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DIDELĖS RIAUŠĖS VOKIE
TUOS SOSTINĖJE.
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Žinios iš Lietuvos

Francuzai norėtų, bet pinigai
MELBPUJINE, Australija,
kitkam reikalingi.
liai sieksnio platumo gatvė ii
lapkr. 7. — Kelinta diena čia
NĖRA MOKYTOJOS.
BERLYNAS, lapkr. 6. ~
naujojo į senąjį Skuodą yri
streikuoja policija. Streikas
Šiaurinėj miesto daly Čia va
PĄBYŽIŲS, lapkr; 3.
begalo triukšmingas, pasižy > NAUJASALIS, Švenčionių užversta to malūno malkomis.!
kar
per
naktį
sekė
didelės
"Amerikonai, ypač Amerikos mi tik vienomis riaušėmis.
w—
apskr. — Mūsų sodžiaus vai Kiek žinau tos malkos
guli
riaušės, maisto krautuvių plė liaudis, kuri daugiausia pa
Užvakar kilusiose riaušėse kai perniai vaikščiojo į kai toj vietoj jau kelinti metai, o
šimai.
liesta, turi Mhoti, kad jų ka keletas šimtų žmonių sužeis myninį sodžių, Šiemet panorė esant dideliam judėjimui, y, Miesto vakaruose riaušinin ro skolos nebus atgautos. A- ta.
Dideli nuostoliai padą- jome turėti savo mokyklą. pač turgaus dienomis važiuo>
kų būriai sulaikė visą
eilę merika paskolino, tai ir dova- ryta.
Mes kviečiame pernykštę mo- janttiems dažnai noroms netXt
. ... : • .
Miestan sutraukta nemažai kytoją, kuri ten negalės mo- noroms tenka kelti triukšmą,
WASHIN<fTOX, lapk. 6.— marku?. Bet jei ekspertų ko- žmonių, važiuojančių automo ft •<
Internacionalių skolų at- į į j ^ g į į
V i e t o n s t r e iki-! kytojauti, nes valdžia įsipiršo šaukti vien kitam, kad susto
Franci jos ambasadorius Jus- misija turėtų mažinti repara biliais ir juos apiplėšė. Atimmokėjimui sistema nebus pa ninku organizuojama specia su savo mokykla visokiais pa tų ir leistų pravažiuoti. B«
serand vakar i irėjo konferen ciją, tai ta pati komisija tu dinėta ne vien visoki daiktai,
bet drabužiai ir avalinės. Ku gaminta ir : jgyvendinta. Dėl le policija.
Taigi policijos žadais susukdama žmoiįėms to, prieš karą, ir laike vokie
ciją su Valstyfc s sekretorium rėtu podraug aptarti ir Franrie pasipriešino, tie gavo plie- to, tos skolos tunps but visai pralaimėjimas aiškus. I r deh galvas; tai jiems už butą ne čių okupacijos, gatvė iš tven
Hughes reparacijos ekspertų ( cijos skolų panaikinimo klaupanaikintos. Nors tas skaus to streikininkai kelia riaušes. reiksią
kti.
mokėti, tai valdžia kinio pusės buvo apsaugota
komisijos reika ? e.
simą.
Pirm to dieną didžiausios mingai kai-kam turės atsiliep•
malkų duosianti, apseisią be atramomis, bet dabar jų nėra
Konferencija jvyko uždaryffuotarpu
Suv. (Valstybės
riaušininkų minios puolė krau tt, bet kitokio išėjimo nėra. A Ū T 0 M A T m £ s BALSAVI- piliavų ir tt. Ar daug tų pa ir tamsią naktį lengvai gali*
tomis durimis. Tęsėsi arti nori, kad ekspertų komisijos
tuves ir žydus. Vokiškiems Pati Amerika Šiandie stovi uz
žadų išpildys parodys netoli ma pasijusti vandeny. Stul
MO MAŠINOS
darbas neturėtų but varžomas
pusantros valav.dos.
žydams nieko nedaryta. Bet skolų atgavima. Bet ar ankšma ateitis, bet galicijietį so peliai vietomis dar riogso ir
Po konferencijos ambasado ir jai neturėtų but užkrautos
lenkiškiems visko teko. Kaž čiaus ar vėliaus ji bus prive
DENVER, Colo., lapkr. 7. džius greit susilauks. Jiems pataisyti ne taip jau sunku
rius Jusserand išėjo susii upi jokios sąlygos.
kurie iydai pusplikiai palikti rsta skolų atsisakyti.
šis miestas kituomet įsi rupi tik lenkinti hetuvių vai- butų, tik gaila, kad niekas
nes. LaikraŠčii atstovu klau
Tame tad pasirodo
didis gatvės*.
" Francijaį netrūksta gero gijo 122 balsavimo mašinas. Kai.
tuo klausimu nesirūpina.
siamas atsakė, kad Mr. Hug nuomonių skirtumas. Spėja
Pirm riaušių duonos kepa- noro atmokėti savo skolas. Užmokėjo 112,500 dolerių. Pa
Dabar pradėjo augti nauja
Rugsėjo 17 d. apsilankė čia
hes jiems galėsiąs paduoti ži- ma, kad ekspertų komisijos
Bet
jį
negalį
tą
padaryti.
lukui
imta
180
bilionų
mar
sirodė mašinos nepraktingos. visų valdžių
pataikūnas p. sis Skuodas, stovįs arčiau
nu)> £i jis pa«^ neturįs nieko sumanymas arba visai bus at
kių. Po riaušių valdžia duo
•• Apsvarsčjas
Amerikos Keletą metų gulėjo sukrautos
Surinas su lenkų mokytoja. geležinkelio stoties. Jau Čia
sakyti apie konferencijos re mestas, arba Amerikos, susi
Francijos
nai kainą nustatė po 80 bilio propoziciją, kad
« k a i p ^ po _ yra pašto įstaiga; V klasė
zultatus.
dėjusios su Anglija r Italija ir nų markių kepalukui. Birža skolos, kokias ji skolinga A- miesto sandely. Dabar visos T ė v a i veMausė:
Paskiaus laikraštininkai su kitomis valstybėmis, izoliuos paskyrė 70 tūkstančių ameri merikai, galėjų but paskirtos tos mašinos parduotos už 366 nas mūsų vaikus mokinsi, lie gimnazija; vakarėlių salė ir
dolerių, kaipo seni gelžgaliai. tuviškai ar • lenkiškai ? *' At- kt
sitiko su Valstybės sekreto Franciją.
koniukų dolerių visuomenės 50 metų su 3 nuošimčiais, tai
•
riumi. Klausiamas apie rei
Dėlto, Francijos ambasado valgydinimo fondan.
tas reikštų, kad Franciją per
sakė: "lenkiškai." Jeigu su
BAJORAI, švenč. ap. —
kalus atsakė, kad S. Valsty rius po konferencijos ir pasi
Retai kas turi bibonus mar keletą pirmųjų metų turėtų
sirinktų daug vaikų, tai bus Nemažas sodžius. Vaikų nebių nusistatymas neatmainy rodė toks susirūpinęs. Aiš kių.
Dėlto retai kas gali mokėti mažiausia po 200 migalima pargabenti ir Ketuvis stoka. Pernai mokyklos netu
tas.
ku, konferencijos įspūdžius pirktis duonos ir kitokio mai lionų dolerių kas metai.
JAUNAS, BET GERAS
mokytojas.
Žmonės bijoda rėjom. Šiemet atvyko
pas
Reiškia, konferencija neda jis praneš premieruį Poinca- sto.
PAUKŠTIS.
"Kurgi Franciją gali gauti
Žmonės šaukia, jog duo
mi
valdžios
agentų,
nesileido
*
daug į kalbas, bet žada visai mus mokyklos organizuoti lerė geistinų rezultatų. Amba- 1 re. Gal paduos sugestijų nu- na yra svarbesnė už politiką. 200 milionų dolerių per me
padorius Jusserand asmeniš sileisti, jei Franciją nenori Šaukia vyriausybę mažiaus tus t Tai negalimas daiktas."
W. Szranek, lenkutis, 114 vaikų mokyklon neleisti, jeigu nkė mokytoja. įpiršo ją Čia
kai Mr. Hughes painformavo but atvienėta.
(Javęs žinių politikuoti, (langiaus žmonių
So. Looniis st., eina vns 15 lenkiškai mokins. Gaila, kad p. Mėsaedienė iš Vaicėlių. To
Kaipir oficialiai.
apie premiero Poincare nusi ir instrukcijų; m Paryžiaus jis likimu rūpintis.
metus, bet jau gana geras lietuvė mokytoja ilgai neatva- ji mokytoja žadėjo visa <fuoti
dykai ir mokyklai butą apmo
iTaip kalba Louis Loucheur, paukštis ir policijai žinomas, ziuoja.
statymą.
Premderas Poinca- vėl turės konferuoti su žValskėti, ir knygas
nupirkti, ir
mm
•
—
re priešingas, kad ekspertų tvbės sekretoriumi.
EKSPLIOZIJA UŽGRIOVĖ buvęs Francijos rekonstrukci kaipo nepriauglys kriminalis
pristatyti — žodžiu
SKUODAS, Kretingos aps. malkų
jos ministeris. I r jis žino, ką tas.
komisija turėtų
ištirti, kiek
M r. Hughes po tos konfe APIE 50 DARBININKŲ.
Policija jo ieško.
Nors miestas nuo karo ug aukso kalnus žadėjo. Taipat
kalba.
Nors jo tie žodžiai
Vokietija išgali atmokėti re rencijos aplankė Prezidentą
Tai automobilių vagis. Vie
nėra
oficialiai, bet arti to. nos savaitės laiku jis dukart nies nenukentėjo, tečiaus jo tuo reikalu po sodžius lankėsi
paracijos WP .kaip turi bnt di Coolidge. Vakar Prezidentą
BECKLEY, W. Va., lapkr.
Žmonės
delė ta reparacija. Franci .ja aplanke ir ambasadorius Jus 7. — ,Ralegh-Wyoming Coal Nes jis sako tai, kaip šiandie policijos areštuotas už auto išvaizda kiek pasikeitė. Pa- j ir p. Bartkevičius.
valdžia yra nusista mobilių vogimą ir abu kartu žvelgus į kurį nors miesto kalba, kad ponams žadėta ne
stovi už 132 bilionn auksinių serand.
ii • v
-,o J v- *ranciios
valdž
n
Co. ukasvkloje žuvo 12 darbi-,
. J
k a*m pą,
išvysti tik s t u- imti iš jų mokesčių, jeigu Čia
tiini
pabėgo
iš
arešto.
ninku.
ninku.
' dar priduria tai, kad
Jis
Pastaruoju kartu jis areš- Ipus m likučiais prietaiso, įsteigs'bent 10 lenkų mokyklų.
rudens
Franciją pirmiausia turi rū tuotas spalių 31 d. (Tečiaus kurie švietė tamsią
BECKLEY, W. /Va., lapkr/
CHICAGO. — Šiandie praDabar yra elektros
pintis savo likimu. Jei Vo- pabėgo ir policija jiebesuran- naktį.
6. — Raleigh-Wyomi ng Coal
stotis net pačiame miesto ce matomas gražus oras; maža
„
,IT
,
,
, ikietna mokės aukštas repara- da
ntre, tečiaus
gatvėse naktį atmaina temperatūroje.
Co., šįVVyoming
apskr.,
kasyk..
*
\
-•_
~
Be
automobilių
jis
užsiimBERLYNAS, lapkr. 7. —iniais koncentruojami bavarai loje
rytą ištiko ekspliomintyti,
kad Vokieti
cijos nei
sumas
(gi francuzai
ne- dinėja ir kitokiais vogimais. šviesos nėra, Tarp senojo ir
Vokietijos kaneheris Stres3- monarchistai ir nacionalistai zija. Užgriauta apie 50 dar nori
naujojo Skuodo, prie pat ke
ja negalėtų arba neturėtų mo
Tokio
vaiko,
sako
vienas
mann paskelbė proklamaciją su tikslu maršuoti ant Berly bininkių
Platesnių žinių akėti), tai tos sumos pirmiau policijos leitenantas, Chicagos lio yra malūnas, vilnų verpyi gyventoms. Jis sako, k*td no.
pie tą nelaimę dar negautai
Lietuvos 10 litų
$1.00
sia reikalingos pačiai Franci- policija dar nemačiusi; Tai kla ir lentpiuvė. Tik gaila,
—
Vokietijos \ aidžia turi prie
jai, bet ne skolų atmokėjimui. aršesnis už pabėgusį iš aps kad tas malūnas, be teikiamų
Anglijos sterl. svarui 4.48
FRANCIJĄ ĮSPĖJA
monių sutriuškinti visokį su PRINCAS NEMANO AP
patarnavimų, Francijos 100 fr.
Kituomet Poincare
buvo krities kalėjimo O'Connor. gyventojams
5.90
OLANDIJĄ.
kilimą, koki
tik ruošiami
LEISTI OLANDIJĄ.
Prie
pareiškęs, kad Franciją pasi Jis begalo drąsus ir mirčiai daro ir nemalonumų.
Italijos 100 lirų
541
prieš vyriausybę su tikslu su
Lenkijos 100 mark .00005
PARYŽIUS, lapkr. 7. — tenkintų iš Vokietijos gauti tiesiog \ akis žiuri. Visa lai- pat malūno beveik du trečdagriauti šiandieninę valdžios
\VIERTNGEN, lapkr. 7. —
*
26 bilionus auksinių markių,
Francjos
vyriausybė
bendrai
formą.
Buvusį Vokietijos sosto įpė
lllllllllltllllllllllllllltllf llltltllllltlllllllllllllllltllllllllllllllllllllltlllillllllllll 1
jei jai visos karo skolos butų mė, kad jis negalėjo iki ši oi įsu
Anglija
pasiuntė
Olandi
Kai kurie elementai, sako dinį čionai aplanlcė Olandijos
lllllllllllllllllllll!MIIMIUIIIIIIIIIinillllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIII1lll!llllllllllllllir"B
sigyti revolverio.
panaikintos.
jai
įspjejimų,
idant
ji
uždrau
ma proklamacijoje, naudoda vidujinių reikalų ministeris
Tad reikia suprasti Franci NUŽUDYTAS "BOOTLEstų buvusiam Vokietijos sos
mies bloga gyventojų padėti Kan.
GĖRIS.''
to įpėdiniui apleisti Olandiją. jos nusistatymą.
mi, nelegaliais žygiais mėgi
'•
Princo adiutantas painfor
•
'
. • .
Bet
jei
princas
taip
labai
na spausti valdžią, kursto vo mavo ministerį, kad princas
niv viena iliuzija.
Nežinomas žmogžudis aną
nori
keliauti*
Vokietijon,
tai
kiečius prieš vokiečius, ren nemano apleisti
Loucheur
pažymi,
kad
tikė
Olandijos.
vakarą Chicagos vienoje gat
santarvė paduos jo kelionei
gia naują kovos liepsną.
tis atgauti iš Francijos sko vėje nužuo)ė Michael Izzo ir
Taigi, visokios- skleidžiamos
sąlygas.
Vyriausybė
nusprendusi kalbos apie keliavimą Vokielas, tai tik viena iliuzija.
pabėgo automobiliu.
imtis kuoaštriausių priemonių tijon yra pramanytos.
Jis sako, jog kituomet FraNužudytas Izzo buvo žino
NAUJAS
KRIZIS
PORTU
prieš tuos elementus.
Tam
ncijon atvyko Amerikos pihi- mas 19-oj wardoj kaipo poli
GAUJAI.
tikslui turi ganėtinai spėką. ANGLIJA LABAI NEPA
gyno sekretorius Mellon pa tikierius ir "bootlegeris."
sg
Kaip policija, taip kariuome
TENKINTA.
LĮSBONA, lapk. 7, —Prieš sitarti apie skolas.* Tečiaus
nė yra pilnai ištikima respu
APGINKLAVO VISUS
prezidentą ir ministerių kabi nieko nepešęs jis turėjo aplei
ii
blikai ir jos valdžiai.
TARNUS.
netą keliamas naujas politi sti Franciją.
LONDONAS, lapkr.
B =
P B R
Pabaigoje kanclieris kvie Čia gauta žinių, kad S. Val nis triukšmas. Norima sug
Dėlto Loucheur priduria:
čia visus gyventojus būti vie stybių pakraščiuose, 12-os* riauk valdžią. PrieŠcfcy in
"Pabaigoje,
kreditorės
Turtinga Chicagos ponia>
kk
nybėje, idant Vokietija nepra mailių plote, } Amerikos pro- surgentų stovi Alfonso Costa. tautos niefco negali iš Fran Mrs. Frank Townley. Brown,
rasti) pasitikėjimo užsieniuo hibiciniai agentai nutvėrę vie
cijos reikalauti,
kaip ilgai pirm išvažiuosiant New Yor- S |
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau- §
se.
Kviečia bendrai darbuo ną anglų laivą su svaigiųjų THYSSEN UŽDARĖ DIRB Franciją nesukolektuos skolų kan, savo namuose jtetliko 6 f | sjai patarnauja. "Draugas" siunčia jper didžiau- f
tis, kad tuo būdu atremti ki gerymų kontrabanda.
iš Vokietijos.
/ apginkluotus tarnus. Duota
šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir PrekybosTUVES.
lusius ekonominį ir politinį
" I r tada, kada Franciją su jiems ^instrukcijų saugoti na | | Pramones Banką.
i
#
Anglijos autoritetai' stebisi.
M U L H E M , lapk. 7. —Au- kolektuotų kaip galima aukš mus nuo vagilių.
f |
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: | i
krizius.
Sako, 12-os mailių ploto klau
gust Thyssen uždarė visas sa čiausią sumą, negalės atmo| |
Nesenai vagiliai įsilaužė J i I perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
Be tos proklamacijos, kuri
simas dar nebaigtas disku- vo dirbtuves Ruhro teritori- keti Amerikai."
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
|
jos namus ir pavogė 2,000 ve-1
atkreipta prieš monarchistų
supti, kad tuotarpu Suv. Val- joj ir kitur. Jis griežtai
Nedėliomis uždaryta.
Taigi, Amerika nors kartą rtės kailinius. Kad taip, tai'
pasikėsinimus, Berlyno vyCHICAGO, L L
riausybė siunčia stiprią milj- stybės jau tai vykina. Toks j priešinasi kooperuoti su fran-j turėtų gupBasti
Francijos Mrs. Brown ateičiai jau i S - i į f 2334 S 0 . OAKLEY AVE.
iiimmmmnH^
• a draugingumą./'
cuzais arba belgais.
ciję Tnringijon, kurios pari* elgimgsis neteisingas.
kalno apsidraudžia.
«tflnimmmiimfflHffniiWMmwi«M
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Naujiems Suv. Valstybių pai" taipat turi renkamus sagobšai. Kūdikėliui nei metų argumentas. Reikia it jj pa
nesulaukus socialistai jį pak- vartoti, tai labai geras' hVcu- piliečiams, kurie gauna pili*- vo teisėjus, vadinamus "justyftės certifikatus, pirm did-- tice of peace" (taikos teisė
44
rikštino "streiklaužio" vardu. vru tonas.
žiųją/inkimu reikia gerai su jai).
Rytuose ir Vakaruose kova, maštabu, eina imtynių, gali Ir už ką? Už aukso uodegą.
ApleidJiant
riatynių
lauką.
Una kasdieną išskyros nedėldieniua. imtynės. Ritasi * 'Sandaros*' ma sakyti, Galiotas su Dovy
sipažinti su mažaisiais rinkiToliaus seka miestai su saGiminaitis nors dar be dan
K6V&SU . . • • • •
• • • • • • • • • ^0«Wr
'" Befte piktoji dvasia apš-ėdo Į m a i s > s u įvairiomis čia mažes- Vo valdybomis. Ne visi Suv.
Pusei Metų
fS.00 Kazys su "Keleivio'' Maikiu du. Galiotas — duokime gar tų, bet pasirodė pavojingas
1
Ji prenumeratą mokaai iškalno. Lai-j
P«n Michaikiewicz SU S h a bės, Pijui, Dovydas — nele rr galįs' konkuruoti su senuo bendraminčitis — socialistus Į l l e mis valdvietėmis. Saky.y- Valstybėse miestai turi vieno
1
laisvamani i.s T nie, naujas pilietis gauna ži das valdžias. Bet risi turi
CM skaitosi nuo išrašymo dienos, kiu Rytuose, kertasi "Nau- miname Laukio. Vienas .— ju Galiotu. Ligi šiol Galiotas ir tautinius
1
ie nuo Naujų Metų. Norint permai- jienų" Pijus su "Telegramo" vilko senumo, lapės gudrumo, po savo padu laikė stipriai klausiama vienų. Taip, baise- nių, kad piliečiai rengiasi im-miesto
tarybas. Tos tarybos
jyti adresą risa4a taikia priataaa ir senas adresas. Pinigai geriau- Laukiu, Vakaruose. Bostonas kitas" — naujoko amžiaus, paspaudęs laisvamanius. Tie &nė už jaktąją dvasia. Aukso kti šerifą, tad ir jis kviečia-'tai miestų įstatymų leidime
ji nai tinsti iš per k ant kr aso j e ar ex-ir Chicago — kovos laukas, voverės išmanymo; pirmasai vargšai — nabagėliai raitėsi, teršia' uodega abiems parupo, m«s prie tų rinkimų. Dauge- organai. •Jie vadinasi "ci!\
preso "Money Order" arba įdedant
socialistai ir tautiniai laisva ir karsto ir Šalto matęs, an cypė, bet turėjo pasiduoti so del jos varžomos, imamos*, ko liui Žodis "šerifas" bos nesu j comicil", arba "board of a!
pinigttt i registruotą laišką.
maniai — kovos dalyviai, aš trasai po drungną, vandenėlį cialistinio ' d ie nrašč i o kardui. vojama,
* v j i ! prantainas. Kas jis yra? Seii-'dermen" arba "board of com
DRAUGAS PUB. CO.
l
triai išgaląstos plunksnos — braidžiojęs; pirmasai plikas, Gi štai, laisvamaniai prasi ra
O gal tik "draugai" lavi fa-' yra apskrities* vaMinin-; mission". Miesto tarybos na*
2334 South Oakley Avenue kovos priemonės, gi mes visi bet ūsuotas, antrasai gauruo do. Gimė "Telegramas". Bu- nasi, savo rauineilis marksto, kas. Svarbiausios jo pareigo> liai piliečių renkami.
Chicago, Illinois.
— "bezplatnaja" publika. Ar tas, bet džentelmoniškai nu mpt tam "streiklaužiai" kak kad ir vėl širdžių sąjungą pa pildyti apskrities teismo jsa
Vyriausiuoju miesto valdiTel Roosevelt 7791 ir bereikia gražesnio reginio siskutęs; vienas vus ligi Šiol ton. "Telegramas" neišvirto dare* pultų katalikę visiiome- kymus ir visoj apskrity pa ninlca yra majoras (mayor)
kuomet grumias idėjiniai drau bosavęs, kitas tik dabar bo- iš kojų.
t ę f — Kiti spėlioja. Taip, fak- laikyti ramybę.
Didelių miestų majorai naudo
gai, sočiai, demokratai su so sauti pradedąs. Berods nely
Kiekviena valstybė pa laim jasi plačiomis teisėmis. Jie
Socialistai dar'labiaus pabū tais paremta gyvenimo |rtakNEPAPRASTAS TAKSŲ
čiai, liaudininkais! O gru gi kova. Bet viens kitam ne go. Juk jų dienraščio skaity tįka tai įrodė. Grumti Mai ia į apskritis. Apskriti] vald- skiria miestams visą eilę auk
DIDUMAS.
mias ne juokais", vieni kitiems pasiduoda, viens kitą "kiki- tojai tie patys telegramiškiai, kis su Kaziu. Pavargo, pasil vietės ne visur vienodos". Pie štųjų valdininkų. JIJ. paskirtus
tarybos
Įdomių statistinių žinių pa skustuvą po kaklu kiša, duo-{na", kartais net skamba kaip jų kostiumieriai, melžiamos sėjo ir viens kitą ant alaus tinių ir vakarinių valstybių valdininkus miesto
antausiai linksta.
skelbimams karvutės — tie pavadino įsmeigę savo šmefcž- apskričiu valdininkai užsiima ]>at\ irtma. Kai-kuriuose maskelbė 4i National Industrial bę kasa, laidotuves rengia.
Ir už ką? Ir vėl už mitin patys laisvamaniško plauko tų šakes į katalikų vUuoiho- tokiais rekalais, kurie prigu j Česniuose miestuose tuos val
Sumišusi publika nebežino
Conference Boaid" apie ne
paprastą taksų augimą Suv. ką manyti. Bene piktoji dva gą f Ne. Nors Pijus ir mėgsta biznieriai. "(Telegramas" juos nės kūną. Grumias p. Frjos li taip vadinamų "townų" ju dininkus kkiria arba miesto
Valstybėse. Tas "Boardas" sia juos apsėdo? O gal jie tik ir sekasi jam kalbėti, nerei gaudo, galop tėvų pareiga mai su p. Laukiu. Pavargs, atsil risdikcijai. Naujojoj Anglijoj valdybos arbe. piliečiai balsais
ištisus metus studijavo taksų lavinasi, savo raumenis man- kia mitingų nei ardyti, publi tinti savo kūdikį — skelbimais sės ir 'broliškai, pasibučiavę "townai" reiškia tiek pat, renka.
augimą ir šalies valdžios iš kšto, kad ir vėl širdžių sąjun ka ir viliojama nesirenka, gi atimant juos nuo socialisttj. šoks piestu ant "klerikalų". I kiek kitose valstybėse 1' townIš to visa reikia suprasti,
,
gą padarę pultų katalikų vi atėjusi bliauna, kartais net nu Socialistams trumpa, riesta. Tas* tik broliškoje sąjungoje šnipai
laidų problemą.
kad amerikoniškos
lokaiės
Tečiaus imant apskritį apla valdžios labai komplikuotos.
švilpia. Gi Laukis nėra ora Streiklaužio vardu nepalaido bus skirtumas, kad p. Pijos
"Boardas" raporte pažymi, suomenę t
!
torius*. Mitinguose jis tik "in ję konkurento, ir vėl smogė kaip jodinėjo taip Ir jodinės mai, apskritis turi savo rųsies Kai-kurie lokaliai valdininką"'
kad Suv. Valstybėse kas me Kame priežastis'*
formacijos" tikslais teatsi- pienburniui. Šmo kart pagąs ant sprando nttrs*ų tatttinieifrs legislatyvį kūną. Tai komisio- ne vksiir turi vienodus vardus
tai dauginasi savastys, kurios
Rytų kova mums mažiau į- lanko, ramiai, tyliai kur nors dino nelegaliu Šerų pardavinė laisvamaniams %r prie* pirmos nierių boardas. Be to komisio- Ir pačios valdiškos įstaigom
paliuosuojamos nuo taksų. Tų
savasčių vertė šiandie siekia domi. Jos tik kurčias atbalsis kampely spogso. Taigi už ką jimo baubu. "Telegramas" geros progos juos pažabojęs nierių boardo ir šerifo aps vienur vienaip, kitur kitai r
55 bilionus dolerių. Tai kuone mus siekia, duslus risti kų kvė tuodu lyderiu taip raunasi? vis muša kaip mušęs, sakytu varys laisvamanių kudikitts į kritis turi dar ir kitus ren vadinasi.
viena penktoji dalis visų šalies pavimas vos girdėjos. "Sanda Gal iš meilės! Taip, iš meilės. mei, katės noturoe: mesk ją savo žardį. Ne veltui jis jie kamus valdininkus. Tai audi
sekretorių
ms ligšiol bosavo, Hito jų sil torių, iždininko,
Iš meilės jaunuoliai žiedais nuo stogo — neuisimuša.
nacionalių turtų ir viena tre ros" Kazys išardė vieną mi
Kiekvienas vokiečių markės
tingą
kuriame,
*'
Keleivio
*'
(clerką),
rekorderio
ir
viešojo
apsimaino, iš meilės porelė nu '"N-nos" nebe tveria pykčiu. pnąsias puses ir mokės jomis
čioji dalis, visų nekilnojamų
puolimas, reiškia mirties baus
Maikis
žadėjo
nušienauti
tuš-*
skundėjo
(prosekutorių),
vie
pasinaudot!.
Taip
ir
dera.
Kuo
įnuodija, iš meilės bankinin Pokšt vėl savo kolegai žandan.
savasčių. Reiškia, tos dvi tre
mę. Taip rašo laikraščių ko
čiagalvius*
sandariečius.
Paki
šųjų
mokyklų
inspektorių
rin
kas dieną, naktį nemiega, iš Negana, Užverčia "Telegra met laisvamaniai netnri savo
čiosios dalys savasčių atsako
respondentai iš garsaus lVršo
Kazys
koją,
mitingas
numeilės biznierius parsiduoda, mų" kūdikiui sterbliukę, rodo proto (Ugi šiol bent jo nepa kimai. Kai-kur šie inspektoriai *yno.
•
taksomis ir už aną vieną nuo
taksų paliuosuotą dalį. Tos švilpė Maikį nuo pagrindų, » į S m e įlės mokslininkas smege tisam pasauliui pliką tiesą rodė) tevaldo juos p. Pijaus: skiriami mokyklų boardų. Gi
14 tautų širdy? yra «\ti.reidvi dalys turi sudėti taksas kad tas vos iš proto neilsi- ( ^ džiovina, iš meilės karžy- kūnelį ir šaukia: "Telegramo galva, nes tuomet vistfk nors* visi kiti valdininkai trum
kraustė, galvą pametė - išėjo Į g i s g a l v f t ^ ^ ^ ^ ^
^ Syndikatas prilipo liepto galo. ir skolinta gatva jie nepalieka piems terminams piliečių ren- plos į Suv. Valstijas su pair už aną trečiąją dalį.
Kanu.
be galvos.
gelba-. Tad. 2 d. gruodžio ski
"Boardas" atranda, kad a- iš svetainės kepurę užmiršęs". sišvenčiama, iš meilės žūva Siųsti Lietuvon žmonių pini
^
\
Vienas U
kas.
Apskritis padalinta į "tow- riama šelpimo fondui dL-na.
merikoniškas farmerys šian Na ir prasidėjo batalijos. mą, iš meilės ir iš meilės.. Iš gai neišmokėti $r nepasiųsti.
nus"
(taip yra Naujojoj An
die labiausia taksomis apsun Maikis pradėjo sprjgsoti Ka meilės ir iš meilės socialistai Užpuolė visos bėdos".
Is rVashin^Jono pranešama,
Čia tad griebiama ."Ycle- ŽEMESNtS VALDVIETtS glijoj) arba į "townshipus"
kintas. Jis" moka kur-kas daų- ziui per nosį: štai vienas* spri- iv* laisvamaniai kryžiuojas, įŠ
kad prohibacijos vyriausias
,
jg-sas,
štai
kitas
sprigsas,
pus
S.
T*AUI
llBšs41i
(taip
yra
visur
kitur.
SįTarnui"
už
pat
minkštimo
ir
\Townmeilės
p.
Pijus'
su
p.
Laukiu
giaus taksų už kitus žmones
komisitjonierius R. A. Haynes
it
u
galvi,
beprotį
sena
boba
ir
t.
nuose'
arba
"townslupuose"
trenkiema
žemėn.
Sprogk,
už
aukso,
veršio
uodegą
ritasi
karių pajamos nepalyginamai
reikalauja 2fX),000 žmonių ar
die 1923 metai Suv. Vals kas metai piliečiai renka: se
Štai kame tos garsios kovos streiklaužio padare, bankrutv,
didesnės. Farmeriams taip bu t.
miją vykinti prolii-biciję. Ji.:
tybėse"
yra
mažos
teikšmės
kretorių
(clerk),
mokesčių
ko
vagiliau..
"Telegramo"
tėvai
Kazys
nenusileido.
Atsta
sekretas.
tą ir pirm karo. Dėlto, fer
sako, kad tlė agentai galė
politiniu
atžvilgiu.
Dėlto,
kad
kūdikiui
beklykiant
subėga
ir
lektorių,
vargšų
globėja
kontęs
savo
plikę
ir
plačiai
bur
meriai yra reikalingi paleng
sią areštuoti, ir jie n-j.sią pri
Brangi veršio uodega.
.•/'ui
stipriai
socialistų
štabui
šįmet
nėra
jokių;
rinkimų,
ku
stabelį
ir
kitus
reikalingu-i
ną
atidaręs
pradėjo
Maikį
va
vinimų.
saikdinti ištikimai
tarnys
*
trinktelia
į
pašonę:
"Didžiaiirie
paliestų
visą
šalį.
Loka
viršaičius
itoti:
socialistini
buržujau,
ra
u
Gal
ne
'brangi!
Klausykitės.
1922 metais' visa tauta su
tei.
oegėdžiai
ir
paskutiniai
liai
ir
valstybiniai
rinkimai
Su
dideliu
skausmu
Čhicagoš|si
dondvario
proletare,
lenkberBe
"townų"
ir
"townshimokėjo 7,061,000,000 dol. tak
a
pa melagiai ,, . Bišofininkai, šmei-[ visuomenei mažiati reiltšmingi. pų" >» daugel vietose pasitaiko
Francija sako neprii;osianti
sų. 1921 m. — 8,3*5,000,000 m, melagį judošiau ir t* t. Pa tautiniai laisvamaniai
dol. Gi 1913 m. — 2,194,000,- sibarė, pasipešę, išsikeikė ir gimdė "Telegramų" kūdikį. zikai, apgavikai... Gerokai *a;)-< Ateinančių metų rudenį į- dar ir "villages" (sodžių). A:nerįkos javų perviršį, koi
' • begėdį *' vyks. Suv. Valstybių preziden. "Villages" valdo taip vadi T*':ancija negalėsianti Ameri
000 dol. ir 1903 m. — 1,382,- aprimo. Publika garsiai pa Kūdikis Šliupo ainių gimdy tašę socialistinį
to rinkiniai. Tai bus jau kas- nami boardai, kurie turi pre- koje pardavinėti vyną, reiš
000,000 dol. Koks tai didis plojo ir mūsų karžygiai po tas, Šliupo dudon ir pučia. Kas šaukia jį teisman.
čia blogo socialistams? Tik
Mums publikai butų užtekę kita. fl\)kiais rinkimais visuo zidenta
kia, kol Suv. Valstijose b ag
skirtumas!
sunkios kovos ilsisi.
sveikinti ir džiaugtis reikėtų šio imtynių, kovos reginio ir menė labai interesuojasi. PreKiekvienas apskritis turi probibacija. Tai bent pro'a*
Atskiriu valstybių valdžio
akeles be teismo. Bet teismas tai zidento rinkimai įvyksta kas piliečių renkamą apskrities tei tų franeuzų, nori visus Am.
Daug įdomesnė Vakarų ko- naujam giminaičiui
ms ir lokaliams peikalams ta
va. Ta kova eina platesniu prakrapščius. Bet kur tau, tie'"stipriausias" mūsų dienu j ketveri metai.
sėją. "Townai" ir "townshi- žmones apgirdyti savo vynu.
ksos nuolat eina aukštyn.
LIETtTVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

SOCIALISTU IR LAISVA MANIU IMTYNES.
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Kaikur tos taksos dauglaus
net su kaupu prikimšta iš po lovos bulvių, darbas.. Ieškojom, ieškojom ir niekur nėra,.
kaip pasitrigubinusios.
ridikų, grieščių — sumaišyta su tešla.. Aš čia Nueinu paskui Šutnin vandens... Atidarau
tuoj keikt kad tu paspringtunv (nuduoda) dangtį — taip ir nuliepau (rodo) ogi plau
1913 metais kiekvienam ša
MONOLOGAS.
kad tave šimtas eibukų.. kad tu taip, kad ko mūsų biednas eiucka šulny — tik išsi
lies gyventojui taksų išpuolė
po $17.06. Gi 1922 metais — (Sena, bedantę, biauri boba — vis keikias). tu kitaip ir kad tu visaip. Tik, brač, ,man tempęs, išpumpęs" if plauko.. Ištraukėm
A kad jis skražiai žemę prasmukt, kad kažin kas iš po lovos buroku ausin — b a c . vargšą.X*pverkėm — taip gražiai lojo, taip
$64.63.
jį liuciperius smalon įmest ir gerai iškepintų net galva apsisukę o ausis taip ir sutino kaip plonai ir vis būdavo per visą naktį. Tai vėl
1
Valdžiai sumokamas taksas
"%r šakėm iki kaulų — iki pačių kaulų kad vyžas.*Ką čia — persižegnojau ir vėl keikt, keikt piktąją dvasią: o kad tUy sakau, kpv
šiandie daugiausia suėda pul subadyt... O, tai prakeikta veislė., tai šėtono kad jį lieiperius prikalt, kad jis barškintų jas sau pasukaliotUm besivalkiodama laukais
retežiais, kaip man barškino burokais apie ir neturėdahik prieglaudos...
kai valdžios tarnautojų, ku vaikai, tai piktos dvasios palikimas.
Ir kam rodos aš taip keikiau., pati pasrių dalis yra visai nebereika
Sakau gi vyreliai, moterėlės,, kai pristo ausį..
Po dienos vėl... kamaroj kaip buvo mai kni net šio\ nei to. Piktojfdvasia vėl sugrįžo į
lingų. Tai buvusio karo lieka jo kokis velnias prie mano namų .tai nėra
,,
šas miltų — taip visus ir išsijojo po aslą, po namus" if vėl prasiėjo narnos neispasaįyna. Karo laiku iškilusio biu "rodelės nėra nekokios pagalbos., verčia vi*
ską viršun kojom pirkioj ir gana viską vir užkampius visą, visą maišą., kad imsiu vėl ti»s baisenybės, o apte namu* tai nieko.
rokratizmo dar ir šiandie val
Vyras gi tono w ką, k.7 e Virves sukt.
šun kojom — viską verčia, griauna, laužo, keikt ak tu, sakau, nečysta dvasia, kad tu
džia negali nusikratyti. Tiesa, daužo ir visaip ir visaip. Ar jau čia Dievo išsikraustytum oran kojom.. Ir paskui pati ta* net labai ^era> ri.nka. Ja i kai ?*u?v»k.« 1ai
mažina eiles tarnautojų vi bausmė, ar žmonhi ^pžsiuntimas ar kaimynų f ne rodą kam taip keikiau. Ištikrųjų piktoji nors patį ve;nnj ri§K — nenttraks.; Ant to
suose .departamentuose. Bet prakeikimas ar kitokia kokia macis, tik vel dvasia išsitiisė oran kojom ir pradėįo kieme kios virvės pririšta buvo mūsų oška. ,Tik nau
ją nupynė Ir ptirišom iš vakaro.. Ant ryto
normaluman nelengvas daik niai pirkioj šoka ir šoka ir galo nėr per vi baisenybes" daryt.
Kaip buvo pas mane pulkas vištų ir to jaus žiūrim, guli oška viduj tvarto paslinka..
tas pasukti. JTai ne vienerių, ir są dien nuo ryto tfg vakaro... o labiausiai kai
sutemsta iki dvyliktos — tai tada kaip vėsu- kių su kuodais kanapėtų tai nelaboji dvasia Nu kaip čia dabar, manau. Ogi stipriausia
ne keletoe metą darbas.
ir ištąsė visas ir dar kaip.. Kad jam vidu virvė... kaip peiliu nupiauta, kaip dantimis
ia pirkioj pakįlsta.. tikrai kaip vėsula..
Pagaliaas negalima nei lau
Gal gi jau girdėjot, kad mano pirkioj bai riai išvarvėtų., kaip jis vištom vidurius iš nukąsta.. Jau čia afišktf — Velniai nukrimkti gryžtartt tų laikų, koki bu senybės "sarokai" darosi ir tai jau visi, ištisi varvino. Žiūriu jau ne vienos nesimato nei to.« oška but per I š m e t u virvės nenut^au
vo pirm karo. Karas pakėlė metai.. Ko nedariau ir žegnojau ir laiminau "slėdelio" nei nieko. Tik matau paskui lie- -kus.. Vėl namuos baisenv^s, p r i d ė j o . , štai
visą eilę naujų problemų. Jos ir blagaslaventvas visokias kalbėjau ir šven poj kur prie namų auga karo^ visas puška ptie bškos prikibo. dŠka tai dar gyva buvo,
visos surištos su nemažomis čiau ir rožančium ir škaplieriais tryniau ir pis Ir vis už kojų (rodo) vis*" už kojų. Čia tik labai karvių mtraty'M. Kaip veiftial ja
ničnieko negelbsti... Matyt jau užsiunjtimas berniukai numetė jas tai aš verkiau verkiau atpalaidavo, tai ji ir pradėjo lyst piw kar
išlaidomis.
žiūrėdama į jas kaip jų viduriai išleisti, kaip vių, o tos ragais, ragais T p© oškai.. tiž po
tokis.
K
x
Tai galų gale pradėjau keikt.. Sakau gal plunksnos nupešiotos ir kaip oda diržais nu^ ros dienų i r ištempė eibukuš.
Rumunijoj sparčiai plinta prakeiksią ir nugargariuote pragaran smalon tampjyta.. Nu tai kadgi pradėjau vėl keikt
Jau čia na aš viena — visi pradėjom
fašizmas. Nekuriuose muaruo ir sierkon, JTai kai tik pirkioj prasideda bai Lr per visą dieną nenustojau; net lupos nu- keikt., net užkimom. Bet kur tu ją prakeiksi
—* ji dar labiau pradttko ir didesnes" baise
se viešai organizuojama. Val senybės.. Tai aš keikt: o kad tu skražiai, o skaudo ir liežuvis sutino.
Per naktį pirkioj nieko nebuvo* — neko nybes daro.. Net baisu ir parnąstyt.
džia prielankiai žiuri į j«o* kad nugargaliuotum, o kad tu, e kad tu ir
Pas mus kiaulių yra daug. rin tm WirJų vadas Zavoianu lankėsi dar 'taisiau,., tai kartais nntilsta — pama- kių baisenbyių. t i k ant rytojaus tylu, tylu
niekur nėr-mūsų šuniuko r— nesigirdi. Čia nai gi nau kaip norakiai kad - padarė joms
pas karalienę, kuri labai prie čija, o kartais dar labiau įerzinu, it velnias
mes visi šūkaut, šaukt ciueka, docka — a - •^artelj, fai padarė., kad privarė kuolų, kad Į
lankiai atsinešusi kaslink fa- dar piktesnis pasidaro ir dar baisesnes Štai nas gi jau taip ir vadinos. Tai mes šaukt ofu- primušė lent^, apalkų, kad srit«»iko dratais..
kos pirkioj prasideda.
malu. Jų programa busianti
Užmaišiau v ir pastačiau ant puspečkio cką ciueka o jo ir nesigirdi. Man jaa užkart ^lodos jau nors meškas ar verbliudus užda
toki pat kaip Italijoje.
v
kad rugtų.. Ryto pažiūriu.. ogi-pUna dziečka ciuktelėjo krūtinėj kad ar ir čia nebus velnio ryk tai nesuardys.. čiela bus. Bet kur tau.
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Žiūrim vieną kart ryto, kad bulvės' mūsų
dar/.e tai kai arimos, neženklu, kad ir sėk
la pasėta., viskas oran kojom išversta. Mes
čia net galvas (rodo) rankomis susieitum.
Kas čia sakom vėl do baisenybės.. Koks čia
prakeikimas. Koks čia blogų žmonių užshmtimas. Manėm kad tai svetimos kiaulės tą
padarė, bet apsirikom. Matom pakluonėj gu
li mūsų kiaulės tik išpumpę.. pilnos kaip
bačkos. Mums kaip kūju kas į galvą davė..
Nu kas dabar manau, pasidarė, kokis velnias
jas paliuosavof!! Bėgom tuoj t vartau žiūrėt
kaip gi čia?.. "Kas pasidarė?.. Kur buvo tvar
lelis tai jau ne tvartelis, tik, uk krūva lentų
ir kuolų; viskas taip krūvoj ir suversta ir
.'•uarta.. Taip ir riogso lenta^aliai.
Ot liuciperis, juk Sijai vij jo darbas tik
jo\ o ne ko kito. Gi, sakau, ka«l tvartelis
tai nors meškas statyk, o čia paršai ar gi
galėjo suardyt.. nu jau ne, tai nv\ Čia vėl
baisenybė, vėl velnio darbas. Nusibodo jau
ir keikt ir skražiai žemę grumt — nieko ne
gelbsti. Ir dabar nėra tos dienos, kad kokios
nors baisenybės neatsitikt — vis būva kas
nors ir gana.
- ^
Tai katinui galvą kas įkimšo į tvorą
ir pasmaugė, tai pačią, tvorą po velniais ke
letą kuliu nujojo, tai stoge skylę* prabedė, tai
medžių šakas aplaužė... tai vežimo ratus nu
maustė tai taip^ tai kitaip. O baisiausia, tai
langan barškena ir barškena. Kaip tik subarskena — tai aš keikt., o kad tu sakau
barškentum pragare Tetežiais.. ak kad tn
barstytumeis.. kad tu — prasmegtum ak k a d t
tu, ak. kad tu., (ilgai keikia, bekeikdama
išeina),
(Uždanga)
Niekniekis.
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Litai ir

LIETUVIAI AMERIKOJE
-

socialistai surengė vakarienę,
kurioj dalyvavo įvairaus plau
ko socialistai, komunistai. Jų
Jaunimo vakaras.
larpan buvo nuvykę iš Cicero
Lapkr. 11 d. 8v. Antano par. ex-bambizas B. Jankauskas
svet. įvyks* L. Vyčių 14 kuo kurs dirba žydelio vaistinė
pos gražus vakaras. Įvairybių je ir žydelis daktaras Shingleman. Per tą vakarienę rinkta
busią visokių.
aukos
laisvamanių-socialistų
Koncertas laukiamas.
komunistinei gimnazijai Lietu
Buvusios Rytų žvaigždės, voj. Ir e^-bambizas su žyde
garsiosios dainininkės, p. Ele liu neatsiliko su auka. Jan
nos NarinkaEtės-Rakauskienės kauskas paklojo penkinę; Shin
koncertas, kurs įvyks lapkr. glemonas irgi penkinę. Auko18 d. šv. Antano par. svet., tojų sąrašas socialistų Holstri- 2334 South Oakley Avenue
yra labai laukiamas čionykš-, čio dienrašty tą patvirtins. \
&ų žmonių. Ypač tie, kurie Tai žydelis jau nuėjo atvirai solus padainavo; taipgi jaunas
gavo progą išgirsti šią lakš bernauti cicilikams. Reikia solistas S. Valiūnas gražiai
tutę dainuojant Kat. Federa- nors' tiek kredito duoti tam padainavo pora solų; monolo
cijos seimo vakarienėj, nekan -žydeliui, kad jis nebijo atvi gus naturališkai pasakė p-Jė.
tria uja, kad ta lapkr. 18 d. rai pasirodyti rėmėjų socia Rakauskaitė ir vaikutis Bagreičiau neatslenka. Jie ir ki listinio judėjimo. Tai kas jam nionrnkas. Muzikališkį šokiai
lus ragina jau isanksto įsigy- dabar, juk jis jau prasigyve visiems patiko. Už tokį marga
n ę s žmogus.
ti to koncerto bilietų.
ir įdomų programa garbė sąCicilikutis.
jungietėms.
Gavo ' < promotion , \
L. Vyčių 14 kuopos svarbus
Bavaras prasidėjo.
Gerai žinomas seniau čia gy
Šv. Jurgio par. Bazaras pra
venęs ir daug jaunimo tarpe susirinkimas įvyks trečiadie
pasidarbavęs darbuotojas p. ny, lapkričio 7 d., Šv. Antano sidėjo 31 d. spalio ir trauksis
visa* lapkričio mėnesį. Drau
Pr. Švaikauskas (Sehway) ta par. svet.
Valdyba.
gijos ir kuopos savo būdas pu
po paaukštintas Metropolitan
sėtinai išpuošė, gerybių del
Ufe Insurance kompanijoj iš
išlaimėjimų kupinai prisikrttagento į "as&istant manager"
vė.
, •
distrikto į vakarus nuo CrawStengsis pasidarbuoti kad
ford ave., apimantį ir prie Federacijos 4 skyr. susirinki
viską išpardavus. Pageidauja
miesčius vakaruose iš Chicama, kad geraširdžiai parapiiros. Hvaikauskas žada vėl parSpalio 28 d. Federacijos 4 jonys atsilankytų į bazarą ir
sikraustyti j Cicero arba kur
arčiau Cicero, Nusidžiaugtu skyr. įvyko susirinkimas kuris prisidėtų su parama.
Vargonininkui
išvažiavus,
me. Jo apleidžiamą agentūros buvo neskaitlingas nariais. Iš
vietą apima p. B. Lauraitis. duota raportas nuo vakaro. nedėliomis - vargonuoja p. M.
Peilio keletas dolerių liks. Pla Širvaifcienė, o vakarais p-lė &
Žydelis neatsilieka nuo
čiai padiskutuota apie toli Bukšaitė. Garbė tokioms vei
cicilikų.
mesnį veikimą. Kadangi tuom kėjoms, k a d ^ į sunkų darbą
Spalio 27 d. vienoj valgy tarpu iš Centro nesimato' del paraįiijp#<,atlicka.
Vytis.
kloj Chieagoj, laisvamaniai- jokios agitacijos ir nnrodimo,
kfi skyriai turėtų veikti, ko
LIETUVIAI ADVOKATAI kia agitacija skleisti ir t. t.
! Todelgi susirinkusieje pasikalbėję išsiskirsto.
Įspūdžiai vestuvėse.
Sajungiečių vakaras.
ADVOKATAS
Ve»l» b.vl'-M vi«un«e Teismuos*. Bszaml- |
Spalio 28 d. šv. Jurgio par.
Vestuvės, ir kas jų nemėgs
•••!<»i»* Abstraktus. Padaro pirkimo ir
pardavimo Dokumentus Ir įgaliojimus.
svet. Moterų Sąjungos' 54 kp, ta! Kaip jauni taip ir seni tik
7 SoutJi Dearborn Street
išpildė labai marga programą, laukia ar neišgirs kur vestu
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG.
Telefonas Raudolph 3261
kuris dar pirmą syk mūsų ko- vių, nes nėra smagiau links
Vakarais: 2151 West 22 St.
lomjoje.
miau, kaip visi tėvynainiai
Telefonas C ana I 1667
Veikalėlis *'Jaunystės Kars- susirinkę tikrai liet. linksmi
TeL U e a r b ^ n 9«57
tis" gerai suvaidinta; dealo- nasi.
gas rinkamai išpildyta; solisKadangi jaunavedžiai, Xn
te p. M. girvaitienė puikiai tanas Kleivis ir Ona Pocaitė

CICEROJE

"Muuao" ftmoQ snftmMo sKtMtis

ŽINIOS Iš DETROITO,

Iš WESTVILLE, H i .

JOHN I. BAGOZIUNAS

STASULANI

7 7 W . VVashington S t .

OFISAS

PATARIMAS

Gauk patarimą D-ro Van Palng, SpacUUato kuri*
supranta tavo stovj ir kuris patars taty kaip paslgelbėtl. Norint išsigydyti reikia rasti Ugos PRltC2ASTI. Pasitark su daktaru ktlHs turi ilgų metu
prityrimą chronišku ir viduriniu ilfu, tai tavą ge
rai ISegBaminuoja.
Tavo kraujas if Šlapumas turi būti egsemlnuojamas mikroskopu. Jeigu kenti nuo CrroniSkų Ligų
arba silpnumo lytfekų ligų af ulshiuodljimo farauJo, tau reikalingas specialia srdimas. S e r u » B'ektra

CICERO

1314 So. Cicero Avenrue,
Panedėlto, Seredo Ir Pėtnyčloa rak.
Te!. Cicero 5036

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
• • - •

OflMt

DtdmJeatyjt

LIGONIAMS

Dr. J . Van Paing

Ofisas ir Laboratorija
Valandos I i Jąryto iki g vaL vakaro
Sooth Halsted St.
TelefDoM Vards l l l t

29 South La Salle Street
Telefonas Central

6390

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas:

Tartis 48*1

KĄ TIK GEĮ2AU I t UBTUVOS IB VĖL
PRIIMtf LIGONIUS

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

J-

J. P. WA1TCHES

Gydau be vaistai Ir be operacijų
Priėmimo Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vaj. vakaro

La w j e r

4647 SO. HALSTED STREET
(kampas

LitBVl'UVlS ADVOKATAS
Dleo.: R. »14-R18-127 H. Dearborn Str.
Tel. Randolpb &5fet
Vakarais: 10730 6. Waba»b A
Roseftaod
Tel. Pu 11 man 6377

A. A. Slakis
ADVOKATAS
Ofisas Vidurmlestvjo
CHICAGO TE5IPLK BLILDHCG
77 West Washlngton Street
Room 172« Tel. Dearborn §037
Namo Tel. Hyde i*ark 8393

f—*S.

» » » • • • • • • • m>

W. B A N E 8

ADVOKATAS
Tt W. Monroe 8tree<
Room MM ~ Telef. Randolph , * 0 0
Vai: N u o 9 ryto Iki i po pietų
S20S 60. Halsted Str.
Telef. Tardi %*Vk
CnlcAfo.
»^«

w m

M f M M M M

47

g-atvės)

Chicago, Illinois

Vai.: 10—11 ryto: 2 — t po piet.
7—8 rak. Ned. 10—12 d.
Rėš. H S t Indepettdenre BlvA.
Chicago
m +t*>M

»mm<

i Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St
CHICAGO ILIilJTOlS
Telefonas Yards 501*
j Valandos — 8 iki 11 iš ryto po
!
pietų 6 iki 8 vak. Nedėliomis ofi
sas uždairytas.
a» # • • » • • • • • • • • ' • • • » • • • • •
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Dr. A. K. Rutkauskas
GYstrTOJAS

IR

CHIRURGAS

4442.So. Western Ave.
Telef. Dafayctte

4148

—^

f

Telefonas Seeley 7488

Dr, I. M. Feinberg
Gydo specialiai visokias vyrų ir
moterų lytiškas Ilgas.
8481 Kadlsoa Street
Kamp. Weatern Ave.' — Chicago
Valandos: 8—4 po pWtu. 7*-9

Dr • Maurice Kah

' Gydytojas ir ChirnrgaB
4 6 3 1 S. Ashland Ave.
!
Tei Yards 0994
[Valandos.-

John J. Smetana

'br. CHARLES SEGAL

f*

A. lichnievicz-Vidikiene

4729 S. Ashland Ave.

KOŠERKA

Dr . C. Z . VezeJis

r

M

Dr Marya
Dowiat-Sass

G. MEZLAISKIS

I

ėjo. Ant ryt neiškentęs ėjai*
su kokiu tai reikalu, atradau

TESTAMENTĄ
Kaina tik $1.25
"DBAUGAS" PUB. 0 0 .

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St

»aa8»88a88a^aaa»aaaaaaa%4
Ar kfttata faltmT
kią materiją nevartosi nereik jos var
Ai matote kaip Ir phikaa&ii*
^a ant širdies. Pasijutau esąs toti du sykiu.* Mazgojant akis, var
taSkus T
vieną švarų Šmotuką kiekvienai
tėviškėje. Temsta, ]msirodo tok
Ar
atmintie po truputi mafej*?
akei paskyrium, it- nedažyk į tirpinį.
Ar
akya oploe šviesai?
bet pilk skystimą ant skepetos. Taip
pfafHJolę svotat su pametg.
Ar
Jaučiat*
kaip Ir smiltis aky
pat reikia mazgoti ir ausis, gerklę
Vakarienė. O'to stalo pa ir nosj. Bukite tikri, kad rankos j u s j
Ar yra balta dėmė mat vaire t
švarios virm C i upinėj us matsjrlolus.
puošimas, o tu. valgių daugu Jei bile minėtų organųpasirodo
Ar turit kataraktą?
Ar turi tvalraa akla?
tinimas arba pūliai, ne
mas, ir ko anį jo nebuvę, še tu rausvumas,
bandyk jų pats gydyti — begk pas
;Nuo 10 iki 12 piet.
saldus pyragėli! nors seilę ry gydytoją, arba nunešk kudikj j despensariją ar sveikatos centrą. Juk
! Noo 2 iki 3 po piet
AKINIU SPBClALIKTAfi
ju, bet aš vis iš kampo tėinp žinai, kad nieko nežinai kas iššaukė
i Nuo 7 iki 9 vakare.
1001 8d. Ashland ATO.
tokius dalykus; todėl negali nei jų
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
ju. Visi susėdo valgo, tykai gydyti. Iš to gali kilti aklumas ar
Kampas l f gatvės
' aaaaaaaaaaf-^>»aaaa^aa^aa«
kurtumas jei neprlsirengsl tuoj šauk
Ant trečio augSto rtrS Platto apįamiaį.
i
i i » w
• ••
«—tis medicinos pagelbos. Gydytojas gatiekoa, kambariai 14. 15, 16 ir 17.
PamirŠaU,
kad
V e s t U V ė s e . ; Ii kur kas daugiau gero padaryti il
Valandos nuo 9 ryto Iki 9 vakare.
g ė s pf&džioje negu kada liga jau pa V . . » . M .
•Vi«"
—
Žiurau nė kvarteto nematyt, siekė žiaurų laipsnj.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Yra tam tikri Iškrypimai, kurie
mfrtmmtm m m * • f * • ST— . t fcj>>.
viską* aptilo. Štai poroms }- gimstant
lieka nepatėmyti, kaip staoina>mand ' < die•^lSk^ , ' ir vėl bakoje, ir Šašai. Yra rimta klaida
leisti tokius dalykus pro p|rštus, pa
SPECLTALIŠTAS
prasideda veselija. 0 tu mano' sitikint, kad kūdikis išaugs. Pasirodasu gydytojo tokiais atvejais ne
Džiovu, Moterų ir Vyru fcigu
brolyti, iš kur mušu. Čia augu vymas
daro jokios blėdies. Jei gydymą ati
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—i
101 8. Halstod St
po pietų: nuo
7—8.30
vakare
sios lietuvaitės ta!p išmoko dėti toliau tai reikia tam kompetenampas 31 gatve
tiško daktaro pritarimo.
Nedėliomis: 10 iki 1.
dainuot! Nei biski nemaniatt Daugelis iškrypimų matomų gat
Telefonas Drcxet 2880
boat Yardi 1119
vės be paeiria iš apleidimo. Yra dau
•j_ • • i — - • • • - — —
- _ . . • » - — — ——
ienm«ne ofise su
esąs " Amerikoniškose ves gelis tam tikrų Hgonbučių, kur gydo
Dr. f. F. Van t
tokius dalykus ir gerai. Jei nėra jū
tuvėse". Apdainavo visus y- sų
>alnff.
miestely tokios įstaigos, tai be
art. :na
gtllttlfikaa
pa
I»6 jaunuosius, puolė į ausj abejo yra netolimame miestely. Pa
1
LtarDKVittM
prie
klausk savo gydytojo, slaugės, arba
šie žodžiai: "Sulūžo fowlas Sveikatos Centro apie tai — jie ma
-'gimdymo.Visokį pa
LfeTTUVlB DEFTTISTA8
patarimai dykai.
loniai jums pasakys.
'
nupuolė «n»g, itmink Ohut«
4718 (JO. ASHLAND AVEHT7B
Valandos: nuo 7 ryto. Iki 1». nao
Kaip Saro KtidJkfeis Apsaugosi
,,
8Tti 47-tos Gatvė*
netoli metai . Neiškenčiu n0- Ar esi vienas iš tų, kad tiki, kad I iki 9 ral. takara.
Valandos: OUQ 9 ryta iki 8 valu
randamas tik pas bied
{ • m it i* » , » . II • . . . U U . . . 4 . I
—
h
p^ninėjęs, kad nektkie bernai nedapenėjimas
Baredomls nuo t Iki 9 vakarą
nuomenę tenemientuose? Tikrai vesti
*r~r*
&
* =
turbūt palaižę " balto vande- tyrinėjimai parodė, kad tarpe miliono
mokyki uos vaikų New Yorke tik 17
I . • Mm • » » » » m»
Tel. Bovtevard 0587
iiėlio pradėjo per drąsiai elgtis nuošimtis pirmos klesos kūno padėty.
Telefonas
Canal
5395
kūdikiai fr biedni kenčia
Nustebau, kaip jauna mergai Turtingi
nuo šio. Gali būti kad apie tave vi
tė aukoliojo, kurie tuoj lio sur yra nedapenėtų, negerai penimų
vaikų, bet nematai pavojaus. Neda
Ocneralis Kontraktorius,
vėsi. Linksma matant kaip penėjimas laipsniškai suardo visą ku
bet dėlto, kad dirbs, tokiu slap
statytojas i f sėiių namų
jaunimas p«iiipėja vieo* kita> lią,
1707 W. 47-th St.
tus būdu, jo vaisių nesimato neatytaisytojas.
<4
Valandos
nuo 8 iki U dieną, ano f
Ant vestuvių buvo it Er- džiai akiai, iki jau p«frvėtu.
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8
2319 West 24-th Street
, Nedavenėjimo priežastis yra neuž
O.
iki i vai. po pieta.
neste" pamatęs kad pas ją. u, tenkamas maistas, arba ne tas mais
Chicago, IU.
•»•»••»•>!••!>» * a ^ M - y ai»»»p'
Pridedant Borden's Eagle Pieną
|x> mažai. klausiu kas tai, at tas.
1.
..
, i,Mi»i . . u i
••
IĮI/II i ! • . . .
n
t
!
i vaiko valgius gali būti tikras, kad
w • • • — • » *i.^ m m • ipi • • ! ! • • < » • » •
Telefonas Boulevard 1888
,
Tel. Lafayctte 4223
sakė, nesijausianti sveika. Iš jis gaus visus veikėjus" reikalingu*
nugalėti nedapenėjimo vaisius.

n

Knyga labai gražiai atspausdinta ir ma^o formato n- didumo sulig maldaknygę.
j
"Naujas Testamentas*' reikėtų kiekvienam katalikui įsigyti, nes tai yru Katalikų
; tikėjimo pamatas.
(
!
Į
i 2334 South. Oakley Avemua

Dr. A. A. R 0 TH

DR. 0. VAITUSH, 0. D.

Ką tik esame gavę iš Iietuvos

"NAUJĄ

Dr, Ai Račkus

M

ŠVENTAS RAŠTAS
fc*

,-•
labai sergančią. Tad aš suma- joti renkama gabiausi asme
niau vestuves aprašyti. Apie njs.
kitus įvykius pasveikus Kr. I Girdėtis kad Vyčiai jau juparašys. Vestuvių tyragas. [da, imsis uolaus darbo. Meš
Kelionės.
dramiečiai padarykime ta pat
SHEBOYGAN, WIS.
Dirbkime viens kity pasira
Musų kolonijoj yra gan gindami, lęAktyniuofdamL Pa
Ligonius priima kasdien
gražus jaunimo būrelis, kurs vys&dingu darbu apginsime sa
tttto 2 vai. po piet iki 8 vai.
sudaro dvi jaunimo draugijas*: vo skaičių ir jėgas.
vakaro. Seredomis ir Ned4
L. Vyčių 51 kuop. ir Dramos
Lapkr. 7 d. 7:30 vaL vak. lioirtis ofisas uždarytas. Prodraugiją. Pastaroji yra žymiai parap. salėj įvyksta Dramds fesidnalį patarnavimą teikia
skaitlingesnė nariais, tad ir gy Draugijos susirinkimas. Butų savo ofise:
vuoja tvirčiau. Tik kaip vie gera kad visi nariai atsilan
1411 So. 50-th Ave.
Cicero, HL
nos, taip ir antros veikimas kytų ir dar po viena atsives
Narys.
pastaru laiku lygir apmiręs. tų, jįrana miegoti.
=9S
Kieno Čion kaltė — nežinia.
Rerid. Tol. Van Bareli 0294
Visgi jėi ne kitaip, tai bent " Dr. Helert M. Wf#rrow A
Oflsn Tel. Boulcvard 9683
Valdyba privalėtų draugijų
uonruvaiTĖ DENTIOTĖ
2137 South Cicero Avemie
mašineriją sukti. Juk vatdy(Aftl Douglas Elėvator)
B t S A f i GYDYTOJAS IR
Ant antrų lubų, roora f.
bon įeinama ne vien del var
Tel. Cicero 6 5%%
CHIRURGAS
Valandos: nuo 9 Iki 12 ryte; fruo
Specialistas Moterišku. Vyrišku;
do, bet tam kad dirbti. Ūžtad Ilki 5 po piet; nuo 6 Iki 9 vak.
'
Valk* ir r i s * ekronišką ligų.

*-'
buvo man gerai pažįstami, a•m m* ! ! • > • • • • •• •
i
• II • m
bu buvę pavyzdingi jaufiuoliai, manau sau nors jau nebe*
IilBTUVlS AMIV SffcCIAI;I«TA*
jaunai, žut but rioglysiu ir
Palenfrlna
vlmį
akly
iMnyimi
gana, nes mėgstu matyt žmo
kaa y n prležaa
'Ąifims-t
nes ypač jaunimą linksmlnungalvoa, vrfthfuHo, &pt*rakno» nerTotum%, «kan<fitndUi«
h* utoldefusfui
tės, nes prisimena įr mano
kartčlu aklų k a l v o s akys katerakto. nemlegio; -ųi&kmm Akla Indedam
jaunos dienos.
Daromą egsamlnaa elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akloiarf priAtėjau bet vietoj vestuviųr
Ulkoral teisingai, toli Ir eiti matan
Uems
pagelbsta. Sergėkite save repasirodo šermenįs. Einu vi:
gėjttno Ir vaikus einančiu* mokyk
lon. Valandos: rroo l f Iki 8 vakare
dun, dvi pamergės vaikštinėja,
Nedėliomis nuo 10 Iki 12.
kur kiti svotai t nieks nežino.
1546 W. 47 St. if Ashland A v
Tokių senių kaip ir aS buvo
Aklulu prltalsymo mene
r
dauginus, jaunimo mažai ir
20 meti} prityrimo
tie numirę. Jau pasikėliau eit
STRAIPSNIS 45
namon, tik štai durys prasive
KAIP GALIMA IŠVENGTI AKLU
ria, pasirodo 3 jaunos 1-na gi
MO, KURTUMO rtt AMžrsro
,r
senesnė, "clievuskos. . Sėdau Reikia imtiIŠKRYPIMO.
dideliausios atydos plau
ir teminu. Štai ir prasideda najit kūdikio akis, ausis, rfosf ir per
ki c. Nors svarbu Situs afganus šva
veselija: Kvartetas, lydint se roje užlaikyti, bet lygiai svarbu ne
bevalant.
Rekomenduojame
nesnei, visu smarkumu pra pažeisti
didžiausj švetauma. Nevartokite a5S1MTTOM Al PAREUAHIA
dėjo svečius linksmint. Ma* trtų .muilu ar tirpinių. Del ančiaklų
Aldu Llgae
apvalymo užtenka paprasto borakso
flau sau tai turėtų but pamer tirpinto, gaunamo aptlekoje. Tą pati
AŠ J«m» skauda gralraT
Ax. Jūsų akya aS&roJaT
vartoti ir noset bei gerklei.
gių darbas. Bet kur jos f Ira- galima
•
r yra uždegtos?
Jei akys, ausys, nosis šluostomi su
P
t g t i n ar lAtŠMT
deda jaunimas Vyčiai riftfttis, skuduru tai reikia imti minkšta ir
Ar
skalUnt akya trelt pararssterilizuotą. Aptiekoje gaunama steri
atat
visi šoka daihuoja, nėt links- lizuota bovefna geriausia tinka. Ko

_

..
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Jau Siįrylo iš Tolimn

Norėdami pasiųsti pinigų J sietuvą saviesiems, siųskite
per dienraštį #*tSRAUG4" kiiris pigiausiai siunčia ir geriau
siai patarnauja.
* Drangasfi siunčia į Lietuvą pinigus nevien Lįtaįs, bet
ir Doleriais.
Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas'' išrašo čėkį-draftą kurį Tamistos įdėję į lailką pasiųsite saviesiems, o jie
nuėję l Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be
atitraukimo.
Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugai"
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas
išmoka.
.
.
•
if
Taipgi , Draugas siunčia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami ptetesftitj infonflacijų kreipkitės:

mmtĖtmi

ADVOKATAS
VklarmiestiJ Ofisas
Roora 1726 Cliicago Temple Bldg.

8

D R A U 0 A 8

•«•

z Ptiysiėil Culture Institute"
DR.' J. A. VĖLONIS
Ositeopatas, Chlropratas,
Naturopatas.
Nesikankink sarea su ligomis,
'otsyk nauja sveikatą
^naujaisiais*
~ budais be vaistų ir operacijų nuoo
įvairių ir uisiseaėįusių ligų.
4204 Archer Ave. ant 2 lubų m
ant kampo skersai Brlghton Te-9
Vai. nt»o 9—12 dieną; Auo 6
iki 8 vai. vak.
Nedėlįomis nuo 9 iki 12.
ft'»> '» • w » • • • • » • • » • • m m m m m «i • • fj

Rezidencijos Tel. Brunswick

4887

Ohicago, Illinois.

CHIROPRACTIC GYDYTOJAS
Be gy*Hrt*», »«» eperaeijee
Vai. 1578
»-l; S-s
Mll«P. M. aVeutad. 9-11
Aveaoe

c^%tfeft*sw![i»wk5k 7?&
MMMSSflBBSBSBl

]Dr.S.A,Brenza
4608 So. Ashland

Kaipo lictuvys, HoMiviafns visa
dos patarnauju iruogcrlausia
M. YUŠtA
3228 Wcst 38-th Street

-w-

Dr. 0. YUCIU8 D. C. Ph. C.
te

P LUM BI N6

Neda.penėjimo. priežastis yra n e u l v a i t ę atydHšla* i r psutclėk a t e i s t a i .

=

-rr

'» >i

Arena*

Chicago. IU.
VaL: 9 ryte Iki 1% piet: 1 po
T piet Iki S po piet:
9:89 vak.
'{\*,

Puikiai
rtniredąs Jaunikaitis.
UlH <ith#A niaiizi »bf)K*Ttft $i*U I Stikliniai Iib«nPWw fcmyku*; ' , ,
X
^ ^ C t ! V ^ ? Ūsuotu
U taM. .vanal aoAu.Au. veida*.
B t t — j e i }U8Ų »alv« p«n« >*>|»tarrifc— Ui tu« »*»*1»» ugk*.
U* tokiam «tdtfkime pat>uny9 apie liis j««u
^į^lLll^^lJ^J^J!^
?8nf'
irarttfg pfcMuHu I * Vi* k.«t«^>arr. N«udoki«
ir U>ai"&yti iRs«varl:
Gaassas «ptieko»c
• l u

I I

. . . . •

m .7 •

Rs*Jflcs

Aoc ni bojiką

po t*.' viHfcH» U reiktu ****% t« imitteM*^^^ 2?Z? £!L£ iSfr**
• dju«iau uuk*vu:*t tfeibkauo. jos nekankins. ^>k8 sjurtunui* tuomet bus!
RlCHTEJt A C P » 1 0 4 - 1 1 - 4 S o . 4 t h St.. Brookiyn. N. Y.

Tr$*i*dj#iu& lapkričio 7 1923
-»-f

rrr

•h

•*"•»:

T*

Lieteliai Daktarai

PRANEŠIMAI.

j testo rezoliįUlįi^ įęiėę* Vil
Po $2: A. Bacevičius, P. Vaniaus atidavimą lenkams, ku Škunats, B. Nausėdienė, M.
Amerikos Lietuviu Daktaru;
Lapkr. 4 d. šv. Jurgio par. ri^ nutarta paskelbus spaudo Krivickienė;
L. Vpčių l#-tos kuopos susirinki*
Draugijos Nariai.
svetainėje įvyko susirinkimas, je prisiųsti Ambasadorių Ta
mas įvyks lapkr. 7 d. 8 vai. vakare
Po$1.50; O. Kavaliauskienė, šv. Jurgio parap. svet. » i • • • > • • • • • • • • • • • • "BĮ
3 metų paminėjimui, kaip len rybai, Paryžiun.
Valdyba.
A. Sriubienė, K. Jeseyičiutė;
kai užgrobė Vilnių. t\*
Žmonių buvo apie 40C.
Po $1: A. taksius, J. r \ t - Lpcalo No. 269, A. C. W. of A.
£XTRA PRANEŠIMAS.
priverta ją tyluti.
susirinkimas Jvyka pėtnyčioj, lapkr.-"Kanklių'' choras sudaina
fcttvfs.
LIKTCVT8 GYDYTOJAS I R
rąįtis,
0
.
Jesinskieiė,
J.
Valai
Kov. 8 d*, 7:30 vai. vak,, Uii If.
vPį?eikai apkraustė visą fla- vo keletą gražiai pritaikytų
' CHIRURGAS.
Rofcey 15t. Siarn susirinkime hm ren
tienė, G. Stankevičienė, 6 . Sin kama
Chioagos Vyčiai-Vytės, ne- tą. Išnešė visokių daiktų ve daigelių. P-lė Jurgaičiutė pa
sekantipms metama vaidyba at
Už Cblcajos greičiausiai ir ar
LIME SfT. D A K T A R A S " . kevicienė, V. Daugirdienė, J, stovauti mušti reikalu. Visi nariai pra čiausiai paniekiamas sekančioms
!
pamirškit atsilankyti į rengia rtės 9,100 <įoleri#, 195 dole deklamavo Maironio ".Vil
5omi dalyvauti. Kviečia
JUflOnljoms: Indiana Harbor, East
^erneckienė,
O.
Skirietiė,
N.
^ t e a g o , H*mmond, Gary, Harvey,
»;.•;>
Valdyba.
ma, yakarienę lapkričio 8 d., rius pinigais ir 145 dolerių nius". Parvažiavęs iš Lietu
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais
Bridgieport. — (farp kitę Sabaliauskienė, A. Rekudienė,
reikalais kreipkitės:
8 vai. vak., šv. Jurgio parap. čekį.
TOWN*OF LAKE. —- L. Vyčiu 13
vos p. M. 2ujus papasakojo, monelninkų ant Iime gat. at
1444 WENTWORTH AVE. CHIM. Drazdauskienė. T. ŠlauČie- kp. susirinkimas ivyks lapkričio 7 d. OAGO
svet., 32-ra ir Antrom Ave.
HEIGRTS, | L L . TeL 4*4
Galvažudžiams išėjus, pa kaip griežtas yra nusistaty
sirado daktarka. Iš patvorių nėj P. Dumbliauskienė, A. Sta- 8 vai. vak., Davis Sąare parko sa- Ketvergo vakarai*: 10453 S. State
l^iė. Prašoma visų narių laiku s u Minėtoj vakarienėj laike pro- šaukta polieija.
mas Lietuvos žmonių del Vil pasirauna žolių, na ir gydo
St. Roseland. Tel, S49,
siriafctl.
« ; Korespondentas.
•
•
••-•••fl
nevifičenė,
B.
Lingaitė,
U.
Lin
gramo išgirsite dang naujų
niaus. Kun. Dr. Čepaitis, "Dr- sergančius*. Žoles vandeny pa
gaitė, E. Valaikienė, K. Vii. Susivienijimo Lietuvių Namų Savi
dalykų apie Lietuvą nuo tikAR TAS GELBĖS
augo' redaktorius", gražiai įninkų mėnesinis susirinkimas jvyks
mirko ir tuomet į t$ vandeny
oinskienė,
G.
Milinavicienė,
K.
trečiadieni,
lapkričio 7 d., 7.30 vai.
ką atvykusio iš Lietuvos SVProdė, kad drąsa, pasiryžimas,
mirko pirštus ir braukia per
vak., Mildos svet.. 3142 So. Halsted,
Nausėdienė, O. Lukošienė, B. Sf.
Chicagos tarybos komite darbas veda visuomet prie lai
čio p. Mato Zujaus, buvusio
A. Bugailiškis, nut. r.»5t.
DENTISTAS
ligonio kūną devihis sykius po Naujokienė, J. Naujokas, A.
4193
Archer Avenue
"Vyties" redaktoriaus. Jisai tas, kurs kovoja su brangiu mėjimo, tad ir Vilniaus atga
Vai.:
9
iki
9
vak. kasdien. Nedė
devynis 9x9=*Sl o už tą, $5,
vimui
to
tik
ir
tereikia.
Ma
praneš svarbių žinių apie Lie-j-gyvenimu mieste, skelbia jis
liok 9 iki 12.
Nausėdienė, A. Nausėda* J.
(geras biznis.) Tai mažus vai
Tel. Lafayette 60411
Brazaitis, J. Lebežinskas, P.
tuvo9 Pavasarininkus ir At keliąs kovą prieš paukštienos žytės dvi mergaitės, p-lės V.
kus taip gydo, o didelius ir
Urbiutė ir F. Nausėdaitė pa
Plečkaitis, J. Berkelis, M.
eitininkus, kaipo jų įgalioti- branginimą.
salunčikns tai į rūsį vedas ir
Qr. P. C Luomons
Andriuškevieia, B. KavaliausBet vargiai tas gelbės. Nes deklamavo eilučių. Dr. Poška,
I nis. Toje pat vakarienėje daten brauko, balta drabule aplj*etuvls Danty Gydytojas
:
kas.
I lyvans ir antras svečias tik- trastai galingesni ne vien už "Vilties" Dr-jos pirm. širdin
< i
2201 W. 22-nd & So. I/cavltt 8ts.
skleidus.
*
TcJ. C#nal 0222
ChU-ago, 111.
i. Ant Rridgeporto
j ką grįžęs is Lietuvos p. Jns- komitetus, bet ir už pačią gai ragino remti Vilniaus naš
"VAI*.. 9 iki 12 ryto ir 1—8.80
dar yrą keletas auka- • Puikiausios nuskintos kVletkos,
Žinoma, skęstantis ir už sku
laičius. Kun. B. Bumšas, Fe
tas Kudirka, Lietuvos operos miesto tarybą.
vakar*.
Ned pagal sutartį.
yuaių \ mažesnėmis sumomis^ Ivestuvėtns bafUlietams, pa&rai>ams JĮĮm • • o • • » —
1
stuvo
grebiasį
o
kas
atsitin^
< vainikai kr kitoms pramogoms.
deracijos sekretorius, pirmiau
artistas.
kaip po 50c., po 25c, kuriuo^ i Taipgi užlaikome powder'J, perIŠ DIEVO APVEIZDOS
sia pažymėjo, kad susirinki ka? gi pirštus nusipiauja -it
Programa bus labai įvairi.
plaukams tinklelius (hair
prie aukščiau įvardintų pridė* |fuma,
Dr. A. J. Sertašlus
nuskęsta.
Taip
ir
su
Lirae
gat
nets).
PARAP.
mas" nėra skaitlingas, nes ren
Dalyvaus Chicagos žymiau
;
( Bertasn )
įus, sudaro |84 sumą.
Patarnavimas
mandagiausias,
vės
"daktaru".
Motinos
kat
gėjai
skaitlingo
ir
nesitikė
Lietuvos
Vyčiij
4-ta
kuopa
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
X- kainos žemiausios.
sios
dainininkės-dainininkai
= assssst
3404 So. Halsted Str.
ros
neša
savo
kūdikius
pas
jų
Našlaičiams reikia Vil
jau baigia mokytis keturių jo.
ir kalbėtojai.
Ofiso
Vai.:
1-8 po piet 6-8 vak.
URBĄ FLOWER SHOP
Residencija
Nuoširdžiai kviečiame vi veiksmų komedija "Nekaltąjį niuje iki Vas. 16 d duoti mai atsikrato $5, o, dideli, teko 'gir
3169
So.
Cnloo Ave.
i.
33224 Aubum Avenue
TeL
BonJ.
6013
TeL
Yda. 1899
dėti,
net
po
$25.
Atsikratę
pi
Avinėlį", kurį statys sekma sto. Pennsylvania pasiuntė $1,sus.
.••n ir — — — m t r n m f ^ m ą m i — ^ ^ ^ ^ — — *
Telefonas Blvd. 2035
PAHSIDUOPA penius knRengimo
Komisija. dieny, lapkr. 25 d. parap. 200. Mes trupučiuką, pridėsi nigų turi eiti pas gerą gydy
rianarcas anglėmis ir^'/gesu".
j Tel Osaal • » ! , Vak. Cmoal 1111
svet.
me, ir užteks. O vasario 16 toja kad pasigydžius. *
Kas norėtų tokio pcėius, teik.
t
'
'
siries atsišaukti pfis:
LIKO TIK 800 SALIUNŲ.
Vaidylos yra visi gabiausi d. susirinksime skaitlingiau.
A. MACAS
——
kaip, J. Bateis, M. Balsienė, Po to buvo renkamos aukos ir
i vii Oydyto j o Ir
4531 S. Honore St. Chicago.
AUKOS
SV.
PRANCIŠKAUS
PIRKTI,
PARDUOTI
AR
MAI
Pirm 6 savaičių Chicagoje S. Šimulis, K. Gervilis, A. A- aukojo sekantieji:
CJhirnrgif
NYTI VISADOS KREIPKITftS
VIENUOLYNUI.
$6.00
buvo 6,000 saliunų. Taip bu laburdaitė, O. Mockaitė ir ki L. Jusevičia
IMI
P A S MUS.
T A S JUMS B U S
vaianAcs:
IS 'kl 19 ryta:
A N T NAUDOS.
J —
vo pirm miesto majoro karo, ti.
Po $5: B. Nenartonis, U.
po platų* s i**-' i
North Sidc. —• Įvykusiose
pakelto saliunams.
Visi tik laukia perstatymo. Bilicnė, kun. Dr. I. Česaitis,
LA&AI GKRA PROGA AIAPTUI!
Šiandie Chicagoje liko vos Žada ir kitu kuopų nariai ai kun. B. BumŠas, Iz. Pnpaus- prakalbose spalių 4 d. kur kalPARDAVIMFUI gerai apsimokan
4
bėįq
kun.
Bunišas,
Sesei-ų
tis
Čeverykų Storas ir čeverykų. tai
apie 800 saliunų.
silankvti.
kas, * Draugo'' agentas . iš
symo Sapa su visom reikalingam ma
Majoro parėdymu panaiki
Aras.
West Sides — Br. VI., P. Stora PranciŠkie^ių reikale, aukų su sinom; taipogi ir namas s/kių par
1900 So Halsted Str
siduoda; namas yra storas su f. kam
nta 1,742 "laisniu" saliu
žinskaitė, Pr. Keris, A. Jur rinkta neperdaug į $25, nes bariais ir dar r^unukas 4 kambarių
re!. OanaJ 111 w
*ntm
vai.;
19 ryto iki 19 po P»«»
yra
užpakalyje
su
elektros
šviesa;
mažai buvo atsilankę. Užtad
nams. 5,500 kitų saliunų paLietuvos Vyčių Chicagos gaitis;
809 W. 35IH St., CNCU0
viskas parsiduos namas ir biznis už
I Iki i vai vakaro.
TeL Boulevard M I I ir 0774
«*m. vai.: 9 IkJ 4 po plas^
čhj savininkų uždaryta.
Bi- Apskričio mėnesinis svarbus
Po $3: O. Gaidaitė ir A. Žy- šv. Pranciškaus narės — Tre- $e,000; tas yra' tfkras i.&r?enns ir
PADAROM
PIRKIMO
IR
PAR.
yra vertas greito panirt^mo; ran
419) Arvkear Ave.
tininkės dar prie to žymiai pa dasi Brlghton Parke .int blznavos
jota "reidų* ir areštavimų. susirinkimas įvyks sekmadie lienė;
DAVIMO RAŠTUS.
Tai. Lafaystts 909t
^ — — — ^ — ^»—•» » » « • » » • > » — — - — — • »
gatvėse
tarpe
lietuvų.
Atsiiuukit
Pasekmingai
siunčiam
pinigus
ir
sidarbavo parinkdamos aukų. greitai diena ar vfckara*t» pa*«
Iš pastarųjų kai-kurie išnaujo ny, lapkr. (Nov.) 11 d. Šv. An
$2.50: P. Duršas,
•
Parduodam Laivakprtes. <*
- m m m it maim ' • & » • • • - - • » • • • • • • •
atidaryta apvalius vidų, ka(] tano pamp. svet. 2 vai. po 12.25: Al. Duršas,
Tas pareigas atliko Ona Ka- RRTGHTOIf REAI.TT CO^tFAITY
-rr*tfcL Bonlevard SiSS
nebūtų* perdaug "suuodžia- piet.
Po $2: A. Rokas, L Seredis; valiauskienė ir M. Lukoševi
Klauskite J. . Yushkcu itz,
i*»>» mm i
HR A J KARALIŲ*
NAMO STATYTOJAI
%
4084 Ardicr Avenuc
mas" alkoholis.
M M statome ir •kaliaame pinlrim ant
Kuopų išrinkti
atstovai A. Kairaitė, M. Jankauskas,. čienė. Taip kad sndėjua nuo
Lietovu Oydytojat
biinurtiltm-tt, bajtnyfiii, kmutuvii) it flatCalifornla Avetm«
nanių VINOBC dalrae t'aok Puvleto. Mfn
: fTaigi graži statistika ir re prašomi neatbūtinai atsilan J. Talkevičia;
prakalbų ir per namus einant
- ^
S303 South Morgan ttnm
dabar ntstoMie namn $175,000 v*-r£i»*
i lietuviu AudltaHum 3131—ŠĮ H. M»K- (
Okdcago. m
kordai.
Po $1.50: J. Luckus, A. surinktas aukas pasidar6 i
trd satrė*. Tulpei paTdiiodaaie Anksikyti, ir laiku. Yra daug svarSj • • — • • • » ^ > » — » » » » — — » • • » • • • — y
IIIIIM IiondMiM nif» yra NAHKIIN lnve«t«>I>II)EIJS HARGENAS.
mtTital. Atkitank "DKAIGAS" (H. B.)
tių reikalų svarstyti, ypatin Nikenas;
Parsiduoda plriai ^ ^ ^ **: ^
^ Ą ^ A V , .
~Chi«aša, Iii. j
krautuvei,
J.
Kll.fgMa.us
n
t
y
,
į
.
.
,
,
.
.
.
.
,
!
i f
SUIMTA MERGIŠČIA.
Po
gai Apskr. choro koncertą ku
Kuriame užlaikoma "SchooJ Sttjį,,
Tel. Lafayette 3415
5
r
r
: <4ndWs, tr/VelIfrijlnlai daik'. T ^ ~ ^
ris i vyks ateinančia nedėlia, P. Laztfa
< • ' ' • ' - '
. ' į .m '4M*a
TUVIAI GRAB0RIAI
Policija suėmė Ethel Beck, 18 d. School Hali svet.
Tomkevi
Vieta labai poputtfl^riska ir apsiau
gta trijų mokyktį.
(CHERRY)
19 metų, kuri įtariama buk
A. Kumšlitis $6;
A. Petkus, A. Smilgienė, A.
Trief«nux f
Palaes
pardavimo priežastis yra, jog sa
Ignas K. Sakalas, pirm.,
DENTISTAS
vininkas turi kitų vietą, nebepajiedalyvavusi vaikino Lehmano
Mc Kmbalmrr
Olecro «270
Čiapas, 'A. AndreSiunas, M.
Perkėlė savo ofisą \ Rrigrhton Park
giama dviejų krautnvių tinkamai ap
Alb. C. Aiaburdaitė, rast. Bagdonas, A. Borisas, O. "Alenužudyme. Pranešta, kad ji
«M
s s r n a s SYTUBVICZK
žiūrėti. Atsišaukite Šiuo adresu:
4454 So. Westem Avenue
Gruborlua
m
i m
>ati
Chkago. III.
liunienė, J. Macas, A. Bubnis,
J K>imittskflit» Mr
* ^ •«»•••
išpažinusi draugavusi Bockel(Eomp. 45 S t . ) Chlcago, IU.
1437 8. 4JMh A r r
SUDAUŽĖ
LANGĄ
IR
SU
-•»*•,,#
u.
iNj"inun>Kaiw
Ę6,
.<Town-cf
iAke>:
K.
fjaruckis,
J.
Mikaločius,
S
Valandos:
Nuo 3 po pietų iki 9
manui, kuris nušovė LehmaCicero, 1M.
vakaro;
Subatoms
nuo 9 ryto i U
*
'
$1,500 VERTĖS BRAN
:Tomkevičius, J. Fabijonas, J.
9 vak.; Nedėlioins nuo 10 iki 12.
uą.
Fa*Tsbaro»
koplyčia
veJttd. IM va
tiniu , arabulancn*. Patarnavimas
ItuoI
•
GENYBĖMS PA
Šliogeris, J. Zubas, A. Žvirb
s«ruHi«la« visoj CbleaffoJ.
¥»
^m » » • • • • » » » • » • • • • • » • • » • • • mJĘ
lis,
P.
Juška,
J;
Brazas,
V.
PLĖŠIKŲ GUDRYBĖS
BĖGO.
—91
ŽvirgŽd-nnienė, A. Uudris,"K.
1
T * e * j a y * B«rfev*rd 4 1 W
Mrs, Emily Levy, gyvenan
į Uetovis
Vakar anksti ryte plėšikai Kudirkienė, I. Žakas, K. Gai» * *
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ti trečiame aukšte, 444 Surf prisiartino prie C. M. Pfeif- žūtis, O. Katauska, M. Redec"^•••l a •
4PP1 So. Ashland Avenae
A Masalskis
Tel. Boatevard 789S
St., išgirdo skambučio subarš- fer, La 0range, laikrodžių kienė, K. Grigonienė, M. MikGraborim
•
Tai.: 2 Iki 4 Ir f lkl •
Nedl 19 lkl l t
kėjima. Per dūdelę jinai pa- krautuvės ir sudaužę langą šaitė, V. Stulpinas, A. Pakel
Patarnauju tellt S641 S o . Albany Avi
dotuvėse
ves- [
Tel. Prospeet 19S0
klausė, ar kas yra prie durių J plaktuku,
pagrobė
įvairių ti s, A. Katauskas, P. Kirkictttvėse,
kflkity-*
• a i . ; pagal sutarti.
?\t:~ .
nėe Ir kltuoa* |
apačioje.
(brangenybių į $1,500 vertės. kis, P. Urbienė, E . Benaitė,
— •
reikaluose.
Kai
nos prletnamos) .
* Iš apačios jai atsakyta, kad Savininko žmona sakė polici- .Jn Rimkus; C. Kakta, J. Ma1 — - —. 1401.
atneštas kažkoks pundas.
(jai kad plėšikai netropijo pa- tijošaitis, J. Garuekas, M. Pau-1
^.3307 Auburfl Ave. Ohicago.I f P N . EUvd V. A. ŠIMKUS
Dr.
gP^—— • • • • • m mm J ^ » » ! • • — • • • • ! • • B
Moteriškė paspaudė knyp- imti netoliese buvusių deiman- kštienė, A. Pužauskienė, M.
9815 SO. Halsted Street
Nėra n»i jokio aprubežiavimo skaitliuje važinėjv
Valandos: N u s 9 iki t diena, Noo
kutį ir atidarė duris.
J vir- tų ir laikrodžių, kurių vertė Auksorius, P. Pikelienė, J.
7—i-* vak.
mu! šimtais jeigu nori. Viena " L " pass'as apvež tave
8. D. LA0HAWI0Z
Nedėllomls 9 lkl 12 dieną
sų atėjo du jaunu vyru. Abu- siekianti keletas tūkstančių Malukas, V. Raeevi^ia, D. Kli
LIBTLVII* GRSBUrUTJl
...
1
t
per
visą
miestą
ir
kiek
kartų
tiktai
nori,
per
visą
sadu išsitraukė revolveriu
ir dolerių.
mas, P. Fabijonaitis, A. BaS t l « W. 9S-rd PL
m
Patarnauja lai dotavęs* kuopi
o.
Šį
pass'a
gali
paskolinti
giminėms,
ar
draukauskas, L. Navickas*, S. Ši
RemJute tuos biziiierin$, ku
gtamass. Rslkals msldžiu ataisangams
kti, p mano darbą boalt« aipa < rie dažniausiai garsinasi di*»n
met patsai nevartoji.
mulis, K. Krutulis, R. AndreIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIHIIIIIIIIItlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII)
nedintl
Tel. Caoal t l 7 i — 91 * •
Vartok
ji
važiuojant
į
darbą
ir
iž
darbo,
b&zny^ion,
liunas, M. Cypas, C. Urbienė,
m ž t y "Drrtiifln*"
A. Marcinkus, J. Varakas, R
parkon, svečiuosna arba kur tik norėtum važiuoti, o
Piragis, M. Barkauskytė, G.
tuojaus pamatysi &iek pinigo sutaupysi ji turėdamas.
Bandža, A. Gilis, K. Čeponis,
*>
A. Urba, P. Stirbis, O. Kava- i
11(9
lskienė, A. Karaliūnas, A.
Martinavičia, J. Zaukas, P.
i
>
Vaikai
neturintieji 7 metų amžiams važiuojantieji
TOBULIAUSIOMIS MOKSLO]
Palubinskaitė, A. Sasnauskai
gino praneša Lietuvių visuomeniai jog dabar pa
PRIEMONĖMIS:
m suaugau* ypata bus vežami veltui. Vaikai taife 7
tė, A. Norbutas, Ž. Ge^iutė, C
1.—be peilio,
švenčia visą savo laika advokatūros
1.—be kraujo,
ir 12 metų amžiaus moka 3 centus. Mokykla lankan
Praktikai ir priėmimui klientų atidarė du ofisu.
Baltrūnas, J. Mazėliauskas, F.
S.—be marinimo,
4.—be skausmo,
tieji ir neturinti 17 metų amžiaus gali nusipirkti 50
Čilauskas, X. Matas, L. KrekVIDURMIES/TYJE. 7 S. DEARBORN STREET,
6.—be Jokio pavojaus svel
kutai.
Žčiunas*, Z. Janauskienė. Viso
ROOM 1538 TRIBŪNE BUILDING
važiavimu knigutę už $2*50 parodant mokyklos certiP o operacijos imogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti,!
Telefonas Randolph 3261
nereikia
gaisu nuo darbo, nereskia kentėti sopulių; žmogus gaili
surinkta $191.10.
fikata. Blankos gaunamos pas kiekviena eleveitoriu
tuoj valgyti, dainuoti Ir jausties linksmai.
Kiti davė aukas smulkesPatarimus tonsilų reikalais duodu uadyka.
Vakarais: 2151 West 22 Street, Prie Leavitt Gkttvė
agentą.
' *
,
žmones yra maloniai kviečiami atlankyti m a n klinika. —
Telefonas Canal 1667
4
kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti.
Veda bylas visuose teismuose, kaip Ctvllkiose taip JlrftninAliuoPer visą laika^ griežė Sv.
i
DR. AL. U. RAčKUS

Dr. Makaras

*Dr. M. ŽILVITIS
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Dr, M, Strikol'is
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PRANEŠIMAS

JONASI. BAGDZIUNAS

Kainos Vaikams

ADVOKATAS

se. Eczamimioja Abetrajktas Ir parUla-ftaa Ticalas. Padaro visoktas pirkimo Ir pardartmo dokumentus bei įgaliojimus.
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TONSILUSl
IŠIMU

Vartok savo L" Pass

i

Antano par. benas p. L. Krekščiuno vedamas.
*^?aw8igoio tapo ^SnoSta-

Chicago Elevatcd Railroads
«•

*

Gydytojas, Chirurgas Ir Obstetrlkas,
1411 South 60-th Avenue
Cicero, Illinois. I

!

