seimas išspren 16. — Vakar čionai atidary
juk taip Dievą garbinti neva aps., gerb. kun. A. ŠabanaviNutarta, kad garlaivy pir litiką. Jis sakė, kad nelajdė, kad,miestas Angom ir to- tas metinis Amerikos Legio
čiaus- rupesniu" įkurta "Tretilia.
mosios Mišios turi but laiko mingoji politika čia viską ter
\VASH1XOTOK, s p . J 6 . — liaus pasilieka Turkijos sosti no suvažiavimas. Dalyvauja
ninku Draugija" ir "Gyvojo
mos Šv.-Petro ir Pauliaus šia.
Gubernatoriaus Pinchot kalba ne.
Rožančiaus Draugija." Drau
tūkstančiai karo veteranų.
šventėje. Tą dieną kun. Mc
LEULATTRfi,
Telšių
ap.
—
Iš jo kalbos reikia suprasti, apie prohibicijos vykinimą su
gijos gerai gyvuoja ir veikia..
Carthy celebravo Mišias da
Jau
ir
šitame
užkampelyje
KARALIUS ATVYKS
kad pradėjus generaliu prohi-1 kėlė daug triukšmo oficialėse
Yidumiestv, ant State ir
Darostų pinigais įtaisyta gra
lyvaujant daugeliui tikinčiuvietos
klebono
kun,
J.
Striko
AMERIKON.
bicijos komisionieriuni ir bai- • sferose.
žios vėliavos. Žmoraės džiau
Madison gat., susidaužė du
iU
11
rupesniu
susitvėrė
"Ūkininkų
J •
gus žemiausiu prohibicijos aPrezidentas Coolidge tyli gatvekariu. Keletas asmenų
gias, kad pinigai niekais ne
NEYV
YOKK,
spalių
16.
—
Sąjungos''
skyrius.
Dabar
Sekmadieni Mišias celebra gentu, tie visi prohibicijos vy- apie gubernatoriaus kalbą.
nuėjo. Tik gaila^ kad Vidinisužeista.
Gauta
žinių,
kad
į
Suv.
Vals
mūsų
apylinkėje
bus
trys
vo kun. Mulvihill. Buvo did kintojai skii-iami pasiremiant Žinovai teciaus tvirtina, kad
škiuose nėra "Blaivvbės Drtybes rengiasi atvykti graikų draugijos: Liet. Kat. Moterų
žiai įspūdingas reginys. Mi politika. J tas svarbias pro- jis duosiąs atsakymą.
Tas SKAITYKIT IR PLAT1NK1T
jos" skyriaus.
karalius Jurgis.
Girdi, stu D-ja, pavasarininkų ir ūkinin
šių klausė ir daugybė trečio hibicijos vykinimo vietas ne- įvyksią po konferencijos su
"DRAUGĄ."
dijuoti čia ūkio vedimą.
kuIš jų veikliausioji tat
sios klasės keliauninką, dau skiriami atsakantieji žmonės, gubernatoriais.
——
pavasarininkų, nors inteligengiausia jauni) airių.
bet politikų rekomenduojami
Pas prezidentą lankėsi bu
I rėdė Visiems geležinkelių dar- tinių pajėgų visai mažai; mo
Iš N«W Yorko garlaiviui asmenys, kuriems prohibicijos vęs Kansas valstybės guber
Lietuvos 10 litų
$U0O
bi n inkams okupuotėje gryžti kytojai iki šiolei buvo žydelio
gryžtant Europon, juo kelia vykiniinas
mažai arba visai natorius Allen. Jis kritikuo
Anglijos ster. svarui 4.51
j darban franeuzų kontrolėje. Markso apaštalai; bet kruta
vo Arkivyskupas Curley iš nerupi.
ja gubernatorių Pinchot. Jis
Francijos 100 f r.
5.58
Tad spėjama, kad tenai trau mą visomis pajėgomis: šiems
Balti more, Md., monsiguorns
Kad prohibicijos vykinimas sako, kad kuomet gubernato
Italijos 100 lirų
4.24
kinių važinėjimas pilnai bus metams išrinkta nauja valdy
Strickland ir keletas kitų ku duotų gerus rezultatus, tuonr rius kalba apie griežtą prohi ANGLIMS KAINA SUMA
Lenkijos 100 mark. .0003
atnaujintas.
ba, suorganizuotoji šventadieŽINTA 33%.
nigų.
turėtų užsiimti patsai Prezi-' bicijos vykinimą, tai pirmiau
Gyvieji klausimai yra, sus
Kuomet kunigai susirinko (lentas. Tas'turėtų skirti tik sia turėtų apsidairyti, kas vei
ifillilIflllllliiliiltfllitfiiHIHllfftifiiiiiiiifiiiiiiiuiiiiiiiHlttlHlIlUUIlItflUlIUIII I
laivan, tuojaus jie painfor ruosius vykintojus, bet ne ko kiasį jo valstybės miestuose. šalies valdininkų skaičius bus tiprinti markės kaina arba įvesti naujus aukso
pinigus.! ^•iiuiHHtiiiiiHiitiiiiiiiiuiiiiiiHiiiniiiiiiHiiiiiiUHiiiiiiuiHiiuMiiUMUttMmtrh»
sumažintas.
muoti, kad jų dispozicijai Mi kius ton politikų siūlomus sa
Čia spėjama, kad guberna
Kai-kurie
kabineto nariai
šias laikyti jiems pavedama vo šalininkus.
torius Pinchot
prohibicijos
BERLYNAS, spal. 15. — priešingi įvesti tuojaus aukso
tinkamiausia vieta ten, kur
vykinimą suverčia ant Prezivaliutą.
Nacionalis klausimas.
jie nori, ar pirmoje, ar ant
S I Ų S K I T E į Lietuvą Per
dento dėlto, kad
tuo būdu Ekonominis Vokietijos dikta
Gubernatorius
Pinchot
pa
Kuomet
parėdyta,
kad
vi
torius
Stresemann
jau
ima
roje klasėje.
praskirti sau kelią į preziden
sos taksos butų mokamos au
to kandidatus
ateinančiais darbuotis sudribusią /Vokieti
22 Mišios laikytos.
šimts dvi Mišios. Tokio skai
ją pastatyti ant kojų, jei jam ksu, diktatorius dar paskelbė
metais.
Sekmadieni Mišios buvo lai čiaus Mišių dar nei viename
priversti bankas
tas darbas ir visos pastangos įspėjimų;
Gub.
Pinchot,
be
kitko,
duo
komos kaip 6:30, 7:00 ir S.-OCfc* garlaivy neturėta.
gelbėti valstybę valiutos su
da vėjo ir kitiems prohibici pavyks.
Cunard linija visuose savo
Visos buvo tiki nei ųjų keliau
Arčiaus jo stovį
žmonės stiprinime; nors 25 nuošim
jos vykinimo
autoritetams.
pampino alto
Nęs, Draugas pigiausiai siunčia ir cerjaUčiais sumažinti skaičių vald
ninkų lankomos. Paskui Jfcai garlaiviuose
Jis pažymi, kad netikęs fede- tvirtina, kad Stresemann 'su
siaj patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiaudien .Mišios įvyko kaip 6:30 rius. Nes yra retas atsitiki
mažins duonai kainą ir pro- žios tarnautojų; atlikti taksų
ralis vykinimas.
mas, kad kuriuo garlaiviu ne
ir 7:00.
fiterininkus
kuoaštriau s i a įstatymui reviziją'ir priversti | | šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybo*aa:
industrininkus mokėti savo s Š Pramones Banką.
Artinantis į Qneenstown. keliauti] nei vienas kunigas.
baus.
"Draugas** siunčia pinigus litais, ir doleriais:
O R A S .
sekmadienį, eelebruotos ketu Tr kuomet yra kunigas, tai ka-1
Vakar paskelbtas dekfetas, dalį; subalansuoti valstybės
r
j perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
rios Mišios nuo 6:30,ligi 8:00 talikai keliauninkai kasdien
kuriuoini išnaikinamos valdi biudžetą.
|
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
CHICAGO. — Šiandie ne
Arkivyskupas celebravo pas gali atlikti savo religines pa
Kalbama, kad diktatorius
škos tafcsos angKms ir dėlto
Nedėliomis uždaryta.
pastovus
oras;
gali
but
lie
reigas.
Kunigui
patarnautoVokietiją
kiausia.
anglims kaina /33 nuošimčiais Stresemann- nori
CHICAGO, ILL
valdyti taip, kaip Mussolini . i 2334 S 0 . OAKLEY AVE.
Dėlto, "Francoma" vieno- jai skiriami vaikinai iš gar- taus; maža atmaina tempera papiginama.
Ekonomijos mmisteris pa- valdo Italiją.
^K iiHii»MiiiiwiiunMiiiiiuni»iui»wnuiimiuiiiuiiunHiiHii»iMH|iiiiMnHiii
tūroje.
je kelionėje atlaikyta dvide- larvio įgulos.
l»HIWIIIWHHHWmHIIIIIIIIWltailHIIMIHHIHlHIHHroiHWHIUIItmitlWWI
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PINIGU KURSAS.

9

VOKIETIJOS DIKTATO
RIUS MAŽINA KAINAS.

II

PINIGUS

ii

DRAUGĄ

n

ii

*

Antradienis Spalio l(j, i!>_>;<
U

J

LUTUVTŲ KATALIKŲ

j

DIENRAŠTIS

: 'DRAUGAS"
3) Eina kasdieną išskyrus nedėldienius.
Metanui
$6.00

Pusei Metų

.......

fS.00

U| prenumeratą mokasi iikalno. 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 cx1i preso "Money Order" arba įdedant
pinigus į registruotą laišką.

DRAUGAS PUB. CO.
2334 South O&kley Avenue
c

Chicago, Illinois.

Į

Tel. Roosevelt 7791

t

j i "GRIBKAMS ATPIRKTI".

J
Sočiai, laisvamaniai savo
"griekams atpirkti" rengia
paskaitas — pamokslus kur
jie bent žodžiais stengiasi nu
plauti savo sąžinę nuo visu
? nuodėmių prieš visuomenę pa
pildytų. Kaip jiems &ekasi, ga
lime spręsti iš pačių laisvama
nių spaudos.
u
Klausytojų susirinko apie
40 žmonių*,— naujienieeiai iš
administracijos ir redakcijos
štabo, naujienieeių draugai ir
apie kita tiek susidomėjusių
gandais apie p. Jurgelionies
pasirįžimą atsiversti prie Die
vo ir jam tik vienam toliau
) tarnaut i'*.
Prelegento tema buvo žemės
ir jos gyvių kitėjimo istori
jos apžvalga.

I

, "Kaipo

įvadų, šiai neprė-

piamaį temai jis paėmė reika
lingumą rengti šitas " moks
liškas" paskaitas. Girdi, po
pasaulinio karo žmonės netik
Europoje, o ir čia Amerikoje,
nupuolė, susidemoralizavo ir
serga dvasios liga".
Prelegentas nusiskundė žmo
nių gabšumu kurie svajoja a
pie didelių pinigų padaryme.
Toliaur skaitome.
"Šita mintis, matomai, spau
dė jo širdį ir jis pasiliuosavo
nuo jos, pareikšdamas kitiems.
Bet kad šitoks paliuosavimas
savo sielos butų tikras, tai
tenka abejoti. Nes geras ka
talikų kunigas liepia ne tik
gailėtis už griekus, o ir pa
darytas artimui skriaudas ap
lyginti. P-nas Jurgelionis, ma
tomai, gailisi už savo griekus,
bet
nematyt,
kad
jis
butų pasirengęs artimui skria
udas atlyginti".
"Paskaitos, net ir silpnos,
gali turėti savo vertę. Bet jei
jos panaudojamos tik kaipo
pigi įmonė nuo "griekų atsi
pirkti", tai jų ir gerosios pu
sės pražūva"..
Į

*

- - •»

^

w

^ammtim^mSr.

Vilniaus nepamiršus. Chicugos
AMERIKONIŠKA NUOMONi.
Apskritys sutarė jau darbą.
Kitos kolonija* neabejotinai
vis daugiaus ir rimtesnių balsų tenka išgirsti nuo
taip pat nepamirš. Draugi.o
industrijos — pramonės vadę bei AmefUtos biznio žmonių,
savo artimiausiuose susirink;.
kurios kalba naudon darbininkų gyvenimo sąlygas begeriniuose skirti auka^ nuskriau
nant. Tie balsai liečia ir dorinę pusę darbininkų klausi
stiems Vilniaus našlaičiam*
mo ir tinkamesnius santykius tarp darbininkų ir darbda kalavijais ir šaudo streioims. tas geležinis vilkas tai yra tarpu tad apie Jfederacyos ir nebužilga mastysime, kad ir
vių nustatant, kad tuo būdu darbininkų šeimynoms suteik Tarnai vejję įųuų daugybę. Į miestas, kurį tu turi pastaty Sekretoriatą kalbėti dar netuo reikalu gyvai susirūpina
Taif> visi nujojo į girią. Per dinti ant to kalno, miestas tas laikas. Koks gi yra mūsų VJus galimybės išauginti sveiką ir stiprių kartą — giminę,
lietuviai, gyvai jį ir atliko.
fiziniu ir moraliniu .žvilgsniu. Apie tai nies atvejų atve kiaurą dįeną medžiojo braškė- bus taip tvirtas, kaip geležis; buomenės veikimas f
Kultūra* vajus, tai svar
Seserų Pranciškiečių para
jdami po mišką, net visa gFria nors mūsų priešininkai užpuljais čia esame minėję.
dinės jį, norėdami sugriauti ir ma buvo pirmasis darbas, biausias šių metų darbas. Nes
Bet toli gražu nevisi yra darbininkų prieteliai, kaip skambėjo.
pirmasis darbas, kuris mūsų ?*** tęsiasi per vigus šiuos
mums rodo šios ištraukos iš vieno laiško pasirašyto "Bu į Atėjus vakarui, visi medžio suardyti, bet nieko nepadarys;
metus. Liet. Kat. Centro atsutar
siness Man", laiško, kurs yra amerikiečių spaudą aplan tojai, pavargę, išalkę, susirin jis visados stovės ir atginę mu Kongreso b u v o
ko į būrį kalnelyje. Tarnai su sų tėvynę nuo priešininkų. O iąs vykinti ir d. buvo paskirta stovas, gerb. kun. J . Konec
kęs, nes jis tikrai nepaprastas.
vilko visus užmuštuosius žvė tie vilkai, kurie kaukė" to vil 4 spalių. Pirmieji organizaci vičius jau pradėjo lankyti ko
- Laikraščiai ginčijosi apie paliuosavimą politinių kali ris. Kas ten jų buvo! Ne zui ko viduje, tai yra galingi vy
nį sųsiklausimą parodė 23 lonijas. Buvo spėta, kad žmo
nių karo metu suimtų. Mmimo laiško autorius yra griež kių ir lapių, bet visokiu di rai tame mieste. Garsas apie
skyrius (North Side). Jie pa nių ūpas yra pavargęs. Bet
tai nusistatęs prieš. Jį norėta įtikinti besiremiant prezi džiulių, kurių jau dabar nė jų protą ir galią skambės pla
skirtą dieną sunengė prakal pasirodė visai priešingai. J a s
dentų Jefiersono ir Lincomu nuomonėmis, bet jis jų nei pamatyti negalima: briedžių, čiai po visą pasaulį, kaip tų
bas ir savo aukos dalį sudė pats duosnumas, tas pats sukiek nepaiso kuomet rašo:
ilgais, lyg medžio -akos, ra vilkų kaukimas.
jo. Kitos kolonijos Chicagoje siįdomavimas. Žmonių į pra
" A š visiškai nepaisau, sako jis, ką galėjo sakyti Jef- gais, vilkų, gauruotų lokių...
Gediminui labai patiko toks atidėjo dieną, kad prisirengus kalbas susirenka tiek pat,
fersonas ir Lincolnas. Jeffersonas buvo radikalas, kaip vi Tada dar buvo Lietuvos miš- sapno išaiškinimas. Jisai pa
pasekmių didesnių laimėjus. kiek ir pirma. Tris vietas* ap
si žino, ir Lincolnas jausmų žmogus — sentimentalistas, kuose ir stumbrų, labai dide-' klausė krivės žodžių ir pasta
Boselande viena diena surin lankius surinkta apie $300.00
priešingai jis nebūtų grąžinęs laisvei vergams".
lių žvėrių, panašių į jaučius, j tė. pilį ant to kaino, kur nak- kta 180.00. I r dirbama toliau, Tai mažutė suma atrpdo. Bet
Taigi vergijos panaikinimas jam sentimentalizmas!
tokiais pat ragais. Kunigaik- vojo, pavadinęs ją Vilnium. kad adventui prasidėjus turė ji yra didelė, nes pradėtos lan
"Laikai atsimainė, rašo toliaus "Business Man". Mes štiš Gediminas pats užmušė, Paskui pats persikėlė čionai ti Seserų PranciškieČių rei kyti mažosios kolonijos.
Ir tos trys kolonijos, sudė
gyvename biznio šaly (Suv. Valstybėse), ir biznio vyrams didžiausią stumbrą. Visi po- gyventi, ir nuo to laiko vįsi kalui bent $300.00. šv. Jurgio
tenka joms vadovauti, jų pačių interesus dabojant. Nieko nai stebėjosi, veizdėdami į tą Lietuvos kunigaikščiai Vil parapija, kuri prieš 30 metų jusios tiek,- kiek sudėdavo ir
negalima pakęsti kas kenkia bizniui. Tame yra konstitu baisų žvėrį: niekados dar ne niuje gyvono. Ir viskas taip pirmoji įsisteigė parapijinę lie kitais metais, daf pasiryžo ne
cijos silpnoji pusė, kad ji perdaug laisvės duoda. Aš bu buvo matę tokio didumo.
buvo, kaip sakė krivių krivė. ruvišką mokykla, parsrkvies- nuleisti rankų ir prakalboms
čiau šalininkas priedo prie konstitucijos kuriuomi butų
Tuo tarpu tarnai sukūrė ug Miestas didėjo, augte augo, dama lietuvaites Nazarietes, praėjus. Bet veikia ir dešim
draudžiama ką nors kalbėti ar daryti kas galėtų kenkti nį, pastatė palapinę ir pa buvo tvirtas ir turtingas,daug rengiasi surinkti $1,000.00. tukų vajų baigdamos ir kito
Kitos kolonijos panašiai. Die kiais budais *tengdamo.s pada
biznio sąlygoms.
garsingų vyrų iš"*jo išėjo.
ruošė vakarienes.
" Š i šalis yra biznio žmonių pagimdyta, ir biznio žmo
I r dabar, nors jau senai no- vo 'Apveizdos parapija pasky ryti, kad savo aukų sumą ne
Pavalgę ir pagėrę, kunigai
nės privalo jai vadovauti. Juokinga duoti paprastam dar kštis su ponais panorėjo ntie- bė_ra Lietuvos kunigaikščių. rė tam reikalui spalių 17 d. ir tik užbaigti, bet ir su kaupu,
bininkui lygią balsavimo teisę kokia duodama teisėjui Ga- go. Namo grįžti toli, o naktis Vilnius tebestovi gražus. Toje smarkiai rengiasi. Iš visų ko kitų pavyzdžiui, pridengti.
t y arba RockfeUeriui. Balsavimo jėga privalo atatikti nuo tokia šilta ir tyli, be jokio vė vietoje, kur stovėjo Perkūno lonijų tam darbui pasekmės
Tai tik pradžia. Bet kaip
savybei — turtui. JksigU žmogus nieko neturi, jis nepri jo Gediminas sumanė čia pat žyninas, dabar stovi puikiau nebužilga išgirsime.
sniego ritulys, virsdamas nuo
valo turėti balsavimo teisės. Holston Haynes turėjo "tie pernakvoti. Vieta ta jam la sia katedros bažnyčia, ir po
Bet Chicagos lietuviams Se kalno vis auga, didėja, ir mil
są sakydamas, kad mūsų vyriausybės sistema įsteigta ar bai patiko: kalnas buvo ap didžiuoju altoriumi galima serų PranciškieČių reikalas žinu virtos pagaliaus triuški
ba piktadarių arba radikalų. Dabar vyriausybei įsikūrus, augęs senais ąžuolais ir bal l^amatyti aukuras, kųr seno atrodo jau nebetaip artimas, na viską pakelyje, taip niukodėl jos neatmainius ka<d įstačius ją į nuujovines biznio tais beržais, o pakalnėje plau vės lietuviai degino ugnį Per kaip rytiečiams. Chicagiškiai j *U vi^uomenis darbas, kaskart
sąlygas.
kūnui. fTyčiomis ta vieta lai- remia tą reikalą atsimindami,! stiprėdamas, pergalės kliūtis,
kė sau rimtai Neries upė.
"Paprastas žmogus negalvoja. Jeigu jis galvoti, jis
— Kaip čia bus gražu nak- Į koma, kad kiekvienas galėtų kajd Rytiečiai rėmė Seserų Ka- ir Tautos Kultūros dirvoje
nebūtų neturtingas. Žmonės kurie varto sa^vo smegenis y- voti! — ture kunigaikštis. — pamatyti, kaip meldėsi mūsų zimieriečių reikalą anuomet ir šįmetą milžinišką vagą turi
ra turtingi, ir ši šalis privalo būti valdoma tų žmonių ku Pataisykite tuojau patafą!
tėvų tėvai ir kokius žinynus dar dabur teberemia. Kad vie išvaryti.
rie naudojasi galva. Nelaimė, ne kad- yra tiek poetinių kaTegul pastiprina jėgas AuTarnai, sunešę lokįų kailių, turėjo. Vilnius laukia, kad jo nybę stiprinti, kad taip sakant
k
Jiniij, bet kad jų nėra užtektinai".- •
pataisė iš jų patalą, ir netru- vaikai jį išvaduotų. "Skaity- -;kolą atsilyginti, remia Cbica- gšoiausias dirbantiems ir te
Šio amerikono klaida yra tame, kad jis viską vertina • kus visi medžiokliai atsigulė mai »»
palaimina
gerybėmis duo
giškiai apšvietos reikalą.
doleriais. Jam asmuo nįeko nevertas jeigu jis neturi auo- h* saldžiai užmigo, ąžuolų ūž
Rytiečiai, kurie nėra taip dantiems!
Šatrįjo* Ragana.
savybės ir, jeigu jis nieko nett^i, jis yra kvailai ir nepri imo supami. •
Federacijos Sekretoriatas.
laimingi, nes daugelyje vietų
valėtų nei balsavimo teisės turėti. Vienų viena vertė, geni j Ryto metą kunigaikštis taP. $. Visas aukas, išrašius
dar parapijinių mokyklų ne
jus tėra, mokėti dolerius krauti.
turi, jie subrus tuom reikalu <ckį iždininko, Jos. B. SaUu|rė:
v
,
Vergijos panaikinimas jam kvailybė; lygiai kvailybės ' įr Nuostabų sapną, aš sap
dar smarkiau. Ir stosis žo nas vardu reikia siųsti F e d
Ig
FSDįBAOIJOg
VIHHaktas — įsigyti mokslo ir dorybės, jeigu tas niokslas ir do navau šią naktį! Rodėsi man,
dis kūnu: naujam vienuoly Sekretoriuj, kun, B. BumJui,
rybė neneša tiesioginiai turtų; kvailybė auginti šei !jog ant to kalno, stovėjo di
nui namas ir žemė turės būti 3201 West 22-nd Street, Obimyną, jeigu baltų pudelių auginimas gali duoti turto ir %t delis geležinis vilkas. Taip
Fę4erac4Ja — tai pati orga užtikrinti. Nors išpradžių pa- cago, m .
Kaip matome, nevisi žengia tiesiu keliu.
baisiai jis kaukė, lyg kad vi nizuotoji, susipratusioj! mūsų t> reikalas dar naujas neperBASTĄS
dklžiuma.
Už j plačiausiai tapo žinomas. Bet S V 1 N T A S
a=a=p
duje jo šinitas kitif vilkų sė visuomenės
rybų nedauge- įsiliganvus bus įvykintas.
dėtų. Kažin, ką Fas sapnas ga Federacijos
Ką tik esame gavę iš Lie
Vilniaus paminėjimas paslėtu reikšti?
lis lietuvių katalikų bepasilįNiekas negalėjo įspėti. Bet ko. JĘfet ir tie visviena, Fodo kritas 9 spali dienai. I r bran- tuvos "NAUJĄ TESTAMEN
Senai, labai senai, kada lie-, leisdamas plėšti krašto. U/tat kunigaikštis Būtinai norėjo racijos tikslams prijaučia ir gios sostinės neatsižadėjįmo TĄ- " Knyga labai gražiai at
tuviai tebeturėjo karalius, ar- visi priešininkai bijodavo jo žinoti, ką reiškia las nuosta- juos remįa. Nes tie tikslai y- valią sustiprinti ir skriaudžia- spausdinta ir mažo formato
ra nekitokie, kaip laimėji- miems lenkų nelaisvėje bro — didumo sulig maldaknygę.
ba kunigaikščius, Lietuvos ?š tolo. Tada lietuviai tebebū- bus sapnas,
Netoli nuo kalno, miške, mas mūsų lietuvybės ir kata, liąms ypač našlaičiams pageU "Naujas /Testamentas" reikunigaikštis buvo Gediminas. vo nekrikščionys.
Vieną sykį kunigaikštis Be-" stovėję P^rk.uno žinynas, frie likybės. Federacija tiek nu-ibą suteikti tą dieną reikėjo, kėfiį kiekvienam katalikui įsi
Jis buvo labai narsus, turėjo
daug kareivių, dam- visokių diminas su savo tarnais ir to žinyno gyveno vyriausias veiks, , kiek nuveikti pajėgs Bet diena ta per artį nuo gyti, nes tai yra. Katalikų ti
Todėl kėjimo pamatas.'
turtų. Kas tik puolė mūsų ir daugybe visokių ponų iš- lietuvių kunigas, krivių krivė. pati mūsų visuomenė. Federa- Kongreso nutarimo.
tėvynę, norėdamas pasigauti jojo mądžioti. Ponai jojo ant Lietuviai labai jį gerbė — ką oįjjos Sekretoriatas jungia tą tam reikalui priseina skirti Kaina tik $1.25.
sau žemės gabalo, ar vokietis, gražių arkHų, jų balnai bu- • jis pasakė, tat buvo laikoma veikime, gali patarnauti in- laiką tol, k.ol jis šįmetą nebus ' B B A U G A S / ' PUB. CO.
2334 S. Oakley A ve..
paraginimais, atlįktas. Turi susirasti mu&4
ar rusas, a r lenkas, tį Gedi vo auksu ir sidabru išginti, šventa. Į r kunigaikštis Gedi- formacijouiis,
Chicago, m.
minas tuojau nuveikdavo, ne- prie šonų turėjo prisikabinę minaj* sumanė nujoti jo prąšy- priminimais, yąli rekorduoti visuomenėje vieną diena, kad
— — i -
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LAIKINOJO VILNIAUS LIETUVIU
KOMITETO MEMORIALAS
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nuveiktus darbus,
ivtsua
mūsų
ažtrius kalavijus, u* juostų U, kad išaiškėtų sapną,.
nžkišti}| smailius peilius, r a * Į iKrivių krivė, įšklaus^ pa- reikalui pasitaikius atstovaukose turėjo ragus. Šautuvų ta galvojo valandėlę, paskui taip tį nausų v ^ o m e n ę , jos vardu
kalbėti. Bet j * t * vienas Sekda nė žinote nežinojo, nęs ne- pasakė:
mokėjo dar dirbti parako; | — Šviesiausias kunigaikšti! retoriatas neatliks to,> ką at
priešininkus ir žvėris mušė Tavo sapnas štai ką reiškia: likti turi visa visuomenė. Tuo-

Jeigu mes būtume taip įvertinę "Mokslo Draugų" pa
skaitas, tai jie butų mumis tik
"jėzuitais, klerikalais" išva
dinę, jeicu ne kitais pieme
ĮTEIKTAS LENKIJOS VYEIAUSYBEJ
niškais žodžiais, bet kuomet
1923. R U 0 6 Ž J 0 4 VĄBilTVOJE.
"Mokslo Draugų" paskaitas
tokiu būdu įvertina dešinie
Į Aukštą Lenkų Respublikos Ministre
ji laisvamaniai — "Mokslo
Tarybą.
Draugų"
broliai dvasioje,
(Užbaigai. ,
esame "stipriau" įsitikinę į
šeštį jau metai, kaip vaisingai miesto ir
nauja.
sočiai.
laisvamanių
viso krašto visuomenės naudai darbuojasi
"skymų" griekams atpirkti. Lietuvių Ligoninė, įkurta Lietuvių Sanitari
nės Pagalbos draugijos, gitą draugija turi
Prezidentui Coolidge ir gu tam tikrus savo įstatus, patvirtintus atatin
bernatoriui Pinchott pasise kamos lenkų valdžios, pagal' kurių turi teisę
*
kus sustabdyti
anglekasių ligonines kurti.
Jinai nuo 1918 metų rąiųįaį vedė J o 
streiką,
visuomenė
tapo
išgelbėta nuo anglinio bado. ninę, Vilniaus g. Nr. 28, registruodama ją.
pas. įvairias nuolat kintančias šiais laikais
Oi tuodu vyru daugybėje vie
Vilniaus vyresnybes ir taikindamosi tiksliai
tų skaito didžiais žmonių ge- prie jų parėdymų. Lenkų vietinė vyresnybė
radėjais. Apie juodu ima žmo- per savo komisijas, ne kartą kontroliavusi Linės kaltetį, kad tai geri Ke.r goninę ir atradusi-viską pavyzdingoje tvarpuMikouų kandidatai į atei- į 0 je, toleravo ją ligi šių metų. Šiemet gi štainančius prezidento rinkimus, ^a užpuolė iš kelių pusių. Visų pirma uždrau^ — ą — — m—*J»IWw
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dė gydymą praktiką Ligoninės vodęjuį dak
t a r e P . Ąhoikai ir jo žmonai daktarei V.
Alseikienei (Priedo Nr. 7); paskui uždarė
aptieką, kuri | T ^ a ^ 0 ^ a T P r i e S ^ j m ą len
kų Vilniun, ir pagaliau įsakė, kad Ligoninė
tolesniam savp darbavimuisi išsiimtų naują
koncesiją. Nežiūrint to, ar vįsi šitie parė
dymai turi savyje teįlęs pagrindo, savo vi
sumoje staiga išsišokę prięž Ligoninę, la.bai
sujudino Uetuvįū visuomenę.

nas Šerėnas, visi iš Antalksnio sodžiaus, Lin.kmenų valšč. Švenč. apskr.).
Yra taip pat skundų, fcad lenkų vyTes-,
nv4?ė pašalinanti Hętuvįus dei įų tautybės iš
UžyĮ^ąmos tarnybos arba priverčianti išsi
kelti gUumon Lenkijos: Pavyzdžiui galime
nurodyti geležinkelininkus Žilį n* Gerbačiauską, įvencionįų apskrities. 'Taigi lietuviams
atimama teisė gyventi ir darbuotis savo tė
vų žemėje.
' >:
V

Lietuvių tautybė «n$iama.
6. Grie^os permainos reikaMngaa yra vi
sa? vyresnybės elgimasis $u lietuviais. Nevie
nam tenka nukęsti vien dei to, kad jis lietu
vis. Eina skvujdo, ią provincijos, kaĄ lįętuviąi,
kurie iaa& dragos jpiaipąiintt ^rie §^VQ tau
tybės, esą be jokios kaltybės, viskiais įta
rimais a j ^ t & o j m i , laikomi kalėjimuose ir
ištr^nąaini; įą savo krašto. Aiškus šito viso
tikslas — |uteforizuoti lietuvių visuomene,
Lietuvos pavėnio žmonės skižd&asi dar,
kad esą persekiojami už tai, kad tarnavę Lie
tuvon kariuomenėje tais latl^ss, kada ten
buvusi dar neutralinė juosta. Ke&tas tofeu
žmonių yj%, suinįta ir ištremta i ^ . s a ^ klfažtą
(tąjpt p t ą į Vincą^ P ą ų ^ t 4 i n i ^
toiiman švenžionyse, Justinas OębenO»AS| Jo

Baisus žiaurumai tardant.
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kos, pririšta jo lazda prie kojų kelių, pa>
mesta aukštielninkas ir mušta guminiu špiorutu ir lazda su ąlaVine buožele ant gajlo
per kojų padus taip skaudžiai, kad buvęs
nustojęs žado. Tokiuo būdu areštuoias Imo.
gus tacdant, gaUma priversti, kad prisipa
žintų prie kokios tik nori kaltybės, kadan
gi prieš tokį kankinimą ir mirtis išrodo nebe
baisesnė (Priedo Kr. 9).
Pranešdamas Aukštajai Ministrų Tary
bai šitokį dalykų stovį, nušviesdamas lietu
vių visuomenės skriaudas jr reikalus ir vie
tinės vyresnybės mindomas žmonių teisės,
Laikinasis Vilniaus lietuvių Komitetas tu
ri vilties, kad Aukštoji ^Taryba teiksis įsiveisdėti į tikrą daiykų stovį, pataisydinti kas
yra bįoga įr duoti galimybės lietuvių visuo
menei kultūros gyvenimą plėtoti. .

7. Pagaliau nogalime nutylėti budelišį^p valsty^ps PoUeįįos vakfininkų apsiėjimo
ąų areštuotais lietuviai^ fTaįp antai birželio
pabaicojte buvo areštuoti šeši ^etuviai jau
nikaičiai (A. Pakula,* M.- Žemaiti^ A. Um
brasas, Pr. Tamulevičius, J . Klumpa, J . Ti
jūnėlis). Visi jie kelias ištisas valandas bu-,
Laikinojo Vilniaus Lietuvių Komiteto
vo siauriausiai kankinami ^ i m i u į ę Yajstybis
prezidiumas;
policijos valdytojo, ©*minykonų gatvės Kr.
Pirmininkas D^ras D. Alseiką.
3, ir verčiami įįajį prisipažintų prie kiįaUios jįcnts kaltybės. Tatai liudija areštuotų
Nariai; Kun. V. Zajančkauskas.
jų Tamulevičiaus ir Kumpos tėvai (Priedo
Kun. K. Čibiras. .
Kr. 8) ir paleistas laisvėn ūž kauciją A. Pa
Sekretorius St. Kairiūkštis*
kula. £ą*al l»Hu. pajs^yto A. ^ u f o s , \\^
dymo jis butą kankinta šitgkfcuo būdu v mu Vilius, 1923 m, rūgėjo 1 d.
šta ligi kraujo per veidą, paskui surista ran~ !
.^,..,»-

t

Antradieni* Spalio

16, 1823
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LIETUVIAI AMERIKOJE Į
CICEROS ĮVAIRUMAI.

par. komitetai kitus švistų.

Nekultūringumo liekanos.
Senbernių "patieka".
Paprastai, niusij senberniai
Nors niusų kolonijos lietu
viai sparčiai žengė kultūroj, yra O. K. Juos butu. sunjtu
bet matyt ne1 vįsiems galima atskirti nuo kitu, žmonių. Kar
lygiu žingsniu iengti kultūros tais, jei ne per savo kliubę,
link. Vicna, kaip ja. išvadi tai per kitas organizacijas pa
nus, gal tinkama buttj, barba- sitarnauja visuomenei, pavy*rizmo liekana yra rodoma net diliui par. bazare. Bet yra čia
bažnyčioj. Dažnai koks žmo- ji} ir keistokų ir juokdarių.
gelis, kitas net ir "sportelis", Vieną žinau, tai visą patiekę
atsisėda ar atsiklaupia kur tvs randa savo smuikoj, kanarčioj ar pustuščioj sėdynėj vi- koj, arba užsibovija savo be
>ai prie krašto. Atėjus kitam si randančia plike.
žmogui prie tos sėdynės tai
Kartą vienas senbernis šu
tas turi lipti per tą žmogeli j sirupino savo beslenkančiais
pritūpusį prie krašto. Kad i | j plaukais. Mato, kad akiniai jo
darytų vien senyvi, pajunka } tas plikės nepaslėps. Nuskuto
prie senų papročių, tai dar į galvą vieną kartą.; plaukams
nebūtų stebėtina. Bet dažnai' paaugus kiek, apčiupinėjo, apj>rie krašto sėdynės nepajudi- žiurėjo savo galvovirSį, pasi
ėmimai prilimpa senberniai ir raukė ir vėl nuskuto galvą.
tai " sportai *\ Pas amerikie Plaukams pažėras kick, nuėjo
clus ir kitus kultūringesnių*: p»s savo šeimininką, atsuko
žmones to nepastebėsi. Nei: jam savo pakaušį ir klausia:
lietuviai to nepadarytų pa* Ar netankesni, ar neatžėlė
svetimtaučius. Butų gera, kad kiek?
senbernių kliubas apšviestų
Našlių sutuoktuvės.
savo "sportiškus" narius o
Sekm. spalio 8 d. §v. Antano bažnyčioj įvyko sutuoktu
įĖ » » » » • » » » » » • » » • M » » ^ » » » » » » |
vės našlio su našle: Igno Kuėio su Alena Krasauskiene. K u
_
lys vos išnašliavo keletu mė
3107 So. Morgan Street
nesių.
(FiirAoo, n x m o n
£vlefaoa» T u * S M S
Piemenė.

Dr. M. Stupnicki

*aiau/*D« — l iki 11 M ryto
?u p U t y I Iki • rak. HadA.lomla
>fl <*s nidarytaa.
J » » • • • • • .. • • -f— » » » » » . . . « » « ^

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

• m |

Suardė šeimyną.
Negeistinoji mirtis suardė
GY*.rrOJAS IR CHIRURGAS
pavyzdinga Kašinskhj šeiiuy4442 So. Western Ave.
mj. Rugsėjo 2G d. fiv, Jokūbo
Telef. L a f a y e t t e 4 1 4 *
ligoninėj pasimirė nuo plau
- - 1 * M
• - " » <
tių uždegimo Leonas Bašins
kas, tėvas šešetos vaikučių.
!
Gaila jo moteries ir vaikučiu
Kelionės.
bet gaila ir jo paties, nes bu
vo vyras ir tėvas tikroje to
žodžio prasmėje. Matyt, mylė
Ligonius priima kasdien jo jisai savo moterį ir vaiku
nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. čius, nes sunkiai uždirbtų sa
vakaro. Seredomis ir Nedė- vo skatikų nemetė perniek,
liomis ofisas uždarytas. Pro nevaikščiojo per smukles ir
fesionali patarnavimų teikia tam panašias vietas kur žmo
savo ofise:
gus labai tankiai nustoja vįsko. Nemažiau Leonas mylėjo
1411 So. 50-th Ave.
Cicero, BĮ.
ir savo Sutvėrėja — Pievjt. Nors nuotoliai nuo bažny
t čios gyveno, apie dvi m i Ii,
Ilezid. tel. Van Bureu 02S4
vienok sekmadieniais, kada
Ofiso teL B o u h i a r d S69S
lik nedirbo, neapleizdavo šv.
mišių. Ir netik kad ateidavo
SI'HAS G Y D Y T O J A I f
išklausyti šv. Mišių šventadie
CHIRURGAI
•pectalUtaa Moteriška. V j T t i M
niais, bet dar ir prastomis
Wtdkų Iv via* cferoalafca. Mga>
dienomis nepraleizdavo pa
Oflaaas * U * B. B a l s t e d Bt.
faA:
l t — 1 1 r y t o : 1 — • P#
maldų kada tik galėjo. Mylėjo
plat T — i T a * !tad. l t
I I d.
1139 I n d e p e a d e o c e Blvd
jisai ir Tėvynę — Lietuva,
Cfclaafo.
kurioje buvo gimęs ir augęs.
Kokios tik pramogos jos rei
J Telefonas Seeley 74St
kalams buvo rengiamos, arba
rinkliavos daromos, niekados
neapleido ir niekados neatsa
Gydo specialiai visokia* Tyri; Ir
m o t e r ų lytiškas Ilgas.
kė. Ir štai pavyzdi* kuris- už
S401 Madlsou Street

Dr. A. K. Rutkauskas

Jau Sugryžo iš Tolimos

Dr. A, Račkus

I Dr. A. A ROTH
Dr, I. M. Feinberg

K&mp, W e e t e r a A v e . — Chlcago
Valandos: t—* p o c i e t ų 7 — t r a k .

. ii

f

Dr. Maurice Kahni
Gydytojas ix Ohirurgas
4 6 3 1 S . A s h l a n d Ave.;
Tel. Yarcb 0994
; Valandos .'Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po yiet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nfdėl. nuo 10 iki 12 piet.
w»»

Ofi. CHARLES SEGAL
Pertiėlė «a»o oflaa
« 1 M 9 a AkyOl^MD

po
AVEIUB

SPECJJALISTA8
D i k m j , Motera U Vjwų
Uąą
J : n
Tat: ffi» » » • *• — *
"°
po p l a t u : a i w T—S. I I
Nadellomla.: \ i UO l
m i

••^^••*«

» • • • • • • • » » • • • • • •

Tel.

BUd.

T643

Dr. C. Z. Vezelis
4712

I

i»»i.«i—^i^»M

U E T L V 1 S DEBiTlSTAS
MO. A S H L A N D A V Ę l f U K
art* 47-toa Getvėa

1 .» lt

*SSP

1

a. grojamas prąsjį cats
tas darbininkas Jr tėvas segetoą vaikų turėjo sunkiai gru
mtis, su gyvenimo salyąomis,
vienok sayg vaikučių jtestųmė
į viešų moįcyįlą, bet leido į sa
vą. Tokios didelės šeimynos,
tėvui, rodos, jau reikėjo tų pa
daryti. Bet j\s to nedarė. Te
Dievas būva jam mielaširdin*
gas, ir te jojo dūšia būva priimta išrinktųjų tarpan amšinoje linksmybėje.
Panaši nelaimė.
Bemažkone tokia pati ne
laimė buvo patikusi ir kitę,
pavyzdingų ir gražia- šeimy
nų, t. y. Parankų. Apolonija
Zarankienė buvo susirgusi. Ir
gi motina šešetos vaikučių.
Mažai vilties turėta kad išliks
gyva. Bet iš Dievo valios jau

pradeda sveikti. Dieve duok
knogreičiru. Ji irgi sirgo plau
čių uždegimo liga. Ją gydė
Dr. Makaras kuris &a apsi
gyveno praeitų pavasarį. Ge
riausios kloties gerasis gydy
tojau I
Užbaigta.
Parapijos bazaras jaų už
baigtas ir dabar 'belieka tik
pasidžiaugti jo pasekmėmis
Gryno pelno parapijai atliks
virš $800 dol. Ačiū Dievui už
palaimųJr aciu parapijos ko
mitetams, darbininkams-ėms,
ir šiaip jau visiems žmonėms
už viską. (Jražu yra kad žmo
nės rūpinasi savo reikalais. Ir
taip turi būti. Svetimi nesirū
pins jeigu patįs nesirupinsi-.
me.
i

Prakalbos.
1$ *4Draugo" buvo matytis
kad pao ntus atsilankys sveėias gerb.kun. J. Koncevičius
spalio 18 d., moksleivių rei
kalais. Lauksime,
Balius.
Lapkričio 4 u\ Balnio svetai
nėje žada įvykti balius para
pijos naudai. Bus nauji, jauni
muzikantai. Griež linksmus šo
kius. Atsiminkite tų vakarų
visk
Gyventojas.
^*mr—rw^

SPRING VALLJSY, IU*INOIS 2INI08.

••»" f

=

i J narių patarė kad sutepus
su Wtom -draugystėm reikąlinga pataisyti vargonus. Bet
& * nariai patarė kad, kam'
kitų draugysčių, kad mes vie
ni galim padaryti. Ir tuojaus
paskyrė i£ kasos $50,00.

\ PrNIDUS LIETUVON
i

Nusiunčiame
Telegramų per 2 dienas.
Perlaidomis per 25 dienas.
Turime tiesiogynjus susisie
kymug BU Lietuvos Bankai*.
Pasinaudokite proga siunsdami pinigus Lietuvon
per

S. t . R. K. A. Sm-mas. —
Prakalbos.
Ta gaįjia diena 7-tų spalio
laifcė susįrinkimų Susivieniji
mas U #< K. A. i^-ta kuo
pa. Par^pijoiį komitetam už
ginus apie trukumu* parapi
jos, šita kuopa nutarė ir neužieUti kitoms draugystėm,'
paa;\kaudamą anglių del sve
tainės ant vįsos žįemos. Taip
pat išrinko komisiją del su
rengimo prakalbų Federacijos
kalbėtojams, kurie atvažuos į
inu^sų kolonija ant 21 dienos
spalio. Ir manom bus prakal
bos kokių dar nebuvo. Kal
bėtojas bus kunigaas Konce
vičius nesenai atvaiiavęs iš
Lietaivos, _ o antras vienas iš
garsiausių kalbėtojų kunigas
Bumšas. Į šias prakalbas yra
kviečiami iš visų Spring Valtoys apiėlenkių -lietuviai.

" ' " • •

Kolonijoj pasidarė nepapras
ras judėjimas ypatingai visi
šios kolonijos lietuviai susi
rūpino savo bažnyčios reika
lais ir pradeda visf nejuokais
darbuotis.
Išrinkta komitetai,

i

Parapijoj per dvidešimtį ms
ttj nebuvo renkama komitetai,
visus parapijos reikalus vedė
vieni klebonai. Bet pasirodė,
kad toliau taip negali 'but.
Dabar parapijoftai išrinko ko
mitetus iš penkių narių, kat
rie ves visus penkių narių rei
kalus drauge su klebonu.
Brostviniskai dirfca.

1112 W. 35-tb St. Chicago
Turtas virš 17.000 000 00

Ar Jų^ .esat ruiortiK- Ar
jus gerejatės rūkydami
švelvi, JaąfVf, tjnrų Turkiakf cigaretų? Jai jus ru
^
tai riOcrtdt Halmar.
Amerikos augseiausiua cigaretus.

A. E.

;20 Helmarų kainiroja tru
put? daugiau negu 90 pa
prastų cigaretų, bet su
kiekvienu Helmaru jus
gaunat keliolikų kartų
daugiau malonumo.

4LDVOKATAS

Vldurraiesiij Ofisat
Boonj 1726 CUJcago T e m p l e Bldg.

7 7 W . Washington St,
CICERO
•^^^"••^PI^^P*"

1314 So. Cicero Avenue,
PaaedėUo, Seredo ir Pėtnyčio* wmk
Tel. Cicero 60S6
'*mm>m'm»m**

OflflM DldndeatTJ:

29 South U Saile gtratt
Eambarts ftff
Telefonas Ceutral 6S90

Mįįįįį/į^

Vakarais 3223 S. Halsted S t
Telefonas: Vardą 46M1

Išdirbėjai
rtjSles
člmisios
TurkiikV" ir
EicypttSkŲ
Cigaretų
pasaulyje.

• mm > • » » » ^ » • i, • » , » « . » p • •
•i
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•
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1. P. WAITCHES
Lawyer
LrJCTrVIS A D V O E A T A *
Dien.: R . 514-516-127 IT. D e ą r .
born Str.
Tel. Kaudolph 6 * 4
Vakarais: 107S5 S. W a b a s k A
Roaeland
TeL PuiUnaa 6377

A. A. Slakis
ADVOKATAS

^

t
Ofisas Vidurmiestyje
CHICAGO T E M P L E BL1LDING
77 W c s t Was|Ungton Street
R o o m 1726 TeL D e a r b o m 9057
N a m u Tek H y d e P a r k 3395

vsa m
v

» • » • • » » • »

mtm » » M » • • • • » • •

t ^

S. W. B A N E S
ADVOKATAS
79 W. Monroe Street
R o o m 604 — Telef. R a n d o l p h 2900
Vai: N u o 9 ryto lkl 5 po pietų
Vąkarala: S29S So. Hal*ted &tr.
Telef. Tardą 1016
Cbicago.

I

Kaip yra mums pranešta
k?4 17 d. spalių atvažiuos
gerb. kun. Koncevičius su pra
kalbomis. Taigi Jaų y*a paiuv
trd svetainė ant to vakaro iš-

—*
I"

LIETUVIAI GRABORIAI
M.
«

NORĖDAMI

•

klebonavo ktuugas L. Vaite. k i m i g u ž i s j i s y r o . Bet^ia irgi f
Dabar turim jauna kleboną,
nekvaili žmonės ir tokiij
l kunigą Rupšį. Draugystės ir yra
svečių kaip pav. Genoitis^ne- fpavieniai stoja vm i darbą; [ , e i k a l a u j a . ^ k u n >
Kmcevl
ypatingai yra šibį kolonijoj iiui atsilankant pas mus tu
Brostvinjįnkų .diįuucy*tė ku- rėtume vki susiriakti.
1197 W . 47-tJ* a t .
V a l a n d o s Q U # 8 1W 12 dieąą. nuo f •|rios-yra tikslas 'dicbt bažny
P. M. Valuefcas.
lkl 9* Tai. vak. Nedilionala ųųo 8
čiai
ir
tėvynei.
Kors
nariais
lkl Z, vai. p o platų.
yra no skaitlingą, bet veiklu
inu. ir duosnumu pralenkė
Telefonaa BouleTard 1931
už save daug <į4es^Cs»
Renr. P.
Septintpj apaUi) ant susirin
MOS So. AsbJaod A v e n a e
129 Sk>. Jjutiįg Str. :
kimo buvo piąnešta ku< l>a£.
Chicago. m .
• a i . ; t r y t o lkl 13 p i e t : 1 p o
te^doab,Pa.
nyuios v^rge/nanos pn% reifeajpi* iki s po pi«^ *i* «iiu m v ^^ v ^ ' » * * ^ ^ ^*w *"wt*
Su pagraba jĮy. Kaz. Dr-jns|
Hmiminn m.. L
Ą iinga.nemažoe aukoff. Vienas

AR įltfAI KA0
Knivį^ė^
įstatymas
kuri Įėjou^aiue
į galę taj
Maskvoj
pri
veikia visus kurie uždirba viena Sįmta dolierių į me^ėsį tu
ri aŠtuoniąsdešimts auožimČiu
sugražinti valdžiai? Leniną?,
Irot&kys kiti komisarais gau
na tiktai 52 dolięrius niėnesiui. Ar žinai kad Helmar Ciąretai yra padirbti i§ grynai
urįiško tabako ir parduodanii už prieinama kaina?
(Apgr.)
*mmt

Mm mm- i>»^nii • » » « > w n » n n «

Telefonas

Fatoc.

Embalmer

Cicero
C6LĄS

3511

SYBBVICZB
Grebortus

1437 S. 49-th Ar*.
Oiooro, IIL
Fasrrabam* kopiytia
veUuL
PrivatlniH ombutanca*. PuiaroavinuM
kuoferiaut»la» vteoj CJuca«r«j.
•

» . » • » •

» • > • ••• •

Telefonas

• ^ • H • • !• • • • 1 •

Doolevard

4lSt

A. Masalskis
Graborius

• nniiin«yw

P a t a r n a u j u lai
dotuvėse
vea-, i

• *wmmi*<W

k. Iichwcvicj-VWiWeiie Į

ode ir
kltuoe*" |
reikalmoae.
Kai-V
noa prietnamofl

KUŠEBKA

3307 Aufcrai Avef Onicage. j
pas 31 gatvS
tono Tardą 1119
r
ftanaj*a- afia* au
r. i. fT^Tanl

n

ln*.
ffiy^i^fiff
pataraa^lHM
prl«
mdrmo.Tlaokl p a
patarimai dykai.
: BUO 7 ryto, l k l II* n a o
ral. vakarą.

Orlsp Telef. - Brucusvlck, 7<»3
""""
' " * ' • ' ^ " " * '"'
• •! • •

aL

Iic.

*

geaemlis Įgaliotinis Ameripuola seredos vakare Ignaco koje.
'
VVaičiulio svetainėje prie 23čios ir Lake ISt. Taigi prašoų® visų lietuvių nepamiršti
ąnt to vakaro susirinkti į ųą- PIRKTI, PAKPUOTI AB MĄį.
NYTI VISADOS KREIPKITftS
uė\ą svetainę, nes kun. Kon PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
cevičius . daug mums pasakys
apie praeitį ir kaip dabar
Lietuvoje yra ir kaip toliaus
bus. Kun. Koncevičius yra
atvykęs nesenai iš Lietuvos ir
lankosi su prakalbomis per vi
sas lietuvių kolonijas. Taigi 809 W, 35th Sl„ Ghicago
Tek Boulerard 0611 ix 0774
nepamirškite visi tos dienos PADAROM
įlKfelMO JR PARji nettmnykite kad taip koks
OAVIM# %KASTUS.
Pasckmmiral
siunčiam į m i g u s i r
atvažiuos kaip pirmiau buvo
«
Parduodam Laivakortes.
koks bambizas atsilankęs du
kartu visai nežinomas^ girdė * R e z i d e n c i j o s . T e l . Brunswlek 4887
jome kad jis* buvo Cicero ir|^; 0r. Q. 1TŪGIUS D, O. Ph. O.
CHlRbPJRACJTIO GYDYTOJAS
ten žnionės išbarškino, išbąlaBe gyduotiv, be t^eracijoa
idojo tai manė kad Melrosefjv*!.-*įt: B -j££r£v*f£ a ! L •i - i a

^•asr

m mm*

ADVOKATAS

MELUOSE P ARK, ILL.

0

— » m m m>t* ^mm~»

V. W. RUTKAUSKAS

• JĮM » > l l l U " J B

Dr. Mary a
Dowiat-Sass

|

STASULANI

Helmar yra supakuoti kie
tose sjpį^utėse, taip kad
kožnas Helmar gali užlai
kyti šviežumų ir lengvu
me jo 100% tyro Turkilko tabako be susilaužymo
ir susimankymo.

ir

Stoja darban.

CENTRAL MANUFACTURIN6
DISTRICT BANK

Ar Rūkote?

Jungs vakariene.
7-tų spalio buvo laikomas,
susirinkimas parapijos veikė
jų ant kurio nutarė surengti
bažnyčios naudai *'Šeimyniškų
Vakarienę" su įvairiu pro
gramų. Vakarienė bus para
pijos svetainėj, 3-čių dieną
lapkričio, š. m. Prasidės 7-tų
valandų vakare ir trauksis
iki vėlybo laiko. Į vakarienės
rengimo komisijų liko sutrau
ktos vi-sos Spring Valleys
jėgos. Komisija susideda iš 9
moterų Ir parapijos komitetai
:*šu klebonu. Anei vienas gali
spręsti kad bus-vakarienė ne
paprastai iškilminga. O mūsų
[Vy<Uai ir neatsiliks nepri
sidėję prie tos vakarienės.
Manom prisirengs del padai
linimo to vakaro.
J. Grudis.

Valandos: n u o t pyto lkl t rak.
t e r e d o i a l s nup 4 lkl 9 v a k a r ą
— —
,, .
• n»
» ' W!%
TeL B o o l e v ą r d 0S3T

DrSABrenza

35=
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Iki šiol mes amerikiečiai neturėjo^ne žaidimų knyge*
iš kurios būtume išmokė tinkamų žąrsmių. fttair daįar ką
tik gavome j$ iš Ųaluvos kuriojeyra 102 įvairas žaioUmai. Šie žaidimai laibai tinkami žaiati išvažiavimuo**!

GBABOiuvf

W . SS-rd PL

CkJoaro, OI

Ralkale maldUo aUH*aaktl, o m a n o darbą bosite atffanėdlntL
TeL Ganai 1371—31 t t

Telefonas Canal 5395
•

Ž A I D I M Ų KNYGA.

UDETUVU
M M

.'

'

t\. D. LACHAWIC»

JOHN 6. MEZLAiSKIS
Generalis Kontraktorius,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319. West ai-th Street
Ohica^o, IIL

į g « » » « • T ^ * * • • » • mm,m,m — m*r • • • • • 8
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pilsaikuose ir įvairiuose pasilinksmimimuose. Taigi labai
pravertu kiekvienam tokia, naudingą knyją įsigyti.
Kaina tik • • • • • • • • • • • • •
iOc,
/
4t
DKAUGAS" PUB. 00.
Ciucago, 111.
33Si South Oaklejr Aramie

TcU L a f a f e i t e

PLUHBIKt
• alpo Uefc»n»» UetaTlanu
4oa pataa«j^Jyknoarertatt#av
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katalikas pridera
prisidėti
l-in'fl r \ o M n 2 ! n
xricpll/\rv»A*»Ac« n n i
prie panašių visuomenės
rei
kalu. (Tas kurs nieko nepri
s i d e d a ^ ^ tai sau ir sau, ir
vien apie save rūpinasi, tas
i « « « « > « « » « « > « } (
niekam nenaudingas.
DRĄ3ŲS PLĖŠIKAI.
[gyvieji reikalai lai paskatina
2 ) Kad jaunuoliai; kuriuos
mus prie vienybės ir uolesnio Seserys Praneiškietės &*teChicagos ir apylinkės plėši darbo. Laukiame skaitlingt) | m o s Nazarietėmis mokino, ?.*kų dr$sa yra tiesiog be ribų. atstovų būrio.
vo sveikatų dėjo, jųjų šven
Giedrininkas. ta priedermė bent po vieną
Penki jauni plėšikai ant
Waukegan vieškelio, arti Tedolerį joms paaukauti už jų
ROSELAND.
chny, BĮ., apiplėšė keliolika
trisdešimti mevų pasidarbavi
žmonių, važiavusįų automobi
mų.
Šventasis koncertas pavyko.
liais.
§v. Jurgiu mokyklos mokir
Štai kaip tas Įvyko.
Praeitą
sekmadieni Visu nių yra daug. Kaikurie iš j u
Plėšikai ties vieškeliu susi- Šventų bažnyčioj įvyko baž- yra kunigai, advokatai, "biz

CHICA GOJĘ

v.

T

stabdė pavogtų automobiliu nytinis arba kaip jį rengėjai
knriuomi
važiavo, ir nuėjo I užvardino Šventasis KbncerNorthbrook miestelio poliei-1 *** | * dvasiniai ii materialai
jos viršininkų Kmig neva pra- koncertas turėjo -eriau.-io pa
šyti, kad jis pagelbėtų jiems sisekimo, mat, į JĮ buvo VusU savo automobiliu ištraukti traukta įžymios HtesiftitKa jėjų .įklimpusį
automobilių.,? 0 8 — vargonininkų ekorąs,
Plėšiku vogtas automobilius j P- A. Pociaus vednnas, m#ų
tcėiaus nebuvo įklimpintas, žvaigidės: p. E. Valiukaitė—
Rakauskienė ir p, S t Lauraibet sugedęs.
Policmonas Kmig paklausė fienė, pp. K. Sabonio, J. Ra
prašymo. Su savo automobi manauskas, Daukša, Žilius ir

nieriai ir Šiaip jau gerai pa
siturinti žmonės — darbinin
kai. Judėjimas tarp jųjų ei
na kad jie neapsileisių ir nekurie net mokykloje esantieji
pradėjo savo dolerukus at
nešti. Jie sako kad per mė
nesį* nevalgysiu ice cream,
kendžių, o dolerukų taupįsuj
seserims.
Kaip matosi š v . Jurgio pa
rapija sudarys Šv. Pranciš
kaus Seserims ne vienų tūks
tantį, kaip buvo užsibrėžus,
bet du tūkstančiu. Tas paro
do kad šv. Jurgio parapijom;»
jau atjautė jųjų pasidarbavi
mų.
Aš nuo savęs ir vardan Se
serų PranciŠkieeių t a n u huo 7
širdų aėiu visiems aukauto
jams ir darbuotojams.
Lai Dievas visiems atlygina
šimteriopai.
Kun. M. L. Krušas.
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Spalio 16, 192?
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kimas įvyks spalių 1S d. Visi. $900.Tai gražiai pasidarbuota.
P A R D A V I M U I
!
I ičtflviai Rfllta
'-rmn
l»TTir\2»i «•»•»-» t
rt
+ nilrt-nl-r-iT+i I
T^nivi
,i..w<-.
l*«i-l
v-vinši
Si^oi
1
*••* * » l
yra
kviečiami
atsilankyti,)
Butų
gera,
kad
prie
šios
PASKUTINIS BARCrENAS
taipat ir nauji nariai norintie prakilnios organizacijos prisi- " ^ " m e t a ^ * seniausia* *r teisin- ^merikoi lietuvio Daktarn
ji prisirašyti prie 16-tos kuo rašytų kuo daugiausia^ kata-1 goj nuo spaliopardavėja
15 d. iki 20 d. 18
DnraciJoi nariai
pos yra kviečiami atsilankyti Likių moterų ir mergaičių, tai Kentwater, Mich. 6 ūkės turi būti
parduotos ar išmainytos j 10 dienų
į susirinkimą. Mažas Jonelis t,ada dar daugiau galėtų' nu laiko. Nepraleiskite ftios progos ir
nelaukite bedarbės kada gausi šan
veikti įvairių gerų darbų..
kiai -uždirbti skatiką, kuomet su ma
žai
pinigu gali nusipirkt ūkę. Ateik
K WESTSIDĖS.
Vyturėlis.
LIETU VYS GYDYTOJAS m
Mandien nelauk rytojaus nes gali

Dr. Makaras

Sekmadieny, spalio 14 d. įvyko Aušros Vartų Vyrų i r
Mot. Dr-jos susirinkimas par.
Antradienį',, spalių 16 d., 8
svet'. Šiame susirinkime buvo
išduotas raportas iš klebono vai. vak. Labdaringos Sų-gos
kiin. F . Kudirkos "Sntiktuvią Centro direktorių susirinki
Vakarienės". Pasirodė, kad mas Aušros Vartų par.
Valdyba.
vakarienė pasisekė geriau ne
gu tikėtas. Pritrukta vietų ir NOFITH SIDE. — šv. Kaz. Ak.
dauguma žmonių turėjo grįžti Rem. S-čio sky.r. mėnesinis , susirin
kimas įvyks šiandie, spalių K d.,
namo. Gryno pelno nuo vaka 7:30 vai. vak. &v. Mykolo par. svet.,
1C44 abansia Ave. Visi nariai ir narės
rienės liko $222.75. Visas pel kviečiami
susirinkti, nes bus kas
svarbaus.
nas paskirtas par. naudai.

PRANEŠIMAI.

V.

Iš Sajungiecių veikimo.
Sekmadieny, spalio 14 d.
Aušros Vartų par. mokykloje
įvyko Moterų Saigos 55 kp.
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir gyvas. Buvo*
tartasi daug įvairių dalykų
apie tolimesnį veikimą. Ypa
tingai buvo domės kreipta
kaip gavus daugiau narių.
Nutarta surengti agitatyvis
kas prakalbas ir programėlį.

Daugirdienė,

»5t.

AR ŽINAI KAD
(Jyventojai Ruhr distrikto Vo
kietijoj gauna regulares proeijas pieno, tanku, bulvių, ir
kitu produktu! Šios propor
cijos yra tokios pačios kaip
kad buvo karės laiku. Ar ži
nai kad iš visu rųšiu eigaretų
kurie nori išsidirbti sau var
dą tarpe žmopių tiktai vieni
yra kurie yra populariškiausi
tai Helmar [Turkiški Cigaretai rūkytojai visur ju reika
lauja
'(Apgr.)

CHIRURGAS.
Vi Chicag-os grelfianpiai ir «r1
blausiai pasiekiamas
sekani k,ms
kolonijoms: Indiana Harbor. HUst
Chlcago, Ilammond, Gary, Harvf y, I
PĄK3IOTODA Phonograpas Sterer, ir Joliet. Todėl visokiais t
]
geros išdirbystes kainavo $225 reikalais kreipkitės:
1444 WENTWORTH AVU. CHIuž $75. Pianas Macliony gera | CAGO HEIGHTS, IUL. Tel. 401
būti

p»rvėiŲ.

P. D. ANDREKŲS
2047 W«št 23,nl Street

me Htovvje mažai vartotas, g°-|| K ctTcr^o Takarak- io45s s. šute
ras mokintis už $80. Player
St. Rosoland. Tel, S49,
pianas naujas vertas $f>50 nž
» • * -

JUOZAS F. BUDRIK,

3343 S. Halsted st. Chica^t), UI
^—^

••• — »•»•»••

*

•-

LOTAI
ANT TARKAVIMO Barpena^: par
.^Įduoda kampas 58x125 N. E. kamVULH S9-to» Ir Hockwoll. Tfrikamas go
tam namui. Kaina ir,,700.
BBS I \ BOHAC.
2443 W. 31.st Str.
TrfofODas Prwf>ect #415.

BIZNIS
PARDUOSIU PIGIAI arba
mainysiu ant propertės Imoer.
nę ir jrroserne. Dėlei labai Į
svarbios priežasties turiu par
duoti Biznis visas cash. At
sišaukite :
5342 So. Fairfield Ave.

.»» • • • • • • • » >

• • » • • •

•»»^A-

v M. ŽILVITIS
DENTISTAS
4103 Archer Avenue
9 iki 0 vak. kasdien. Ne4<?- į
Uoj i iki 12.
Tel. lAfayette 8041

i

Or. P. G. Luomons

j

Lietuvis Dantų Gydytojas
22Qt W. 22-n<l & So. Leavitt Sts.
Tel. O^nal 4222
Chleago, UI.
VA3-.. 9 iki 12 ryto ir 1—8.20
vakar*. Ned. pagal sutartį.
• * • • • •*

mm

>'. ąl #

Or. A. I. S e r t a š i u s
(Bcrtash)
GYDTTOJAS IR CHIRURGAS
S4«4 So. Halst«xl Str.
Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak.
Rcsidcncija
S t S t 80. l'nlon Ave.
T d . BouI. 6 » U
Tel. ¥ d s . 16»9

liu jis nuvažiavo atsitikimo
Jspudingą pamokslą apie
vieton. Kaipgi, reikia gelbė
ti žmonėms. Kaip
tik jis muziką pasakė gi rh kun. Jg.
PARDAVIMUI prosorne ir visokiu
Amavicius.
smulkmenų
krautuvė pfio pat. Thi
ten nuvyko ir išlipo iš mašicagros l'nlversiteto Ir prie • Jaekson
Koncerto pasiklausytų susiparko, nėra kompetidjos, pigi rannos, du plėšiku tuojaus į jį
VeL Canal V*l, Vak. Ganai flllS
7j. kambariai ^ e l erj-venimo auksine
Puikiai pasidarbuota.
. .
,
•
w , « i r i n V o pilna b a ž n \ t : ė Buvo
PFOgu. apsukriam y.mogui. Atsišauki
te
Siuom antražų:
nemaža
ir
svečių
i;i
kitu
l'hiatreme revolverius.
Atėmė j
Šiais metais Są-gietės visgi
1413 E. 58 Street
nuo jo lazdą, žvaigždę ir re- į cagos lietuvių kolonijų.
T e t Fairfav 2619
lnbai
gražiai
i
daug
jursklarj
TURTU
ANT
RENDOS
krau
r
Uetnvtf Gydytojas Ir
volverį.
Šventasis Koncertas baigta
bavo parapijai, " D r a u g u i " ir ta.i dToriausia
' n ^ t del
j ^ kriaučiaus
^ T ^ ^
Ohimrgmi
Paskui vienas plėšikų sau
1SS1 w9Ęfm
' B n a wtmwm
kitiems.
Yra apskaitliuota arba šaueiui.
gojo poliemoną, gi kiti keturi su palaiminimu šv. Sakramen
Valandas: l t tai l f ryta: 1 lkl 4
Kreipkiti-s pas:
to.
kad, šiais metais jos padaiv
po ptstų- f Ik* •
pradėjo stabdyti važiuojan
m
I.
MYERSON,
Begalo gražus įspūdis išsi
pelno įvairioms tikslams virš 1315 So. 49th Ct. Cicero, IU.
čius vieškeliu žmones ir juos
4 —
-1
nešta iš šio vakaro programos
plėšti.
I ir vietos—bažnvėios. kuri nau
.«»»» ^ ^ » » » » » » » » » » » » » » » » » » » • • » • » » • »«į8
9.
. P r i s i p l . ^ piniff,,
ir kitų j j a j i 8 aekonK.t».Spalvos taip
PUIKUS VAKARAS.
mirė spalio — Oct. 13 d.
1000 80. Halsted Str
daiktų, pl.-šikai sulipo polic- i ^ r a ž i n i .„„terinta ka<l ap<i22 iaetu amžiaus. Ameri
rel. Ganai 1111
mono automol)iliun ir nudu- lankęs ištiesu jautiesi es<j* Bridgeport: — Lietuvos Vy
koje gimusi ir augusi. Pa
ofiso vai.: 10 ryto lkl 12 po plak
i lkl 7 vaJ vakaro.
rių lti k p. rengia puikų vakaraė.
Apiplėštas policmonas ] ) i o V ( > l n a h | o s i m m p >
liko dideliame nuliūdime.vai.: S iki 4 po platu
K* kitais dviem nubėgo į ar- j ^ ^
^ ^ ^
ui, kuris įvyks šv. Jurgio par.
ypa(, p ū 0
tėvą, motiną brolius: Jo
41M Arc&er A v e
Tai LafavetU • • » *
ną, Adolfą ix Jurgį ir setunų pavieškelv užeigą. Ten šė — gražino šio koncerto svet. spalių 17 d. Jaunimui
Šią vasarų Kunigų vienybės Seime, A. R. K. Fede
r.ij Francišką.
racijos' Seime,' ir besivažinėjant pas drausriiR kunigus
rado du poliemonu. Visi pen- programa—giesmė*. Išpildyta bus gera proga i>asilink.smin
pastebėjau pageidavimų, kad butų atnaujintas mano
Į^^»^^.^Ha»^a^a*^»^ a» mt a» m m m m m a^^»«a>^»«s»^.
Laidotuvės įvyks utarki sėdo automobiliun ir vytis visi veikalai įspūdingai, taip ti ir /smagiai laika praleisti.
TvL Bonievard H M *
Katekizmas Mažiems Vaikams.' Parašytas pagal Kun.
ninkę,
spalio
16
d.
Pa
DR. A. J. KARALIŲ*
plėšikus.
R A. .McKachonų naujų laida. Kadangi mano Katekiz
kad vis (langiaus ir daugiau- Šiame vakare bus puikiausi
maldos
ui
jos
dusią
įvyks
mo per kelis metus jau 5 laidos po 5 ir 10 tūkstančių
Lietuvis Oydyto}M
muzika, kuri visus smagiai
Ant vieuo staigaus vieške klausytis norėjosi.
9 vai. St. Agnės bažny
išparduota ir kadangi daugelyje mokyklų ir šiaip pri
j 8303 South Morgas 8tnwt
lio užsisukimo mašina apvil
rengiant vaikučius prie Šv. Bakramentų vartojamas, su
čioje iš ten bus nulydėta
Čion tik trumpai šv. Kon pašokdins. J a u nekartą L. Y> CaJcago. HL
manau d a r pertaisyti, žymiai pagerinti ir išleisti šeštų
to. Visi penki sužeista. Kai- certo įvykį pažymėjau, (ii a- čių 16 k]>. atsilankusius sve
į dv. Kazimiero kapines.
i
laidų.
Prie
pertvarkymo
ir
pagerinimo
prisidėjo
Kun.
kurie pavojingai.
'Sunas pašarvotas po
pie pačius koncerto progra čius patenkino savo vakarais.
J.J\oncevičius, I.. Kat. (Vmtro Atstovas ir mokyklų peTel. Lafayette 3415
Tuotarjfli plėšikai pabėgo mos dalyvius skaitysime kitą KUOIMI deda visas pastangas
% 2852 W. 39th PI.
degogijos žinovas.
'<:
ĮTisus gimines ir pažįsir dar vakar jie niekur nesu kartą.
Katekizmas jau yra sustatytas L. Vyčig spaustuvė
Birutės kalnas. ii dabar svetelius gražiai pri
taįros širdingai kviečia
je. Korekta peržiūrėta. Apart mudviejų su Kun. J . Kon
imti.
nkti.
(CHERRY)
cevičium dar ir gorb. Kun. A. Skrypko nemažai prisi
mi dalyvauti jos laidotu
Tai kas veikiasi Chicagoj ir VAJUS SESERŲ PRANCIŠ
Laukiama
tad skaitlingo
DFNTISTAS
dėjo su naudingais patarimais.
apylinkėse.
svečių būrio.
Perk«''lė savo ofisą J Brighton Park
KIEČIŲ ŠV. JURGIO
Šeštoji laida bus gatava už savaitės. •
Hulindę tėvai, broliai
. J e i sugaunami plėšikai kuo
Susirinkimų tvarka.
4454 So. Western Avenue PARAPIJOJ.
Nepaisant pagerinimo i r pagražinimo, kaina bus
ir 4 sesuo.
(Kamp. 45 St.) Chicago, IU.
Susirinkimai likosi perkelti iš
aštriausia butų baudžiami, čia
sumažinHa; $V).00 — 100 egz. $8.00 — 50 egz. 20e. egz.
Valandos: Nuo 3 po piety iki 9 '
kitaip butų.
vakaro; Subatomn nuo 9 ryto iki
Oliica^o, IU., spaliu H d. trečiadienių į ketvirtadienius.
= - =
y vak.; Nedėlioms nuo 10 iki 12
š. m. Pasisekė su kaupu. Su Tadgi visi nepamirškite kad
Policijos viršininkas tvirti rinkta trylika šimtu dolerių. susirinkimai dabar bus ket
3230 Auburn Ave.
Chicago, Hl. j
na, kad Ohicago jau "sau Pats vakarėlis buvo įvairus virtadieniais. Sekantis susirin
s a s " miestas. Tečiaus kova ir Mnatfiis. Žmonių buvo pilna
IJetavla
TTT
GYDYTOJAS
Ir CHIRURGAS
prieš "maonshijierius" neturi s\etainė. P-na<
Sauris
su
4€U1 80. Ashland Avenue
Ant Bridgeporto
but pertraukta.
Tai^i kova " K a n k l i ų " ir vaikų chorais
Tel. Boulcvard 18*9
Tai.: 2 lkl 4 ir 6 iki S
Puilrtausios nuskintos kvietkos,
ir tolesniai bus vedama.
Ned. l t lkl 12
puikiai pasirodė. Trio, iš cho {O
[vestuvėms
bankietajns, pagra^ams!
i
:
M41
80. Albany Avemne
S [vainikai Ifr • kitoms pramogoms.
Apie Chicagos ' nusausini risčių, irgi puikiai kelias dai
Tel. Prospect ltSO
::
:
Taipgi užlaikome powder'į, perVai.: pasai s u tart J
Ką tik esame gavę iš Lietuvos
m ą " reikia abejoti. Perdaug nas sudainavo.
o
|fuma, plaukams tinklelius (hairj
»eta).
aišku, kad ėia "moonshine"
Kalbėjo: p-nia A. Nausėdie
i<
Fatarna^mąs
mandagiausias,
f T e l . Blvd. 1401.
d a r plačiai vartojama.
•
nė, kun. Bumšas, kun. Sut[kainos
žemiausios.
o
Dr. V . A. ŠIMKUS
GIEDRININKŲ KUOPOMS kaitis iš Pittsburgho ir kun. o
o
o
URBA FLOWER SHOP
Knyga labai gražiai atspausdinta ir mažo formato — didumo sulig maldaknygę.
1315
80. Halsted Street
•
SVARBU.
Krušas.
4i\T
Valandos: Kuo 9 lkl t diena. Nuo
3324 Auburn Avenue
Naujas Testamentas" reikėtų kiekvienam katalikui įsigyti, nes tai yra Katalikų •
7—9 vak.
o
Aukų ir kitų įplaukų iki šiol • jo
o
Nedėllomla t Iki 12 diena.
mo pamatas. '
Telefonas Blvd. 2035
j
o
Ateinantį sekmadienį spalių yra trylika žimtu. Bet dar n e '
;^**€«€€:€«i€€«iC€€€:€<€:€«€gi
Kaina tik $1.25
21 d. 3:30 vai. po piet, Dievo galas. Kun. Bumšas savo kai- ;jj
"DRAUGAS" PUB. OO.
Apveizdos mokyklos kambary boję pažymėjo du svarbiu da-'*°
0akle
įvyks Chicagos Giedriniiikų l>kų ir žmones įtikino:
Chicago, Illinois. H
. J.S 2 3 3 4 ^^^
y Av«nue
'
Apskričio susirinkimas. Mušu
1) Kad kiekvienas lietuvis I Sj|^iwit,fxac.5itAfAa^.M^^A4At8^^iA^

ANT

'

RANDOS

OR. P. Z. ZALATORIS

A. f

A.

TEOD. VARAKOJUTĖ

OR. A. L YUŠKA

KUN. M. L. KRUŠO KATEKIZMO NAUJA
ŠEŠTA LAIDA

1

".

V

DR. C, K, ČERYS

KUN. M. L, KRUŠAS,

NAUJA

1KV1ETKINYČIA

I

i Dr. M Strikoi'is

ŠVENTAS RAŠTAS
"NAUJĄ

TESTAMENTĄ"

'

'V^t

llTtLL
E VA/
[CJOIN1

VVID
VVHtJTLE

H

J o U O S SNEEZ.EK
N^ S£EM TE^ BE
MEPPV, 60IN>
P0W^ PA STRBEVl

BY

!

I OUGHT TO i * \H-HA- A ©ABy•
BE! VVEHAVE
ANEW 6A6y TĄ STAV ?]
AT OUtf HOU-Sf .*!

WELL X
OUESS
SO!

HE HM) HIS
THINGS
OFP.1

JSAA^

TONSILU
IŠIMU

rOBULIAtslOMIS >IOKSIX>|
PRIEMONĖMIS:
1.—be peilio,
2.—be kraujo,
S.—be marinimo,
4.—be skausmo,
5.—be joflifo pavojaus svci-|
katai.
P o operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti,!
nereikia gaišti nuo darbo, nerėkia kentėti sopulių; žmogus galij
tuoj valgyti, dainuoti ir jausties linksmai.
Patarimus ^onsilu reikalais duodu uidyka.
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, — |
kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti.

DR. AL. M. RACKUS

N

Gydytojas, Chirurgas
1411 South ftO-th Avenue

ir

!

Obstetrikas,
Cicero,

HUnols.i

U

1

,

1 n iljMten

i

S K A I T n O T E "DRAUGO" APGARSINIMUS

