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KARDINOLAS MERCIER
ŽADA KALBĖTI NEAPOLY
TAI ĮVYKS SV. TOMO Iš
AKVINŲ MIRIMO SUKAK
TUVIŲ PAMINĖJIME.
Bus skaitlingas filosofą šuva
žiavimas.
ROMA, snal. 30. — Atei
nančiais metais gegužės mė
nesiu Neapoly įvyks nepap
rastos iškilmės.
Neapolio Universitetas su
šaukia internaeionalį filosofų
Kongresą. To Kongreso lai
ku bus paminėtos 700 metų
sukaktuvės, kaip įkurtas Ne
apolio Universitetas.
Po
draug bus paminėtos 650 me
tų sukaktuvės kaip miręs Šv.
Tomas Akvinietis, garsus fi
losofijos Daktaras, kurs vadi
namas "daktarų Daktaru."

<

Francija Priešinga Interna
cionalei Konferencijai

LONDOtfA$, spal. 30. —
Pasauliuį nėra žinoma, kud
šiandie geniąja sužnybta generaliu geležinkeliečių strei
ku jau antroji savaitė.
Varšavos 'Valdžia nebežino
kas veikti. fTtauMniai nevaži
NENORI NEI KALBĖTI APIE REPARACIJOS
nėja. Tik kai-kada vienas-kiMAŽINIMĄ.
tas traukinis1 kai-kur prava
žiuoja kareivių vedamas ir ly
r
dimas.
Anot žinių, streikininkai vi
PAKYŽIUS, spal. 30. —
Stovi senose pozicijose.
sur veda platų sabotažą.
Premieras Poincare sekma
Darbininkai streikuoja, kad
Anot premiero
Poincare,
dieny kalbėjo mieste Sampig- Francija stipriai laikosi tų labai pigiai apmokami.
ny. Kalbėjo apie Vokietiją, visų pozicijų, kurias nustatė
reparaciją ir projektuojamą Versailleso taikos sutartis. Ir BOLIVIJA VARŽO SUSI
internacionale konferenciją.
TUOKIMUS.
daugi aus nieko. Francija no
——
Jis sakė, Francija yra prie ri, kad tą sutartį remtų ir vi
LA PAZ, spal. 30. — Boli
šinga internacionalei konfere sos kitos valstybės, kurios ją
vijos kongresas pravedė įsta
ncijai. Tai todėl, kad bus pripažino ir ratifikavo.
Kas link Vokietijos ekono tymą, kuriuomi draudžiama
suvažiuota, dailiai pasikalbė
ta ir išsiskirstyta be jokių minio ir finansinio nupuoli susituokimai asmenims, ser
mo, tai Poincare kaltina pa gantiems džiova ir kitomis
darbų.
limpamomis ligomis.
Norį
™
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• *•
. •*—I
Francija priešinga ir Ame- čius vokiečius. Sako, jie no
.,
. , . . _ . , 4 . rėjo sulaukti tokios paHėties, susituokti, turi gauti gydyto
t
rikos projektuojamai eksper- kad išsisukti nuo kontribuci- jų certifikatus.
tų komisijai. Dėlto, kad tuo-

PRIEŠINU SUMANOMAI EKSPERTŲ KOMISIJAI

POINCARE ATSIKERTA AMERIKAI IR ANGLIJAI

NARDANČIOJI LAIVĖ
NUSKENDO,
PANAMA, sp. 29. — Ties
inėjimu Panamos perkasan
garlaivis Abangarez susidau
žė su amerikoniška nardančia
laive 0-5.
Nardančioji laivė nusken
do.
3 iš įgulos žuvo, gi 6
su laive atsidūrė juros dug
nan.
Kuoveikiaus imtasi priemo
nių nuskendusią laivę iškelti.
Mažai vilties rasti laivės na
rius gyvus.
MINĖJO MTTCHELLIO
DIENĄ.
HEZLETON, Pa., spal. 30.
— Vakar visų kietųjų anglių
kasyklų organizuoti anglekasiai nedirbo. Minėjo Mitchellio dieną. Mitchell kituomet buvo anglekasių vadas.
Vakar mieste Scrantone tu
rėjo but atidengtas Mitcbellio
atminčiai paminklas. /Tečiaus
tos iškilmės atidėtos.
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VILNIAUS NAŠLAIČIU DIENA.
Chicagos Federacijos Apskr. minėdamas spa
lių 9 dieną, Tautos Gedulo dieną, nutarė surengti
masini mitingą, kuriame visi lietuviai aptarę Vilni
jos brolių nežmonišką padėtį, išnešę rezoliucijas apie Vilniaus užgrobimą, kiekvienas turėtų progos
paaukoti savo centą Vilniaus našlaičiams, mokslei
vių bendrabučiams, jaunai kartai išauklėti ir tuo
, būdu sustiprinti lietuvybę lenkų naikinamą.
Lapkričio 4 d., 2 vai. po piet, Šv. Jurgio parap. salėje (Bridgeporte) tas iškilmingas ir grau
dus mitingas įvyks. Prakalbos, choras, orkestros,
jaunuolių deklamacijos, vaidinimas primins mums
sostinę Vilniy ir ten vaitojančius brolius. Kam bran
gus Vilnius, i tą masinį milingą kviečiame sueiti.
Ch. Fed. Apskrities Komisija.
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Žinios iš Lietuvos

būti žmogus doras. Jų "ats
tovo" jiavyzdys geriausiai ro
AKMENĖ, Mažeikių apsk. do, kokios doros tie bedieviai
Neapolio Universiteto val
—Mūsų valsčius daug kenčia be tikėjimo.
[Vienybei
dyba svarbiausiuoju kalbėtobetvarkės ir nuostolių dėlto,
ju pakvietė belgų kardinolą
* ~
kad negauna.žmoniško sekre
NUSIŠOVĖ.
Mereier, žinomą filosofą. Kar
toriaus. Perniai vargo, pa
dinolas tik po ilgo apmąsty
kol nusikratę nemokantį lie
SKUODAS. — Už 4 kibiu
mo sutiko dalyvauti ir iškil
met butų panaikinta atpildy-1 i°* mokėjimo
REPUBLIKONAI BIJO
tuviškai buvusį vokiečių ar nuo Skuodo, ant Latvių sie
KOVA UŽ KONCESIJAS,
mių laiku kalbėti S. Domenimo komisija.
Kaltina vokiečius.
.
PINCHOTO.
mijos kareivį, kurį apskrities nos (Latvijos pusėje), rado
co Maggiore bazilikoj.
d\
už
francuzų
mUitarinį
valdyba buvo paskyrusi Ak nusišovusį žmogų. Pasakoja,
KONOTA^TINOPOL, sp.
Kard. Mercier atsakvme Nenori reparacijos mažinimo.
r
T
veikimą, Poincare kaltina A- 30. — Praneša, kad francuzai
W ASHINGTC* , sp. 30. — menės valsčiaus sekretorium. jog tą asmenį matę anksti ry
užkvietiman pažymi, kad jis
Ekspertų komisija galėtų meriką ir Angliją. Sako, kaip
su anglais pradėjo diplomati Eepublikonų paftijos vadai Išgelbėjo mus nuo. jo kai-kie- tą beeinantį iš Skuodos stobegalo tižimtas savo didelės Vokietijos reparaciją sumaži
tos, taip kitos šalies delega- nę kovą laimėti koncesijas turi parinkę Prezidentą Coo- no sumanyti iš lietuvėj kalbos
ties Latvijos pusėn. Už kediocezijos darbais. Eina 72 nti.
Tuotarpu ' reparacijos apaaugoįe.
lidge
kancBSafa
|
grezidem
Tečiaus tie ža Turkijoje.
Kaip
Anglija,
kvotimai, kurių vojaecrų ift- riį valandų rado jį nusišovusį
metus, tai su keliokėmis turi mažinimui Francija priešin
dėjimai
neišpildyti.
^ad taip Francija siųlo turkams ateinančiais metais.
Dokumentų
reivis neišlaikė ir buvo pa- iš revolverio.
atsargiai apsieiti. Jis buvo ga.
Francija pati viena turijo paskolą ir visokių
Tuotarpu ton kandidatu- liuosuotas. Jo vieton apskri prie jo, be sieninio kalendo
gerybių,
kviestas Roman Akademijos
Francija stovi už originale imtis priemonių apsidrausti kad savo pusėn laimėti tur ron įsimaišo Pennsylvanijos
ties valdyba paskyrė išlaikiu- riaus dviejų lapų, nerasta. Iš
rengiamosna iškilmėsna. Kvie
Londone paskirtą reparaciją galimo ateity vokiečių agre kus.
gubernatorius Pinchot.
Tai syjį kvotimus.
Apsidžiau vaizdos — žmogus inteligen
stas Strasburgo Universite
1921 metais — 132 bilionu au syvumo.
rimtas priešas.
Republiko- gėm, kad nors kartą turėsi
tas.
tan skaityti paskaitą.
Bet
ksinių markių (33 bilionai do
nai
vadai
tariasi
iškalno.ap
Pasak Poincare, reparaci TŪKSTANČIAI PEGERBIA
me sekretorių, žinantį visus
del senatvės ir „laiko trukumo
sidrausti
prieš
Pinchotą.
leriu).
jos suma 132 bilionu auksi- PREMIERĄ MTJSSOLINi.
"zokonus.". Tuojaus išsiun
PAŠALTUONY, rugp. 20
atsisakęs.
Pagaliaus Francija prieši nių markių, yra toli maža at
tinėjo miestelio krautuvinin- buvo Vyskupo aplankymas.
Bet Neapolin keliaus, ^ai
PINCHOTT
KALTINA
PINI
kėliams pakvietimus, kad to- Bažnyčia kuopuikiausiai buvo
išsprendė po ilgo apsvarsty nga visokiai sugestijai atsisa lyginti karo laiku paneštus ''ROMA, spal. 30. — Pra
GYNO SEKRETORIŲ.
kią — tai dieną, 10 vai. visi | išpuošta.
Žmonės iškilmin
mo.
Sakys kalbą francuziš- kyti militarinės garantijos — Francijos nuostolius. Bet jei' eitą sekmadienį kaip čia, taip
atvyktų į valsčiaus butą ir su gai sutiko vyskupą. Vysku
kai arba latiniškai.
Nes su apleisti okupuotus Vokietijos kartą tokia suma paskirta, te visoj Italijoj iškilmingai mi
HARRISBURG, Pa., spal. neštų " savivaldybės'' reika pas buvo visu kuo patenkin
gul ji ir pasilieka.
nėtos vienerių metų sukaktu
italu kalbą nepilnai apsipaži plotus.
nęs ir todėl viešai negalįs tą
vės, kaip Mussolini laimėjo 30. — Pennsylvanijos guber lams pinigus už laiką nuo tas, tik nepasitenkino Pašal
kalbą vartoti.
premierystę. Įvyko milžiniš natorius Pinchot parašė laiš 1919—1922 m.; kas tą dieną tuonio bažnytiniu Choru.
kos fašistų vaikštynės. Visur ką pinigyno sekretoriui Mel neatneš minėtų jJinigų, turės
Kaip žinoma,
Kardinolas
lon.,
Tuo laišku jis kaltina
KVECIAI, Kretingos v.—
Mussolini pagerbtas.
mokėti 30 litų pabaudos. Dau
Mercier yra garsus katalikų
patį sekretorių už prohibieiguma miestelio krautuvninkų, Šitas kaimas yra už 8 varstų
filosofas ir Šv. Akviniečio
jos
vykinimo
nepavykimus.
TURKŲ KABINETAS
bijodami pabaudos,
sunešė nuo Kretingos geležinkeb'Oj
minčių skleidėjas. Jis išaiš
ATSISTATYDINO.
reikalaujamus pinigus — mo stoties. Š. m. rugp.,mėnesį
kins brangų krikščionybei to
SALIUNE NUŽUDYTAS.
kėjo tiek, kiek kuriam ponas nežinia iš ko užsidegė! vieno
Šventojo Daktaro paliktą Ba
ANGOBA, spal. 29. — Tur
sekretorius malonėjo paskirti. ūkininko klėtis. Diena buvo
žnyčios mokslą.
Saliune, 147 gat. ir Westkijos seimas patvirtino turkų
Apart to, nors valsčius turi vėjuota, o antra, tuo mefti vi
varu
LONDONAS, spal. 30. — kanclierį Stresemann
ern ave., aną vakarą
įvyko
ministerių
kabineto
atsistaty
savo išrinktą valsčiaus iždi si dirbo laukuose. Už valan
NORŽJO KELIAUTI "IS Saksonijos komunistų-sociali- prašalinti Saksonijos premiešaudvmai. Nužudytas Paul
dinimą.
Tuojaus
bus
paskelb
ninką, kurs, žinoma, ne kiek dos ugny pasinėrė beveik pu
PANIJON.* '
Motloch, lenkas, iš Posen, UI.
stų valdžia prašalinta iš uži rą Zeigner ir kai-kuriuos mitas naujas kabineto sąstatas.
vieną dieną yra valsčiuje, po sė kaimo. Sudegie 44 trobe-'
Vedami tardymai.
mamos vietos. Tai atliko nisterius.
nas sekretorius ėmė nuo žmo-' šiai, iš jų 12 gyvenamų, kai-"
Anądien šeši jauni vaikai, Berlyno valdžios militariniai
Pramatomi
susikirtimai.
ATJAUSTAS ŽEMĖS
nių įvairius pinigus. Žmonjės kurių ūkininkų sudegė visis
vyriausias 10 metų, ties AVil- autoritetai. Ministeriai atsi Bet 3erlyno valdžia Saksoni
PERBRANGIOS ANGLYS.
numanė, kad valsčiuje kaž pašaras, ūkio padargai, dra
DREBĖJIMAS.
son «Ave. ežero pakrašty ra statydino protestuodami.
joje yra stipri. Ji ten turi
kas netaip, kaip reikia, ir kal bužiai. Žodžiu pasiliko kaip
do neprirakinta valtį, sulipo
WASHINGTON, sp. 30.—
Tas įvyko tik po to, kuo apie 60,000 milicijos.
tino viršaitį, kam jisai nepri buvo laukuose apsirėdę.
MEMPHIS,
Tenn.,
sp.
30.
visi ir pasileido Michigan e- met nacionalė gvardija inėjo
Federalė pirklybos komisija
Tasai Eberto parėdymas, tai
Anądien visame žemesniaja "atrado," kad kaikurie ope žiūri sekretoriaus. Tuo tar Dabar sunku bus atsistaty
žeru keliauti... Ispanijon.
į seimo rūmus ir areštavo ko didis smūgis Vokietijos soci
me Mississippi klony atjaus ratoriai perbrangiai parduo pu, visų laimei, pasitaikė rug- ti, nes savo miško neturi.
Nusiįrę apie vieną
mailę munistų ir socialistų vadus ir alistams.
Jie
Saksonijos
piučio mėn. revizija, kuri ir Kaip senieji pasakoja, laike
tas silpnas žemės drebėjimas. da kietąsias anglis.
nuo krašto, vaikai atsisakė seimo prezidiumą.
raudonąją valdžią rėmė. Nes
atrado, nors ne visas sekre 30 metų iš 24 tik 2 ūkininku
keliauti "Ispanijon," bet jau Vokietijos milicijos vadas, ta valdžia yra sudaryta iš ko
negalėjo gryžti atgal "Ame gen. Mueller, uždraudė seimui munistų ir socialistų. Socia žios miliciją grąžinti Berlyno NAUJAS AMBASADORIUS toriaus suktybes. Ponas sek dar nebuvo ugnies paliesti,
retorius, pajutęs, kad bus ne nors ji jau dešimtą kartą čia
rikon."
Smarkus vėjas pu- toliaus susirinkti.
valdžios
autoritetams.
listai visas laikas
Berlyno
ANGLIJAI.
begerai, naktį kaž-kur dingo, atsilankė. Rodos reikėtų ski
* tė nuo pakraščių ir valtis jų Vieton komunistų-socialistų valdžią gundė prieš Bavariją.
Yra aišku, kad tas įsaky
palikęs pas viršaitį savo pa rstytis į viensėdijas, bet be
neklausė.
valdžios Berlyno valdžia Sak fTeČiaus
kanclieris Strese mas nebus pildomas. Dėlto WASHINQTON, spal. 28. są. Kad »jį ir surastų, ką gi kelių ūkininkų, niekas apie tai
. Paskiaus juos išgelbėjo pro soniją valdyti paskyrė komi- mann išsprendė pirmiaus ap nesutikimai su Bavarija panar — Vieton atsistatydinusio S. nuo jo gausi, kad jis, apart
ir girdėti nenori. Pagaliau,
šalį praplaukiąs vienas buori- sionierių Schulze.
sidirbti su Saksonijos raudo šęs.
Valstybių ambasadoriaus An lazdos, nieko neturi, o ir ta laikas visiems susiprasti.
nis laivas.
nąja valdžia, kuri Vokietijai
glijai Hervey paskirtas Fra- jam būtinai reikalinga, nes jis
labai
pavojinga. DUESSELDORF, spal. 30. nk B. Kellog iš Minnesota raišas ant abiejų kojų.
BERLYNAS, spal. 29. — pasidarė
ANGLIJOS PREMIERAS
Vokietijos vyriausybė aną die Daug pavojingesnė už Bava — Ruhro teritorijoj išalkusių valstybės.
Kelias dienas praleidus, bu
SERGA.
vokiečių darbininkų riaušės
ną pareikalavo
Saksonijos rijos nacionalistinę valdžią.
vo suareštuotas ir jo pagelbiO R A S .
tęsiasi ir kai-kur padėtis nuo
raudonojo kabineto narių su
ninkas, kurį jis buvo iš fcafinLietuvos 10 litų,
$1,.00
LONĖĮONAS, spal. 30.
savo premieru atsistatydinti
MUNICHAS, spal. 30. -*- lat eina Mogyn.
kur parsikvietęs. Jie abu
Anglijos ster. svarui 4.51
Anglijos premieras
Bonar Tas reikalavimas atmestas.
CHICAGO. — šiandie ne- buvo "pirmeiviai," laisvamaBavarijos diktatdrius Kahr iš Rhinelande
separatistams
Francijos 100 fr.
558
Law tikrai serga. Pranešta,
Kad taip, tai
Vokietijos Berlyno įsakytas Vokietijos' nevyksta, nežiūrint francuzų pastovus oras; gali but lie- r.iai arba bedieviai, kurie skel
Italijos 100 lirų
4.24
kad įo padėtis neina geryn, 'prezidentas Ebert autorizavo nacionalės j(federalės) vald- ir belgų teikiamos pagelbos. taus; šalta.
Ibia, kad ir be tikėjimo 'gali Lenkijos 100 mark. .0009

DORA BE TIKYBOS.

Saksonijos Komunistų Valdžia
Prašalinta
BERLYNAS NEGALI SUSITAIKINTI SU BAVARIJA

PINIGŲ KURSAS.
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LENKIJOS TAUfINIŲ MAŽUMŲ MWfORIAI*AS
TAUTŲ LYGAI.
Prie4 Tautų Lygą ir tuo pat prieš visą pasaulį stoja
me su pasiskundimais, mes visų Lenkijos prispaustųjų tau
tų atstdvai*
Mes Ukrainiečiai kaltiname lenkus: prieš žmonių va
lią mm žemės; Ryty Galicija, Voluiijįa, Cbelmija, Palcn
kija ir Pagirys liko prijungtos į lenkų valstybę.
Net pažadėtoji autonomija mums atimta.
Tai, ką mes.darėme, kad apginus savo laisvę, daba?
skaitoma mums išdavimu. Prieš senovės papročius ukrai
niečiai, kurie kovojo del laisvas, buvo išimti iš amnestijos.
Visiems emigrantams (iškeliavusiems) neleidžiama grįžti
Tęvynėn; primestą, mums konstitucija tuo metu, kai mus g
žemės dar Lenkijai nepriklauso. Mūsų draugijos ardomos,
išplėšiama mums visiškai žodžio laisvė. Seimo atstovams
atimama pilietybės teisės. Mūsų žemė dalinama lenkų ko
lonistams. Ukrainietis negali pirkti ukrainiečių žemės.
Persekiojama mūšų bažnyčia, uždaromos mūsų mo
kyklos. Reikalaujame peržiūrėti kovo 14 d. 1923 metų am
basadorių tarybos nutarimą ir geidžiame, kad visų tautu
priežiūroje butų mūsų teisės.
Mes Baltarusiai kaltiname lenkus: ^persekioja mū
sų bažnyčią, lenkina mūsų vaikus lenkų mokyklose, vagia
ąejnes, kurios par amžius' buvo mūsų nuosavybėje. Be atodajrofe mūsų vadams atimama pilietybės teisės.
Mes Žydai kaltiname lenkus: rengė pogromus, kuriu
baisenybės sujudimo visą pasaulį, kaip žydų senelių, mo^
lerų ir vaikų užmušimai Iivove ir pačioje Lenkijoje. Sauvališkai neduoda mums teisių kenktoje, ištrėmimais vercią nu*s keliauti kitur.
Lenkų valdininkus, jeigu Kurie gina mūsų tei^s, va
dina tautos išdavikais. Mūsų tikybinių organizacijų nuo
savybės teisės yra mindžiojamos.
Mes Vokiočiai kaltiname lenkus: Esame išvaryti iš
krašto, kurs iš senų senovės buvo vokiečių rankoae: Nesi
laikydami jokių teisių, atima mums pilietybę, šimtams
tūkstančių atimta būtinos gyvenimo sąlygos, kad turė
N
jo apleisti levų žemę.
Dar šiandie lenkų kareiviai sėdi vokiečių valstiečiy .
žemėse Voluinėje. Mūsų nuosavybę atima ir plėš vi, tik de!
pašaipos neva šj-tą atlyginą. Žėdnas vokietys negali pirk
ti žemos, gi žemės reforma žada visai mums atimti žemę.
Galicijoje, pačioje Lenkijoje i r Prūsuose persekioja
mūsų organizacijas. Vokiečių laikraščių redaktoriai inkš
čia kriminaluose be jokios amnestija;. Negerbia Bažny
čios laisvės. Prieš tėvų valią verčia vokiečių vaikus w<i

miluos Laįm^s.
Męs vis maiįau juokitmės,
DIENRAŠTI8
.
jnes neįvertiname savo gyveni
>
Keistas pastebėjimas, rodos Keistas ir įdomus tyrinėji mo ir tik kaltiname jį. Mes
'
Visi tie S. Valstybių politi i r kalbėti apie tai neverta. Ne mas. Pasekmės liūdnos.
aikvoiame savo jėgas ginčydaEina kasdieną išskyrus nedeldienins.
Besijuokiančių veidų — fi mies už gyvenimą, tuotarpu
kai, kurie pastaraisiais lai- tiesa. Juokas išreiškia; mūsų
*
Metama
16.00 į kais matėsi stf automobilių ga- išvidinius jausmus, Kuomet zionomįgų vis mažiau, sako mu mums reiktų jas taupinti kad
Pusei |f«tT| . ,
**• | mintoju Fordu, tvirtina, kad vienas juokiasi, kitas susirau wj tfcmytojas.; nuo 6% 1981 m,, nugalėjus savo sflpnyįtes. I r
Ui prenumeratą mokasl iškalno. Lai tas automobilių * * karalius lPkia del tq paties ^dalyko, mes jų nupuolu ligi 3,63% 1922 juo daugiaus mes tenkiname
kas skaitosi nuo užrašymo dienos,
daug rimtų išvadų • galime m, ir ligi 2,65% 1933 m,
savo egoizmą ir aklas ambi
ne nuo Naujų Metų. Norint permai rimtai mintija apie savo kan
nyti adresą visada reikia prisiųs didatūrą į Suv. Valstybių pre padalyti. Deja, juokas šian
©esišypsojančių kurie pa cijas tani kad- tik į save žiū
ti ir senas adresas. Pinigai geriau zidentus ateinančiais metais, dien brangesnis už dolerį, nes žengė ligi 12% 1921 m. i Hgi
rėti ir apie savo ''aš*', sv»
r
siai siųsti išperkant krasoje ar ci1923, nukrito ant 9,75% joti, j savo sapnus tikėti/
preso "Money Order" arba įdedant Ford nežiūri, kokia politinį sveiko natūralaus juoko ma 13,5%
pinigus į registruotą laišką.
partija skirs kandidatų. Bet ža. Dirbtino juoko mes gaiUme 1923 m.
mes vis labiau sau ir kitįems
jei jis bus skiriamas;, tai nonusipirkti už centą nuėję į
"Abejingų" yTa didžiuma: nepakenčiami, save varžome ir
DRAUGAS PUB. 0 0 .
minaciją priims. Nedaro skir krutamuosius paveikslus. Ten 52% 1923 m.
vergiame, kaustoma galų gu
2334 South Oakley Avenue tumo, ar jį nominuotų repub- juokais plyšome, gi vos išėjo
' Bet kas ypatingai skaudu, le tas jungas mus prispaudžia,
likouai, ar demokratai, ar ko me iš teatro mūsų veidas ap liūdnų veidų progresas. Nuo gyvenimą apkartina.
Chicago, Illinois. ;
Tel. Roosevelt 7701 kia kita partija. Skirtumas siniaukė, susiraukė.
" O vienok 1 ', turime pasa
27%
1921 metais, jie išaugo
tik tame, kad iš republikonų
Sielos žinovų — psichologų Ugi 36% 1923 m,
kyti su vienu filpzofu, " rei
\r demokratų partijų jis turė tvirtinimu, amerikiečiai prie
kia priimti gyvenimą, , bet
Kame priežastis?
SIONISTŲ SVAJONES
tų daugiaus progos laimėti viso pertekliaus, patogumų be
jam nepasiduoti. Nepaisant
prezidento
ofisą.
Šį liguistą
apsireiškimą
2LUNGA
ne bus liūdniausia tauta. Blo
visų liūdnumų, nepaisant vi
reikia
pagvildenti.
Įvairios
Dalykų žinovai kalba, kad gas ženklas, dorinio žlugimo
sų sielvartų, nepaisant pro
gali
būti
priežastys.
Karas
porcijos trukumo tarp mūsų
Nesenai Amerikos žydai tu Fordas, kartą nominuotas", im pirmtakunas, tautai ir atski
nemaža
širdies
džiaugsmo
nu
sis
visų
priemonių
laimėti
rin
riems asmenims, r - individams
troškimų
ir
realybės,
rėjo kongresą NewYorke. Konmarino
ir
ant
skaitlingų
veidų
kimuose. Arčiaus jo stovintie žalingas. Nes juokas, kaip
gresan pakviestas iš Anglijos
nepaisant jaunystės trumpumo
atmušė
liūdną
atsiminimą.
ji net tvirtina, kad jis gami- minėjome,
atidengia mūsų
ir vis grasinančios mirties
garsus žydų rašytojas ir mo nąs planus savo kabineto sąs
Nesijuokiama
šiandien
tiek,
kslininkas Dr. Israel Zarig- tatui. Taigi, anot patarlės, /vo veidą: gerą upą, linksmumą, nes mūsų gyvenimas nebeturi mums ir mūsų mylimiems, reisąžinės giedrumą, pasitenkini
Ida gyventi gajimąi ilgiausia.
will. Suv. Valstybių preziden verė dar medy, o jau puodas
senobinių gražių palikimų,
mą, pasisekimą, norą gyventi
Ęeikia kad kiekvieni metai,
tas per žinomą Amerikos žy .kaičiamas.
nes mūsų pare%os skaitlingalop.
kiekviena diena, mums neštų
dų vadę, rabiną YYise, pasiuntė
gesflės,
nes
mūsų
gyvybės
jė
Yra žinių, kad ligi 1918
didžiausią minčių sumą, kad
kongresui linkėjimų. Pažymė metų Fordas skaitėsi republi Kaip pastebėta juoko truku ga sukasi strimagalviais, mū
tuo būdų padidinus savo as
maa?
sų amžius skuba greičiau ne
jo, j°& Jis> prezidentas, palan konų. J i s dar ir tais metais
Vienas amerikoniškas psi gu mes spėjame bręsti Taip menybę kuri susidaro \$ rin
kus žydų troškimams. Tie jų skaitosi republikonų partijos
kinio mūsų idėjų, mūsų meilių
chologas
per
tris
metus
gegu
staigi
yra
rupesnių
banga
ku
troškimai, tai Palestinoje į- šalininku, kuomet surenąė sa
mūsų įspūdžių. Neprivalu sa
r-urti savąją, valstybę Britani vo juokingą ekspediciją Euro žio mėnesy, kasdien visą va ri mus plauna, kad mes ir nu- vo gyvenime tuijėti bergždžių
landą savo lange tyrinėjo pra sijuokti neturkne laiko.
jos globoje.
pon sustabdyti ten mūšius ko
metų".
eivių veidus ir juos paskirstė į
Yra ir kitų mūsų nejuokui
Reikia abejoti, kad prezi vos laukuose.
grupes: besijuokiančius, besi- priežasčių, daugiaus išvidinių, Trumpai, visvien kokio tiks
dento linkėjimai žydams buvo
Nuo 1918 mettj jis atsisakė
šypsojančius>
indiferentiškus kurios temdo mūsų vaizduotę, lo mes siekiame, užuot slopi
atatinkami momentui. Kuomet but republikonų, bet neprisįnus savo sielą, privalu jai duo
— abejingus i r liūdnus,
o
net
ir
protą,
Mes
svajoja
ctėjo
prie
demokratų
partijos.
ptezidentas reiškia gilav.s pa
ti dorinės sveikatos pilnybę,
me
apie
lengvą
pasisekimą,
lankumo atgauti žydams Pa Taigi paliko bepartyvis ir pil
pailaikyti joje atsparos jėgą
dar
tas
nereiškia,
kad
jis
gali
apie greit kraunamus turtus— kuri kelia širdį ją atitraukia
lestiną, tai ruotarpu paty- nai liuosas.
Pirm keletos metų jis buvo but geru šios respublikos pre yisoki spešeląi ir mijioninės nuo žemos ambicijos. Tik ta
žydai tuo klausimu nc/uri
i
kompanijos čia ima savo pra kaina mes pakelsime džiaugs
vienodų nuomonių. Hiaut- pa kandidatu į federalius sena zidentu,
lenkų mokyklosna. ,
Reikia atsiminti, kaip jis džią! Mes svajojame apie mo taurę ir Šypsena savo vie
čiame kongrese tas gaisus žy- torius iš Michigano valstybės.
• t\
Mes Lietuviai kaltiname lenkus: Užgrobi neteisingai
#įj rašytojas Zaugwili kalbį- Kandictavo kaipo bepartyvis atsineša į ^ ^ j H ; ^ i a j P W - "gerus b i t a s " , apie garbę špatiją įsisteigs.
4
mūsų žemes Želigovskio žygiu. Be 'al^airos, mus perhibiciją. Kelinti m e t a f ' J s ve kuri vainikuotų musų vardą,
dainas pareiškė
* P.-litini « Ir 'pralaiii^ėjo rinkimuose.
sekiodami, nori visiškai išnaikinti.
^ ^ ^ J ; Jf j ^ y ^
Fondas su savo kandidatū da aitrią kovą prieš žydus. J o gi khutys toms svajonėms paUonizmas jau miręs". Ta v i
miojasi, mus erzina. Mes veja- u ] į ^ J ^ Ų ^ g u k a k i a i ,
# Uždarė musų mokyklas, uždengė mūsų kultūros ir ujau mirusios visos žydų sva ra daro daug nesmagumų re statomų žydams priekaištų
kia draugijas, išvarė musų šviesuomenę arba sugrudo turpublikonų ir demokratų par tarpe, tiesa, galima rasti daug nito laimės šešėlį, prasimaną ^ f e i k a i a i f i ; ^ - ^ ^ ^
jonės atgauti Palestiną.
mosna. ir internuotųjų stovyklosna.
tijų vadams. ,Tai dėlto, kad jis' teisingų. Bet netrūksta ir de tą gerovės šmėklą, neįmano torius prašė jo, kad jis aplan
Gana senai Anglijo.? spaudu
^
mą laimę, susidedančią iš muv- kytų Am. žuvusiųjų kareivių
Musų žemę dalina lenkų kolonistams, gina mums var
vra turtingas ir kaipo toksai magogijos.
pranešė, kad žydų svajonės
toti lietuvių kalbą.
•
turi nemažai šalininkų. Tie vi *Į prohibiciją Fordas atsine lo burbulų, fantastiškų iliu- k%^m& ^ ^ a p ^ n e U u
jau pilnai griuvusios. Angli
Taip priespaudoj laįko Lenkija tautas, kurios sudaru
^ ap|#Uto.
sur jo vardą kaišioja. J i s paša tiesiog kaizeriškai. Sako, zijų neduodami sau atskaitos Į ^
jos laikraščiai rašė, kad H'17
45% visų valstybės gyventojų (bemaž pusę). Taip Len
ts yra pilnas ambicijos Žmo jei jis butų presideatu, tai pro kame yra tikrosios laimės'
merų BaJfouro kvietimas žy
kija laikosi savo duotojo žodiio, kai ačiū kitoms valstygus. Svarbiausią rolę jame lo hioicijos vykinamas butų pa branduolys, nepaisydami tos fc Kartą degant namams moti
dus Palestinon pasirodė vie
l^ms gavo sau laisvę ir viešai paskeibė, kad gerbs' tautišia nepaprastas savimi pasi sekmingas. Nes prohibicijai neginčijamos tiesos, kad njėra na bjigo su trimįs mažyčiais,
nas muilo burbulas.
mų mažumų teises..
tikėjimas. Jis laikosi to nusis vykinti jis pastatytų armiją ir tobuio's laimės šiame pasauly, o ketvirta mergaitė irgi, bet
Lygiai ir Dr. Zangwill kon tatymo, kad žmogus viską ga net karo laivyną.
Taip pripildo Lenkija savo žemes neteisingumais ir
•
kad neturime tos sąmonės, ku atsiminusi kad jos lėlė pali
grese kalbėdamas palvinėj ' * , li atsiekti, jei siekia ir dar
žiaurumais'. Tūkstančiai pabėgėliu ir tremtinių platina ap
Ir kasgi ? Jei kartais Fordas rios spiriamas šv. Augustinas ko viclui grįio, bet nebišfijo
kad " troškimai retkarčiais buojasi su pilnu atsidavimu ir pakliūtų prezidento ofisan, tai Šaukia: "Nerami mano širdis, ^anrpiau
link lenkų sienas jų neapykantą ir kerštą jiems.
siefcfc savo viršūnių. Kuomet, pasišventimu.
Tai pranešame (Tautų Lygai ir Dražome, kad kuogroi.
galėtų būti gana karšta.
Viešpatie, pakol neras poilsio'
karaliaus Dovklo vaikas su
čiausią butų ištirta tikra padėtis, kad ištremtieji gautų
Prezidento ofise turi but to tavy"! I r mes kankinamės
Prof. H. F. Finister lanky
Tas Fordo nusistatymas ne
sirgo, karalius pasninkavo ir būtų blogas, jei jame butų ksai žmogus, kuris yra gerai tuo, kas yra fantazijos pada damas čionikščias laboratori
tejsės sugrįžti i r kad oiežmomškioms žiaurumams butų pa
gulėjo kniūpsčias ant žemės. daugiaus politinės
darytas galas'. ;
sąmonės apsipažinęs su savo šalies rei ru, o netrokštame ir neslvUia- jas pastebėjo, kad čia įMuktiBet mirus vaikui, jis pakilo, gi mažiaus' fanatizmo. Jei For kalais ir kurs turi plačios' pa rne to, kurs duoda mums vil kuojama ant šunų. J i s sakė:
(Seka parašai: prof. Michailo Lozinskyj (iš Pragos),
pęlagija Bodnoya, VI. Lastovski, dr. Kiker, dir. Jahn,
apsiprausė ir apsišląkšUp alie dui vyko praplėsti automobi žinties su tarptautiniais klau ties patenkinti visus savo kil- "Visuoje to negalima daryti,
nosios širdies troškimus — A- nes ten šunįs labai brangus". , kun. prof. Reinis.
jumi. Aš nematau išmintin lių gamybą ir praturtėti, tai simais.
gesnio nusistatymo politiniam
.
K.
Aleksa.
delio
totorių
sodžiaus,
kur
$tew
p*W
p\m
užmiglj
negalėjųme.
Daug kalbų. Niek« neUki, kąd tai galė
sionizmui.. Nes jau išnykusi
Anksti rytą gavome sriubos ir rengėmės jo būti sušaudymai. Tifcisi, kad jeigu sakė,
praėjo pirmoji išvarytų partija -ji «5Q Imovisokia viltis".
eiti toliau. Sargyba pasikeitė. Štai kažkoks kad veda Charkovan, tai tur. but, išvedė ten.
Kuomet Angliją 1917 metais
Tamsu. Stovime, laukiame nurodant bu- raitelis rėkia, kad sustotume, Duoda kaž ko-. Už ką sušaudinėti?
spaudė vargai, anglai diplo^
"Ęaltųjų" ir "raudonųjų." naguose.
^ubigrudę kambaryje, raminame vienas
tus. Vienas, kitas pailsęs puolą žemėn. Nie ias popieras. Sargybos viršininkas perskaį. itm
(Tąsa).
matai žadėjo žydams atgaivin
ks jų nepakėlė; visi vos laikomės ant kojų. t^s, sako, kąi Uepia-mue sugrąžinti, Kodei? kitą. Dabar Jau žiauriai su mumis elgiasi.
Suskirstė mus grupėmis ir pradeda isvadžio* Nieks nežino, bet daugumas grįž prie šei Net vaikščioti neišleidžia. Labaį nejaukiai
Krato.
ti karalystę Palestinoje. TeT
Plėšia. — Pavojus sveikesnienis rūbams. t i. Mano grupė gavo vieną nedidelį kambarį, mynos, vaikų, pažįstamų, todėl džiaugiasi. jautėmės eidami savo reikalu; ir čia saugojo
čiaus tai atlikta be gilaus ap
Man visvien — nieks manęs nelaukia, tiktai raudonarmietis ir šaukė: "greįčįau"! Nak
galvojimo. Nes Palestiną šian — Įsirašoma \ miliciją. — Patrulių darbai — kųr tiek prisigrūdo, jog apie miega, negali noriu greičiau galo, greičiau kuo nors užsi ties metu įnešė didelį kubįlą, vadinamąją
"dėka". — Iš "fck<*" į kalėjimą. — Kiše ma buvo svajota Susikalbėję keli nuėjome
die turi apgynę arabai, kurių nių karatą, — Raudoiiarmiečiai "keičiasi" su nakvoti priemenėm Man tekę vieta prie imti, o aetrankytis po etapus.
"parašą'*, n ų 0 kurio ėjo baisi smarvė. Jo
.
Beužtenka: aplinkui šlapia — dvokia.
didžiuma yra inufculnianai. y į v mumis rūbais.
Vėl be p a l š i o varo 35 varatus.'
išeinamųjų durų, už kaž kokios statinės. NuPailsome be galio, Nepaisant to> pamate
Parazitų priviso begalės' — visi tiktai
Vieuą dioną prieš vakarą išvarė mug } vargęs, greit užmigau. Neilgai temiegojau,
soj PalesUn. ant 9 arabų tėra
vienas žvdas. Dėlto, kuomet etapą. Čia gydytojas mųs apžiurėjo, susirgu nes staiga pajutau, kad mano kojos kyla au Kerčo miestą, kai ky^m pradeda; dainuoti. kratosi, kasosi, šalta, nekurena. Praėjo viena
dieną-^- nieko neatsitiko, Pasidarėme kiek
prisiėjo rinkti Palestinai legis- sius paliko, o partija iš 168 žmonių buvo pas kštyn. Iš-pradžių nesupratau, kas tai tokio, Priej , miestą sutiko, keletą moteriškių Tai ramesni.
kirta rytoj išvaryti etapu Charkovan. Ūpas bet, tuojau išgirdau kalbančius savo tarpe, žmonos spėjo sųžinotį ir išėjo pasitikti: tik r
įatyvį organizmą, žydai kandi
vis dar buvo ne blogas, apie sušaudymą ne raudonarmiečius. Tai vėl buvo " medžioto ras' džiaugsmas spindi įų akyse, jaučiasi jų
Ant rytojaus jau temstant nuvedė mus
datai labai mažai balsų gavo. buvo girdėti. Kalbėjomės apie savo ilgą kelio j ų " grupė, kuri vėl fikeitė" daiktus. Vel balse. Gal, ne viena 1| jų nemanė jau daugiau partijomis raštkiėn ankietų rašyti. Mes jau
Nes arabai buvo atsisakę da nę. Pagaliau sugulemt ant grindų ir pradė ėmė mažėti musų maišeliuose valgio atsarga. pasimatyti su savo vyru. Priėjome prie etiapo: žinojome, kad surašę ankietas, paskui nak
Šitie raudonarmiečiai, nespėjo teft pa&i, Etapas nepriima, tiktai sargyba stiprina, fcu- timis išveda "Charkovan".
lyvauti rinkimuose. Po tų ne jome snausti. Patariau kitiems atsargiai rašyti ir gū
pasisekimų anglų spauda tad . Staiga naktį įsiveržia raudonarmiečių bū v pelnyti mieste, tai dabar ieško ko nors pas Jdiką nustumia* Sargyba elgėsi labai žiauraį,
ir paskelbė žydų svajonėms rys ir pradeda daryti kratą. Ne vienas buvo mus. įkempa viena, ir ta pati aukštai prika šautuvus laiko ne ąnt peties, o rankose, prisi- rai visus klausimus apsvarstyti. Tečiau perągavęs kelionei šį tą nuo giminių, pažįstamų. binta, tai blogai matyti, kokį mųsų batai. J&u- riuošusi šauti. Ūpas kinta; Jseli vėl krįnta pail kaitę, daug kas nusijuokė: toki paprasti
pabaigą.
Raudonarmiečiai pradėjo tuštinti maišelius. lime eilėmis, tai vienas kilnoja gulinčių ko sę žemėn. Varo kalėjiman, o radosi taip toli! klausimai — nieką juose pavojingo.
Palestinoje susibėga gyvi in
Kalėjime v^i krata. Bar ankščiau mus
Musų buvo viename kambaryje apie jas, o kiti apžiūri prie Šviesos. Netinka —
Man jie neatrodė toki paprasti. Klausi
teresai viso krikščioniško pa 200, Vie«as kitas pradėjome rėkti, keik tai kojas meta. Taip ir aš nubudau, kaip tren talpina. Pailsę miegame gerai
mai buvo šitokie: prie kokios partijos priklau
Iš ryto vkų ūpas puola. Sužinojome, kad sotef jeigu esate nepartinis, tai kodėl? Arsaulio. Anglija,' gavusi man ti. Pasidarė baisus triukšmas, subėgo etapą kė mano vieną koją, nors antra dir* tdbefcfUT
datą Palestiną kontroliuoti, komanda ir išvedė raudonjarmiečius. Vienas vo pakelta. Apžiūrinėjo batus, drabužius įr i | likusių, 50 apsirgusių jau- tiktai k»U teliko; wijaučiat'e komunistais t jeigu ne, tai kodėl?
kitas neteko šio to iš savo daiktų, ne tiktai maiius. Ten daug rado, kas jiems t|ko. Vie visus kįtųs uąįtį išvedė, ir jįe jau ųegrįžo- P H jeigu prijaučiate, kodėl partijon neįsirašotf
neatkreir^ė i tai domės. Mėgi įš valgomųjų. Vidurdienyje ant rytojaus raus
na po kitos partijos' ėjo visą nąjttį; kiekvie eš taį buvo ręgi§trąciįa, j a | ė ankįetąs. Kas Ar turite turtą? Ar turi turtą jųs tėvas, bro*
no tik vieniams žydams pri išvarė toliau. Varė latai greitai, be atilsio. na ką nors paimdavo, ir musų atsarga |nais-' tai, ar sušaudymas f jtą sušaudė ?" Cas pasi- lįai, seserys? ir t. t.
sigerinti. Bet apsiriko.
, ^ ' Praėjome 35 varstus iki pirmo etapo r— nedi to labai sumažėjo. Nors prisikamavę, t*©W Sko ųesusaudyta* f
,
(Bus daugiau)
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Iš Geid^jjinkų darbuo-

Spalių 26 d. įvyko Giedrininkų 16 kuopos sus-uias mo
kyklos kambary. Į dienotvar
kei eiga i£jo klausimas įsteigti Giedrininkų vakarinius
kursus norintiems pasimokin
ti. Bet kun. A, Linkui paaiš
kinus jog vietinis* Federacijos
skyrius nutaręs tuo reikalu
Aukitos nuomoj.
kursus steigti ir jog čion bus
reikalinga į mokytojus GiedriCieeroj daug statoma nau
ninkaT. Todėl sus-mas1 užgyro jų namų, tad yr daug tuščių
šiame
reikale
štai ką: namų. išnuomuoti. Vienas •lie^
Steigiamus Fed. kursus Gie- tuvis pasistatė gražų namuką,
iįnomą jam daug kainavo, tad
drinkkai remia tiktai kaipo
jis nori pasipelnyti. Reikala
organizuotas kanas ir mokini
vo aukštos nuomos, bet jau ke
mo programa ves patįs Giedri lintas mėnuo stovi tuščias. Ctni nk ai, gaunant tam tikrą eeros gražiausioje vietoje yra
atlyginimą į kuopos iždą iš ku daug tuščių namų, bet dėje, jų
rio bus atlyginama mokyto-nuomos tiesiog neįkandamos.
Taipgi mediniuose namuose ir
jams už ju triūsą.
gi brangų, ir dar vis kelia au
kštyn. Praeitą pavasarį kaip
LIETUVIAI ADVOKATAI
kokia liga buvo išsiplėtusi su
nuomomis: kaip tik vienas
namo savininkas pakėlė aukš
tesnę randą, tuoj visi jį pase
ka. Nors tai atrodo nešmonižADVOKATAS
kai, bet kur čion sužiūrėsi.
Vidurmicstij Ofisas
Koom 1721 Chkago Temple Blds;
Dabar jau toks paprotys įsi
7 7 W . YVashingįon St.
gyvenęs : viskas eina akstyn.
OFISAS CICERO
pp»

A. E.

STASULANI
1314 So. Cicero Avenue,
Panedėlfo, Seredo Ir Pėtnyčio* vak
Tel. Cicero 5036
-««»«

ŽINIOS Iš CLEVELANDO,
V. W. RUTKAUSKAS

Mairtmio pagerbimui vakaras.

ADVOKATAI
29 South La SaUe Street

m
Telefonas Central f S t t

Vakarais S223 S. Halsted St.
Telefonas: r a r d s 44* l
—- •

J. P. WATTCHES
L •w j e r

UJETCVIB A D Y O K A I n g
Dlen.: R. 514-610-137 H. ©garborn Str. Tel. Randolph (URM
Vakarai*: i07Sf 8. Wabnah A
Roseland
Tel. Pullman §177
! » • » » •

•• • » • » • • • • •

mm P ^ I P m

ADVOKATAS
Ofisas Vidurmlestj|«
CHICAGO TEMPLE BUUJDlING
9 T West Waahinffto* Street
K o o m 17a« T e l . D e a r l M t a t « 5 7
N a m u T e l . H y d e Parfc S3»5
M•m

m

i • • • Įrntrn» p • • » • ^ • » »

S. W. B A N 8 0
ADVOKATAS
7t W. Monroe Street
Room 904 — Telef. Randolph 9909
Vai: N u o 9 ryto iki f p o pietų
Vakarais: 8303 So. Halsted Sic.
Teief. Yard* 1011
Chicago.
I_ .. • 1 • • • r. «

r -

r • - •*•
•4.

LIETUVIAI GRABORIAI
,~»mmmm*,*tm*+t P P '
Telcf
f. E . Falacs
Uit
Ijc. Embalmer
CHAS 8YBBVICM
G ra bertus
1137 8. 49-th A»*.
Cicere. 111.
P»*rabAms keplytts vetisl. Frlyatini* ambulaaea*. Pataraavlmss kas
visoj Chicafpj.
» p • P • mm>

Telefonas

f > i b i » i

Boele*ard 413t

Telefonas Oanal 5395

Grsborius
PataraanJv tai*
dotnvėse t e s tnrėae,
krikštys t
•ee |r
reikaloose.

Amhvarn A ve. Ohicago.

JOHN G, MEZLAISKIS
Generalis Kontraktorius,
statytojas ir scnų namų
taisytojas.
3319 West 24-th Street
Ohicago, BĮ,
> - * • • -

2334 South OaJOey Avenue
...UJI

— .j

"U1.1-. ,

'
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Lietuviai Diktatai

AUGŠTOS RŲŠIES TUR
' KIŠKI CI6ARETAI

Chicago, IUinois

, M,, . II..BI

U12 W. 3S-th St. Chlcagp
Twtai virt $7,000,000.00

/> / •/

—4^41.

Tarpe antro akto buvo mono Umų mintis.
Jums išvažiavus prieš pat
logas " Bruklino dešrų ben-vės.
,
prę2iide»tas ^ kurį atliko įžy- paskutinį susirinkimą, Alasmiausais' Clevelando kolonijos kou, mes yisį likusieji susi
monologistas — A. Staseliu- rinkome, o pirmininko nėra,
Kas daryti T Stanislovas sa
nas; ji* taip audijenciją pra
juokino su savo bendrovės rei ko, "Vyrai čia yra kas nege
kalais, kad dauguma žmonių ro", ir nieko nelaukęs išsprū
turėjo gerokai ir apsiverkti iš do pro duris; paskui Stanislo
vą it Jeronimas, Jurgis ir Jo
juoko.
Po tam sekė dainos. L. Vy nas. Palikau aš vienas, nieko
čių 25 Ijp. ekoras, muziko J. ne laukęs ir aš išdūlinau.
Ciiausko vedamas, sudainavo Vaisiai.
pora d«inų; sudainuota gana
Stanislovas būdamas išmin
gražiai ir gyvai, buvo priver ti jtgauslu senberniu, sužinojo
stas atkariuti. Antras choras iš nekuriu šaltinių, jog ger
dajnavo — teatrališkas, ku biamasis išvažiavęs i Alaską
riam vadovavo p. Krampa — permainyti savo stoną ir ma
dainos išėjo gana gerai.
nydamas kad tamsta nori mu
Tarpais grojo iv. Jurgio pa mis šposą iškirsti, sumanė ir
rap. orchestra,
jisai nepasiduoti, na ir per
Žmonių buvo prisirinkę pijr mainė stoną, peržengė senber
na svet. Matyti, kad gražaus nių įstatymus. Jeronimas, Jur
pelno liks šv. Jurgio parap. gis ir Jonas, manydami kad
taip turi etgties sulig senber
knygyno įsteigimui.
Programos vedėju buvo gerb. nių konstitucijos, ir tie tą pa
tį padare. '
M. Ruseckas.
. .
Čia, už tokį gražų atlikta Kas l|eką daryti.
darbų, reikia tarti širdingiau
Kadangi visi jau susimetė
sią ačiū katalikiškų Dr-jų Są po naujo stono vėliava, ta'.gi
ryšiui, kuris taip gražiai pasi h- jums' velitume prisidėti prie
darbavo dol savo parap. kny mūsų ir organizuosime "Nau
gyno ir visos katalikiškos jo Stono Kliubą". Oh! Kaip
Clevelando visuomenės, nes šis gera naujam ctone. Pamėgin
knygynas bu* visiems šv. Jur kit ir pamatysit. įstojimas vi
gio parapijonams atidarąs.
sai mažas.
Audijentas.
Ex Senberniu Vijurkas.

• I

I

-»

<

ką, ypač būdamas pirmutiniu
organizatorium ir vedėju, pa^
likai vjsk.8^ o reikėtų gerai ži
noti jog kūnas be gaivos v
gyvuos.
'.••

Draugijos

Dr, Makaras

Milionai Turkiškų Cigaretų
esti parduodamu ir surūko
mu visoj šalyj kasdien per
visus metus.
IR KODĖL?
Kadangi Turkiškas tabakas
yra geriausias ir garsiau
sias tabakas pasaulyje del
cigaretų.
Holmar yra is 100% tyro
Turkiško tabako ir suteiMa
rūkoriui augš^iausį malonu
mą ir užsigunėdinima kiek
viename patraukime.
Paprasti cigaretai yra is pa
prasto tabako ir duoda Ju
ms tiktai durnus ir daugiaus nieko.

QVDVTo#as m
CHIRURGAS.

UBTUVYH

Už Chlca,;oa trelSiausial ir M>«
Čiaųsis4 pai>iekiąniį»
sekančiomi
kolonijemt: I a « u » Uarbor, Kajt
Chicagę, Hammopd, Gasry, Hąrrey,
Sieft-cr. Ir Joliet. Todėl visokiai*
reikalai? kreipkitės:
1444 WENTWOKTH AVE. O H | .
CAGO U^IGUTS, IIX. Tel. ##4
Ketvergo vakarais; 10453 a State
SL Resetaad. Tel, S4t,

Dr. M. ŽILVITIS
PĘNTISTĄS
41tS ArchCT Avenae
Vąl.: 9 m 9 vak, kaadlen. Ne4ė- ,
; lio4 9 Iki 12.
Tet I*fftyetta « e # |
•

• • •

! » • • • • • » > » > » » « » f f P • p

ATSIMINK SKRYNUTį
»

t

!
L1U.HJVTS ARABORIUS
1314 W. 18-rd PL
Cfcloago, m
Pataraaaia laJdotavaje kaopigtaajia. Reikale meldJU ataUamkti. e aaane aarba bosite • • — I

TeL OMAI mtmm%m
l
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Suvejančias Akys.

•>

kartoti MURINĘ kasdiena.
aWys atvatvioa Ir padaro
Mg.

TcU lafajrctte 4«33

P L U MB IN G

Lietuvis Dafity Gydytoiap
^ t Q | yr. 22-nd. « So. LeavUt Sts. j
Tel. Oanal 6822
Ghleago, IU.

VA*V.

Išdirbėjai
angičiaxu»iQK
njšįes
TvrkiAku \x
Kgyptlski|
OtiareUi
pasaulyje.

•4

SSSS W«%t ss-th Street
••••!!• i a

Dr. A. I. Bertašlus

POXESoflOovlO

(Bertash)
GYDVTOJAS I R CHIRURGAS
»4«4 So. Halsted Str,
Ofiso Vai.: 1-t po piet 8-8 rak,
ResidoocUa
8151 Sa. Unioa Ava,
TęįL, BotO, »9l<
T e t Yds. l t f t

VPV i**J8'*i <!*•« WW*» wRa*l S4W

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietnvii gydytojai Ir
Ohirargai
Talaodos: l f iki 12 ryta: 1 Iki «
• a platu: | tad • tąkart
fp

—a

—T"

m'nęm
• mUk • • ••

Į^r*

P P p '

DR. A. L Mik
1*00 80. Halsted Kr.

patartina kožnam ta žodynėlį rūkius tuojaus suiaa«i skirtąįsigyti, ir nešiotis BU savim k* i n a ««1» n U -m*»m C l
garėtų?
Beniuje, nes jis nestoras ir la
~—
r v
bai nežyinns kuomet jį neSioji
>a»»»»»»>:>»>»>»A
kiSeniuje.
'
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00).
DRAUGAS PUB. OO.
2334 South Oakley Ava.
Ant Brid^ęporto
Chicago, U i
Puikiausios nuskintos kfvietkos,

KVIETKINYCU

»pp-

P^"»P»PIP]PP
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AR ŽINAI KAD
I4etuvoę Švietimo Ministerijos
Knygų Leidimo Komisija ap
vaikščiojant 40 metu Jubilėjų
"Aušros" nutarė išleisti tam
knygas ir laikraščius aprašant
ir ^a^iau aiskiaiant apie tų |
laiku rašytoju ir veikėjų dar
bus,: Ar žinai kad skonis 100%
grynai fFiirki^ko tabako kuiis
ranŽaši HelnuiiTioso syki niw*

vestuvėms bankietasas, pafrai>ams^
vainikai ir kitoms. pr*mo*om*.
Taipgi užlaikome portįdę^J, perfuraa, plaukams ti.nfcįtUus ,(hair]
nets).
Patarnavimas
mandaBJausias, j
kainos žemiausios.

UIBA FLOWER g?03P
3324 Aubum Avenuo
Telefonas B l v d . ^ 2 ^
. I

'

l'l'"M"TTT

TONSI
IŠIMU
rOBULIACSlOMIS BlOl
PRIEMONĖMJb:
1.—l)e peilio,
8.-»-be kraujo,
8.—be marinimo,
4,—b* skaa&nao,
B . ~ b e jokio pavojąns fTat-

.; B III

P o operacijos žmogrui nereikia, gulėti lovoje, nereiklia
nereikia ga!$ti nuo dartx», nereikia kentėti sopuliy; amofus
tuoj valgyti, dainuoti Ir jausties linksmai.
Patarinmis tonslla roHmlais duodu uždjka.
klinika,
tosaaėa yra maloniai kvtodteasi atlankyti » a t
kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti.

1411 South &0-th Avepue
•BSH

-p

•wmm • r v i vm< n > '

Gydytoja*, caururgas te Obs|etrikas,

^ ^ ^ ^ • p ^ w ^^^^^^^pa~^^P^^w^^"^

• HM l# ryto ir 1—i.io

vakąjra. Ned. paeal sutarti. .

DE. AJ4. M, BA6KUS

a^lpo Uetuvys, Uefuvia«us visa*
dM patarnauju |mo«rerlaų&la
M- YCSJL4
•»•

.31 J MII t
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Dr. P. G . Luomons

' m i

IR VARDĄ

sostinės.
Atydziai skaitant ir njokinanties, fafym lietuvis gali
lengvai išmirti kaip taaykUikai ištarti angliškai. Taigi

m%wm

—M

S. D. LA0HAWI0S

:•

"DiAW0" PINIGŲ aimrniffo SKYSTOS

Spalio 14 d. šv. Jurgio parap. svet. buvo Įrengtas iSkil
niingas vakaras* — mūsų tau
tos didžiausio poeto kun. Mai
ronio pagerbimui arba geriau
sakant, jo šešias dešimts vieno
meto sukaktuvių apvaikšeiojin>as. Šios iškilmės buvo su
rengtos per Katalikiškų Drjų Sąryšį.
Programoje dalyvavo net
trys jaunimo draugijos: L. Vy
WAUKEOAN'0 LIEtUVIŲ
čių 25 kp., .Teatrališkas choras
ATYDAIv
ir §v. Jurgio parap. kliubas,
'
Pirmiausiai sekė ant pro
u
>>
Ponas Nikodemas Kulys
Atsąlamas
gramos gerb. kun. V. Vilkutąįv
(802 — 8-th Street) yra įga
eio kalbą. Kalbėtojas daugiau
••Draugo*' numery 244 pasiai kalbėjo apie Lietuvos var toinijau, jog gerb. "Sanher- liotas- atstovauti Lietuvių dien
gus ir jos uždraudimą kaftbos nįs" paskleidžia viešai, 'visai rašti "Draugą" Waukegsure
ir literatūros, kada buvo po visuomenei apie mūsų p!anu>; ir apielinkėje. Turini į °Drau
Rusijos jungu. Gerb. kalbėto kurie turėjo |vykti organizuo m" reikalų, galite prie Jo
kreiptis.
jas ragino visus, kad skaitytų jant senbernių kliubą.
"Draugo" Administracija.
kuodaugiausiai
katalikiškus
Nors tie planai turėjo būtį
laikraščius ir katalikiškas kny slaptybėj, kad 1924 metų merM AU P I N G AS
gas, o ypač, kada bus atidary faitės nedfžinotų,.nes tą mehj Firmas kiįenjnia Liet.—Ano.
(
tas savo parap, knygynas po pripuola "įeap year", bet vin lįjkas ir Ąnflo—Lietuviškas
vardu %iMaironio Knygynas'1.
vien ko tai įpykęs "Senber
ŽonDYNELIS
Paskiau sekė veikalo pers*
ny
uis",
išduoda.
JFalpina savyje 18,000 žodžių
tatyraas trįįų aktų komedija,
$Bygelė> didumas: 5colių U
"Raudonas Knypkis". Veika Keno kaltė.
las atliktas neblogiausiai. $ie
Juk pats, gerb. "Senberni", gumo, ir $ oolįų platumo, taip
asmenys dalyvavo šiame vei gerai žįaojai kad tai svarbus gi turi gražius apdaru*, aiškią
kale: Prof. Balakone rolėj «£ dalykas, organisavime senber spaudų* ont plonos popieroa
V. Gįbavįčius, jo pati - - O. nių k U ubo, ir užlaikimo. nekal spausdyta. Ant galo knygų
Valiukaitė, Prof. Puslapis ^ tybės stono. Bet gerbiamasis tės randasi paaiškinimas, kaif
J. Statutą, jo mylimoji — 0 . nepaisei to .nieko, kas -iSviųr tapti Amerikos piliečiu, taip
Kilmikaitė. .
^virptelėjo, ir išdūmei \ A-las- gi yra surašyto* visų valstijų

A. Masalskis

i 3307

CENTRAL MANUFAGT0RIN6
DISTRICT BAIK

fta. finas I t i l t
0«ajl ra|.: I I ryto iki l t na atea,
• IM 1 Tai rakaro.
Kaa, vai.: I iki 4 no D»a4a.
• I f t Aroher Ąre.
Tai. LarayatU M t f

ŽINIOS IŠ WAUKE6AN0

A. A. Slakis
im » » » • • • • • • • • •

Nuaiunčiame
Telegramų per 2 dienas.
perlaidomis pej 25 (Jienaa,
Turime tiesiogynius suaisiakymus su Lietuvos Bankais.
Pasinaudokite proga siunsdami pinigus Lietuvon

Išklausyta ir ušgirta rapor
NorMami pasiųsti pinigų i Lietuvą saviesiems, siųskite
tas komisijos rengime bučifov per dienraštį "PEATOĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau
Čio vakaro. Sus-mas davė ko siai patarnauja,
M
misijai veikti visame kame ga*
Draugas'' siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet
ir Doleriai*.
Jei įlosite patys pasiųsti, tai "Draugas" išrašo čekį-drafSus-mai nutarta laikyti kač
antras sekmadienis kiekvieno tą kurį Panūstos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie
mėnesio, tuoj po sumos. Punk 'nuėję į Baukos skyrių gali atsimainytifoejokio vargo ir be
atitraukimo.
tualumas bus pirmoj vietoj.
Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, '*Draugas"
Aptarus klausimus, sus-ma
uždarė pirm. A. Rakauskas; pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas
gi maldą atkalbėjo kun. A.išmoka.
Taipgi d r a n g a s " siunčia pinigus ir perlaidomis. No
Linkua.
'
rėdami platesnių informacijų kreipkitės:
Giedrininkas.

CICEROJE

•<ą&f._

PINIGUS LIETUVON

Cicero» nuooi*.
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Tel. Bonlevar4 a l M

D*. A. J. KAEAUTO

Uelavii Oydytojaa
*^^P***^' w^^f a# (P*J* ^p^^n^ft H ^saa
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Tel. Lafayette S415

OH. C. K< ČERYS
(CHEJRHY)
t*ENTl#IAB
Perkėlė savo ofisą i Brif hton Park

4454 So. WesUm A venų*
a

(Kamp. 46 8 t ) Chicago, OiVaiandos: Nuo S po platų Iki •
vakaro; gubatoms nuo 9 ryto ild
v rak.; Nedėliotas nuo lt m l f .
g|"

• • • p P ' » P P . p • m m P P p m-<mmymm9mmmmĄ
* V « P P P P P P P «

Dr, M Strikol'i*
GYDYTOJAS Ir CŪIBURGA*
44D1 8o. Ashland Avenna
TeL Boulernr4 7gJt
Vai.: I iki 4 ir C iki I
Ned. l g Iki 11
I: §641 Bo. Albany Awmn
Tel. Prospect l t t t
Vai... pagal sutartį
I » » » » » ^ » » « » W P P P

• » P I

P .

M

l

i • mm m pt

«aL Blvd. 1401.

Dr. V. A. ŠIMKUS
l i t i Bo. ttntetai Street
Valandos: Nus 1 Iki • dieną, Nuo
T—9 vak.
Nedėttoniis • iki 11 dlapg.
f2-P 1 ^ M * » »

• < > * • • < < • • mm •

i 1 m- M
Jlemkite tuog piaaierias, ku3SS£flC

• » —

rie dažniausiai prTsiAajį dien
rašty "Draugo",
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,
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Vienas pollcmonas nužudytas,
kitas sužeistas.
. - •>

Kai-kurie Chicagos teisėjai
senai reiškė nuomone, kad
tiolicija be teismo garanto
tegali i neiti į privatinius namus ieškoti
"mocnsnine,"
nors tikrai žinotu, kad na
muose "moonshine" butu ga
minama. ITž tai visas konsekveneijas policija pasimn ant
savęs.

^T?

K A VAI-

mmi
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POLICUA BE VVARANjTO
PUOLĖ NAMUS.

1928

farė be teismo \varanto piilti
Montano namus. (Taip jie ir
padarė. Kuomet jie inėję vi
dun atsakė neturį
waranto
kratai, tad visa šeimyna pra
dėjo pliekti detektivus,
Pa
sekmėje
detektivas Harnett
ant vietos nužudytas, detekti
vas Barry pavojingai sužeis
tas, gi trečias detektivass buvo
kieme ir jis išliko sveikas.

linksmi veidai suteikė pro^ą
jaustis nepavargusiam.
j^Cteko pastebėti nemaža bizSu vakar atsidarė nauja nieriti kuriems penkdešimkės*
dantų klinika vaikams, k ui i a —šimtines buvo n© pinigas.
Chicago Dental Society rupi- Čionai fl&ikia statyti klausimo
nosi per kelis metas; Miniu a ženkilas ir ieškoti atsakymo,
klinika bus pavietbs ligoni
Laikai, tiesa, geri. Bazaras
nėj. Tokią žinią padavjė pa buvo įvairus, teeiaus dar ne
vieto boardo prezidentas Anv tas mus tenai taip skaitlingai
ton J. Černiau Klinikoj bus sutraukdavo. Tai vienybės, su
septynios
dantų
vienetas tarties apsireiškimas. Mes ma
(kambariai). Jų perdėtinis bu tėme kaip užsimiršdami save
siąjs Dr. A. C. Luginbucl.
dirbo mūsų gero. kunigai. At
eidavo pirmieji gi išeidavo
. BA2AR0 įSPUDŽIAI.
paskutinieji, derb. knn. J. J.
Čužauskas išstovėdavo "kenTown of Lake. — švento džių" būdoje kas vakaras be
Kryžiaus parapijos bazarui vi jokios atmainos ir Šaukdavo
siškai užsibaigus, patirti jame visus prie savęs lyg tartum
įspūdžiai kufena širdį, neduo savo gerovei. Teko jo ir pasi
da jausmams ramybės" — ra gailėti.
gina ką no pasakyti.
Gerb. kun. A. 0. Martiniais

Už detektivo nužudymą, ir
kito sužeidimą kaltinamas 17
metų Montano sunūs, lankąs
higb school.
Kaltinimas re
miasi vien pačių
detektivų
tratų gaminama.
Už tai vi liųdymais.
sas konsekvencijas
policija
Bazaras prasidėjo sekma
Visa Montano šeimyna su.
dienyje, rugsėjo 3 d., o užsi
pasima ant savęs.
imta.
baigė - sekmadienyje, spalių
Tuotarpu policijos viršinin
21 d. P e r tą laiką bazaras j kas, miesto advokato pataria
TENORAS J. KUDIRKA
Nykdavo sekmadienių ir ket
mas, skelbia, kad policija ga
CHICAGOJE.
virtadienių vakarais ir vieną
li pulti privatinius namus ir
Lietuvos Operos artistas — j oxtra vakarą "Labor day'\
be waranto, jei tik turi aiškhj įrodymų, kad "moonshi- tenoras Justas Kudirka atvy- Išviso keturiolika vakarų.
Turėdami priešaky gerb.
me" gaminama arba vartoja ko Amerikon ir jau yra Chima.
cagoje. Jis žada kelis mėne kleb. kun. Alex. Skrypko, baužtrukti ir zarų pavyzdingai tvarkjė para
. Kai-knrie teisojai be gara sius Amerikoje
nto areštuotu? žmones paliuo- prie progos lietuvių kolonijo pijos trististai p. p. Steponas
šlusnis, Jonas Zelevas, Vin
šuoja,
nežiūrint to, kad jų se pakoncertuoti.
namuose policija
atradusi
Kadangi p. J. Kudirka yra centas Šeputis.
Bazare dirbo penkesdešim"moonshine."
chieagietis, ypač mums bus įPolicija sakosi gavusi info- domu jį išgirstį. Senai jį gir- tvienas (51) darbininkas. Štai
rmaeijų, kad Montano seimy- dėjome dainuojant ir neįsi- jų vardai: J. Jocius, Z. Jocaitė, J. Kasparas, J. Gudavičius,
na, tėvas,
motina, du sunu, vaizdiname kokį progresą ar
duktė ir žentas, f)14 AY. Polk tistas yra padaręs balso tvir S. Kasmauskis, J. Bajorinas,
J. Rupšenas, V. Katauskienė,
St., turi mažą
groserniukę. tybės ir technikos žvilgsniu.
O. Zarumbienė, S. Nutaufeieniė,
Teeiaus užpakaliniuose na
Vakar art. lankėsi "DrauJ. Socillo, J. Socilakė, A. Balmuose gamina "moosnino" ir £o' redakcijoje.
lutienė, M. Laurinskaitr, U.
parduoda.
Šedaitė, M. Jedienė, Ū. Pana
Šeštadieni trvs detoktivai, VEDA KOVĄ UŽ NUSIŽU viene, p. Venekevičienė, J.
DYMĄ.
Harnett, Bar n- ir Fuerst, snDikselis, E. Skinderienė, V.
Tūla p-lė Lena Goldman, Balanda, P. Benevicienė, A.
Penki plėšikai vakar užpuo
58 metų, muzikos mokytoja, Gudėnas, S. Šambaras, P. Na
lė Liberty T rust and Savings
buvo
anądien
p o l i - vickas, Ji. Zulteuiskienl'*, V.
bankos pasiuntėją, nešanti pi cijanto išgelbėta kuomet ji į
Balandis, A. Radavieius, - P.
nigus suvirs 9,CKX) dolerių. At šoko Michigano ežeran prie {Rudelaitė, O. Kulpšaitė, U.
ėmė pinigus ir nuvažiavo.
North Ave. "Aš ir vėl darj- Kulpšaitė, J. Kulpšasy J. Joku«in taip", sakp ji.
bauskienjp, K. Paleikaitė, O;
Pas ją rasta bonka su chlo- Į Mrlkentienė, M. Vaiculienė,
roforma. Moteriškė yra gan' ii- A. Aukškalnaitė, E. Rungaitj'j
kalbi, knltnringa. Iš pradž'ii Z. Paną vaite, V. Štandkasį K l
priešinosi išduoti save, bet pa- Baltikauskis, Z. PetTošaitė, ().'
(po tėvais Raulušoniutė)
paliaus pasisakė kas per vie Katau^kaiUė, "3t
Paukšta
persiskyrė su šiuo pasau
na ir kad ji gyvena su savo knn. J. J. Čažauskas, Jjleb
liu po sunkios operacijos
seserim našle prie 2641 Rieo kun. Ak Skrypko, kim. A. C;
Jefferson Park ligoninėj,
spalio 27 d., 5 vai. vak.
Kat.
• > ^rartinkus; J. Padroštis, (X
36 metų amž. Paėjo iš Vii
Minėta mergina laikoma \V. Jucienė, T. Panavas, ir V. A.
niaus rėd., Žaslių mieste
lio. Paliko dideliame nu
Galnaitė. Atsiprašau jei iš dau
Cliieago ave. nuovadoj.
liūdime vyra Justiną Le
pelio kurio nepastebėjau. (Tie,
onavičių ,dukterę Oną 15
NORŽJO PARODYT ESĄS žmonės yra* mums ta labai
metų amž., sūnų Stanisl.
14 m. Juozapą 11, Alexą
VALDININKAS, — PA brangus. Jie dirbo kas vaka
5 metų. Brolį Ant. ir Aras su pasiaukavimu ir širdin,
PUOLĖ KALSJL
kką. Laidotuvės įvyks
gai. Jei turėčiau laiko Ir ne
MAN.
Lapkričio 1 d., 9 vai. ry
to. IŠ namų 45 PI. i r Gasigailėčiau vietos laikraštyje,
ge ave. Lyns, 111. bus nu
Persi statęs save buk esąs galėčiau karliHi apie kiekvie
lydėta Į Aušros Vartų paslaptas' valstijos polleijanfas ną individualiai ir rasčiau kų.
rap. bažnyčią, West Sidėto.
O iš ten bus nulydėta i
Kaip matome vieni darbi
Theodor Jobnson, kuomet jis
Šv. Kazimiero kapines. N
ant gatvekario parodė žvaig ninkai galėtu užpildyti geroką
Visus gimines ir pažys
ždę ir neva areštavo tris kišen kambarį gi publikas — žmo
taurus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotu
vagius, tik prie kito gatvės nių tai kas vakaras prisikimšvėse.
kampo juos paleido. € i pava davo pilna svetainė, kiemas,
Ilsėkis mano mylima
žiavus bloką buvo patsai Jo tiesiog buvo sunku išeiti per
prisiega, tegul tau esti
lengva šventa žemelė.
hnson areštuotas. Greičiausia žmones. Ūpas* visų nepaprastai
Nuliūdę
ar tik nebus vagilių draugas geras. Nesigailėjo jie nė laiko
Vyras ir vaikučiai.
ne pinigų. Tos žydrios akys,
apsimetęs policijantu.

A, + A.
AMIL. LECHAVIčIENE

>

• 'i--•

,*

AE ŽINAI KAD
Chicagos Lietuviai -yra pilni
ambicijos, jie stilto naujas na
mus, svetaines, sodinei medžius
apflink savo namus ir gerina
išvaizda miesto iš visų pusių f
Ar žinai kad ttėlmar Turkiški cigaretai yra su^akuoft k į ^
tose s^ry1iutįse_^a^į^psąngoja
įuos nuo «umankym6 ir susi
laužymb-gi paprastieji Jpigaretai yra supakuoti j. paprastus
pakelius?
(Ąpgr.)
11

m n «i i m • •• • p • ! » • • • • • • • • •
' Itezld. Tel. Tan Burcn 0294
9 « s o T d . Boulevard »6»3

NORĖDAMI
PHtKTL PARDUOTI AR MAI

Dr.A.A.R0TH

NYTI VISADOS KREIPKITftS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
NAUDOS.

įį^.^^^M^« • • • •

809 W. 35ih St, Chicago

Gydo specialiai visokias rjrų ir
moterų lytiškas ligas.
2401 Madjson Street
Kamp. Westero
Western Ave. — iChicago
Valandos: t—4 po pietų 7—9 vak.

• f

.A. K. Rutkauskas
CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.
Telet. Lafayette

414«

:Dn Maurice Kahn

v

c. M Stnpnicki

Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.

07 & Morgan St

t

. . . . . . . .

•

i •

. .

TeL

»•

Tel. Boule%ard 0587

=
•r

*

•

•

1707 W. 47-th Kt.
?aiandos nuo 9 iki 12 diena, nuo 4
Iki I vai. vak. Nedėliomis nuo t
Iki 9 vai. po pietų.
W ^ ^ — — — —

•

Telefonas

Boulevard

1889

Dr.S.ABrenza
«eOs Ho. Ashland * w w
Cbicago. m .
• a i . : 9 ryto Iki 12 piet: 1 po f
let Iki 1 po piet: • : ! • » • *
•29 vak.

f

=r T.

NAPEAPATH
>' . . .
. .GydAu be vaistų ir be operaciją
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare

4647 SO. HALSTED STREET
( kampas

mm**

i ^ W f » ^ » « į i * «

— • — — — a —

47

gatve-s)

u1*** "

'J

••••i

"2

T
Jau Sugryže iš Tolimos

•

TIK PATRINKU JU0MI

• nant su

ttĖĖJĖSti

• Įref. a

V. I T v r ^ I V c I l P a t

Biore. I

* ir tuojaaa pajaučiama maloniai d«ainanM Šiluma bcajakleidžiant po akau* damą riet%. kuri suteikia maiomį smaguma 1 ViaUkai nėra reikalo kankintis
turint po ranka tokia tikrą pagalbą.
*
PaiB-Exp«U«ris tikrai
tikrai pagelbės ir
* jums; kaip jisai pagelbėjo nesuskaito* miem tūkstančiam žmonių per daugelį
meti}. Visuomet laikykite jo bonką
parankioje ristoje.
35c. ir 70c ui bonką aptiekose.

(VA>^(^'H?.
*

Kelionės.

Krikščioniško Mokslo

Dr, A. Račkus

Katekizmas

t." • • . * *

Kuomet jus kankina «k*udus atakas
• reumatiaku alcauamų, ar uipuola neu- **
ralgija, strendieflis, akaudami aijna- „
riai ir muskulai—kokia neapaskomaa #
• palengvinimas patirismš tvirtai patri-

m

Dr. Marya
Dowiat-Sass

9

DR M. S T A P U L I O N I S

M « Mt«toni« Ir UN>1
tHuiff»lowft,
tflnyHo,
nassm visese skilyse.Cosjsc PdvtKt, Mes
dtt^ar KtMtomc n a n a fl7e.0«O rrrfls*
IJetuvis Au«lit«riir« .11*1^-37 S. Havlftted sstvėa. Talpai p*rd»o*»m« Auksi
niu* BondMiN n n i m taSMuriut larsstesncnhri. A t - H w k " D U A i a R " <H. B.)
« 3 4 H. OukJey Ave.
~ < btraaro, III. J,
i • • • • ! • m wi

%
sgasgSsslM s » s g e s » a » ^ • • • s B i s 8 » a a i 1 ^ ^

KA W K GKIŽAU 16 LlBTUVOS IR VĖL
m
PRIIMU LIGONIUS

i
Liet. R. K. Labd, 8*j. Centro su-v
siMnkimaa jvyka trečiadieny, spal., 31
d., 8 vai. vak., AuSros VartŲ parap.
svetainėje. Kviečiame atstovus Ir at
stoves skaitlingai atsilankyti ant susi
rinkimo,
į. ( n i t r o Valdyba.

7048

*
j|g>a8l — g a s » ^ •

mimmm>m m m~r j » ^ » ••

- *—*—

Blvd.

LFWrUVIS DEMTISTAS
tK>. ASHLAND A V E N U S
arti 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Beredomls nuo 4 iki 9 vakarą

• ikj.r vai.
rc*

•

4718

•

paxda\imo nėra tikUt.«CvĮ|iJ(nkas tu
ri. 2 uisi ėm i m us, negai* m'ą K t Ilk t i, m ei

mimerin

f :Dr. C. Z. Vezelis

KUŠERKA

BIZDIS

po

Džiovu, Moterų ir Vyru Ugų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—5
P° PletW: nuo
7—8.30
vakare
Nedėliomis: 10 iki 1.
Telefonai Drexel 2880

k. iiesnieviez-Vidikiene

i •

ofisą

SPECIJALISTAS

Bravo Švento Kryžians paU
rapi jonys!
Kadangi gerb. *kun. Martinkui stebėtinai sekėsi perduoti
01 8 . f i a l i t e d 8t
J — •bu^ernė
Ir,
ANT PARDAVIMO
numerius išlaimėjimui Japoampas 31 įratve
one Yards 111V
niškų perlų, tai buvo pridėti grocernė su namu, ? kambaMai pa
gyvenimui, elektra, • gazas, vanos ir
lėname ofise su
ir antri. Pirma "prise" gavo kiti moderniški įtaisymai. Atsišau
J. F
Van
amp-įė Veronika Šarkaitė, 4350 kite pas savininką:
8Ja#lnlika« pa
2»S« 8o. EmersOd
Ave.
tanuiTiLiaa
prie
So. Hermitage ĄVJ£ Antra, p^
-r—
gimdymo.Tįsoki pa
lė P e t r o n ė l ė ; T e r e s ą i f ^ ^ f s ^ PARSIDUODA nedUel* , rakanl.V r
patarimai dykai. .
> tr aardws^e krant^Vį -:JįSfm\ Ptri»i.
faundoai
n»e
T:
fcyaa,m i* n«o <
AVood St. Jnodvi, matomai, bu' prekyba senai LtoįrbtaV * Jgrielaet&es
,"

savo

4729 S. Ashland Ave.

a

g> • , « mtmtjm m mm i m m

Dr. CH4RLES SEGAL
Perkėlė

NAMAI.

4

Gydytojas ir Chirurgas
4631 6. Ashland Ave.
Tel. Yards 0994

-Hl

'»»»»»'

nerdavojo numerius "chance"
Į
Į
I Ii Į
lij
knygutėse del išfeimėjimo Ja•
CHICAGO HiLIKOlS į
Tvlctonnn Y*rds 5032
i•
poničkiĮ perlų. Žinodami, kad \
Valandos — Q Iki 11 M ryto po
duoti yra lengviau s negu pra
! pietų 3 Iki 5 rak. Nedaliomis oflsaf uždat-ytą*. šyti, atjautame jo pasiaukaviPARSIDUODA Pianas var
mą tame. Iš tikro yra nemą- totas, geras mokintis nx $75»
lenu lysti kiekvienam į aki? Victrola kainav6 $150, už $45.
ir vis1 prašyti. Gerb. knn. Mifr3 3 4 3 So. Halsted S t '
Physicil Culture Institute o•
tinkus tą nemalonumą nešė.
i. -A. VEIiONIS
' DR.
a
o
o
o
Osteopatas,
Chiropratas,
Gerb. mūsų kleb. kun. Alex
Naturopatas.
•
Nesikankink
savęs su ligomis,
Skrypko, kuris pradėjo šią PARSIDUODA W«at Pulimane
Jjgyk
nauja
sveikatą
Jiaujaisiai« 0
medinis namas po 5, kambarius ne
parapiją iš mažo gilio ir iš toli bažnyc'ios už $6,000 . įmokėti t obudals be vaistų ir operacijų nuo o
į v a i r i ų ir užsiseaiėjusiu ligų.
!
augino panašia į šakotą šimta telkia $1,900 likusius po |60 J me- m 4203 Aroher Ave. ant 2 lubų,*
ant kampo skersai Brlghton Te-°
S. MARKINAS
metį ąžuolą, dirbo per visą
tro.
g•
•54 Wc*»t 120-ih Street
i
*
VaL
nuo
9—12
dieną;
nuo
«
bazarą buvo su mumis. Reiš
Telefonai Pullmaii 285t
.
_ » 1 8 vai. vak.
J
.^fedėĮlomis
nuo
9
Iki12..
3
kia, mes vieni dirbome, kiti
PARSIDUODA mūrinis namas 3
atsilankydami rėmAme ir su flatg po 5 kambarius cementuotas aaft<.tąągjgJMt«A&A^tt&aftj tJtss
beksmentas, skalbyklos, elektra, va
mpmf&m
darėme tokią didelę galimybę, šios ir kiti moderniški {taisymai. Par Rattdenetjos Tel.
Rraaswi<k 4887
duosiu už prieinama kaina. Savinin
Dr. 0. YJJOIUB D. C. Ph. C. \
toljį pasekmingą bazarą kokio ką galima matyti kasdiena.
CHIROPRACTIO GYDYTOJAS
MYKOLAS SEREIKA
Be gjdnotlų, be operacijos
niekuomet nebuvome turėję.
3131 So. Eaterald Ave.
Vai. 1-1; 6-H P. M. Sventad. 9-11
Girdėjau, (per tikra nežinau)
l * 7 f Mflsraukee A venų e
PAR8IDX f ODA murtrils namas 2
Kamp, Rols»y Ir Horth Ave.
jeigos' viršyja ' T tūkstančius pa<ryvenlmu po 6 kambarius elektros
Ofiso Telef. Brun»wi<k 7682
šviesa, cementuotas skiapas gražiai S y » * *! *! %%•W• I••!» »i • » • m mm » • • • • • • • • • » — ^ . ^
dol.
išpuoštas kaina M.80«V>.T
B. MARKINAS
654 West 120-1 h Street
Trlef. PnUmno M5«

i

•»»»»»!»«•

Dr, I. M. Feinberg

P^VIKO JUiTCS.

Pasekmingai s i u n « s m pinigui Ir
•
F a rd uodam Laivakortes.

GTBFTOJA8 IR

* mmi

I

Telefonas Seeley 748t

Tel. Boulevard Q611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR-

nEIKALINOAS Brldreport apielinkėję vienam talklnui kambarys su
vakairienės pagaminimu, pageidauja
ma prie mažos šeimynos kad butų
kambarys Svarus ir ne aukščiau kaip
ant antru lubų. Apsišaukite pas
V. STULPINĄ
SS11 Ko. HaMod Street
J. A. M.
THofonas Ynrds «0«2 '

m

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St
Vai.: 1 0 — 1 1 ryto: 2 — 3 p o piet.
7 — 8 v a k . N e d . 1 0 — 1 2 d.
R e s . 1139 Indepeaidenrc Blvd.
Chicago

IEŠKO KAMBARIO,

-

RUSAS GYDYTOJAS OI
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškę. Vyrišku
Vaikę Ir visų chroniškų ligų.

NAS GO.

V1 *

Pranciškus Janufikeviifi«R iŠ Kauno,
Lietuvos, paieško sMeriy, Jadvigros lt
Oenevaites. Paskiausias adrena^ buvo:
1042 Pearl Street, Denvęr, Colorado.
Jie patys arba kas apie juos ži
note praneSkite Šiuo adresu,
PR. JACTAKEVH-irs
, K A U O * S Liete va

a

«

•
»
•
m

F. AD. RICHTER A CO

* 104.114 So. 4th St.. BrooUra. N. Y . .

Ligonius priima kasdien
nno 2 vai. po piet iki 8 vai.
vakaro. Seredomis ir Nedė
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia
tavo ofit e:
, *
1411 So. 50 th Ave.
Cicero, 111

Surengtas ir užgirtas

•

Trečiojo Baltimores Koncilijaus
...

• •

9»—Hi"'

Pagal Angliško sutaisė
Kun. F. Serafinas
Dalis II, Kaina 25c.
DRAUGAS PUBLISHING. CO.

2334 South Oakley Avenue
• v^*-><v-v.

r^tv

Chicago, Illinois.
r^io

»V|0

ŽAIDIMŲ KNYGA.
Bei Šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knyge^
ifi kurios būtume išmokė tinkamų žaismių. Štai, dabar ką
tiktfdvome ja i§ Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai, šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose,
J*il0iikud8e ir {vairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai
prayettn kiekrienam tokią naudingą knygą įsigyti.
Kaįnatlk
. . . 00c.
•'DRAUGAS" PUB. CO.
8334 IBoath Oakley Avenue
Chicago, UL
• ! • > • • • • • < S"
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