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KARDINOLAS BOURNE
VALSTYBĖS POKYLY.
LONDONAS, lapkr. 10. —
Buckinghamo rūmuose praei
tą savaitę Anglijos karalius
surengė taip vadinamą vals
tybinį pokylį. Be kitų daly
vavo Kardinolas Bourne ir J.
MacNeill, Airijos valstybės
švietimo ministeris. Dalyva
vo įžymieji katalikai iš Kana
dos ir iš kitu Britanijos do
minijų,
v

Lenkijoj Paskelbta Karo
Padėtis
GENERALIS DARBININKU STREIKAS, RIAUŠĖS

LONDONAS, lapkr. 11. —
IŠ Varšavos pareina žinių,
kad kai-kuriose Lenkijos da
lyse eina dideli darbininkų
sumišimai, riaušės.
Visoj šaly paskelbtas genePaskaitos universitete.
ralis darbininkų streikas.
Londono universitete kata
Visoj šaly todėl paskelbta
likams studentams laikomos karo padėtis.
paskaitos iš Šv. Tomo "SumPačion Varšavon sutrauk
,,
ma Theologica.
Prelegentu yra kun. Vineent McNabb, buvęs
anglų
Dominikonų provinciolas. Ga
biems studentams bus išduo
tos diplomos.

ta daug kariuomenės. Visomis
gatvėmis vaikščioja kareivių
patroliai.
Varšavos valdžia ramina
gyventojus išmėtomais atsi
liepimais.
Po vienu gatvekariu pames
ta bomba. Keletas asmenų su
žeista.

AVestminster katedroje, da
lyvaujant Kardinolui Bourne
celebruotos gedulingos Mišios
Uždusinėję dienoje. Minios
buvo laikomos pagal reikšto
Šventojo Tėvo noro lapkričio
mėnesiu melstis už visus tuos,
kurie žuvo pasaulio kare arba
del to karo
mirė, nežiūrint
tautų skirtumo.
Pamaldų laiku
katedroje
buvo įvairių
nacionalybių
žmonių.

GENEROLAS LUDENDORFF PAIIUOSUOTAS IŠ
KALĖJIMO

LONDONAS, lapkr. 11. —
Olandijos vyriausybė paskelbė, kad Vokietijon iškeliavo
buvęs vokiečių sosto įpėdinis.
Iškeliavo jis su Olandijos pa
su.
Olandijos vyriausybė tvir
tina, kad ji neturi teisės sos
to įpėdinio sulaikyti. Tuo labiaas, kad jis gavo leidimą
iš Berlyno. Jis gryžta SileziLondono fašistai
Londono italai fašistai, pri jon.
sisegę fašizmo ženklus minėjo
PARYŽIUS, lapkr. 11. —
pirmąsias metines sukaktu
ves, kaip Mussolini maršavo Čiosai kalbama, kad buvu
siam kaizeriui ir jo sūnui Oant Romos.
Išryto fašistai buvo susiri landija, matyt, neatatinkama
nkę italų bažnyčion, Hatton gyventi. Dėlto kalbama jau
apie Sv. Elenos salą.
Garden, kur išklausė Mišių.
Ambasadorių taryba, išs
"Skaitlingame
susirinkime
fašistai atnaujino savo prisie- prendė, kad Vokietijos vyriau
gą but ištikimi Dievui, Itali sybė tuojaus išsiųstų atgal
jai ir italų tautai. Tai buvo Olandijon gryžusį sosto įpė
dinį,
f
pakilus momentas.
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SUNŪS PRIEŠINGAS KARUI VO
KIETIJOJE.

PROHIBICINIAI AUTORITETAI GAUNA VĖJO.

Nori, kad gražiuoju gryžtų
monarchija.
—

BE&LTSTAS, lapkr. 9. —
Penktasis buvusio kaizerio
sunūs, princas Oscar, kurs,
kaip sakyta, esąs vyriausioji
vokiečių monarchistų galva
šiaurių Vokietijoj, pranešė amemkoniškaini korespondentui,
jog jis priešinasi šiandie Vo
kietijoje vartoti
spėkas su
tikslu sugriauti respubliką ir
grąžinti monarchiją. Jis sa
ko tokia spėkų metodą yra
nenaudinga patiems gyvento-

sibąrikadavo karo departamento bute, Muniche. Atsisakė pasiduoti. /Tad jiedu spė
komis suimtu. Įvyko smarkus
susirėmimas federalės milici
jos su tų vadų šalininkais.

Karo
Anot žinių iš Municho, Hi
ttler pažeistas. Kaip jis, taip
gen. Ludendorff uždaryta ka
lėjimam Pastarasis apšaukia
mas fVokietijos valstybės iš
daviku.
,
Yra žinių, buk Hittler su
spėjęs kur tai pabėgti. Te*
čiaUs tos žinios. nepatvirtina
mos.
Kaip Muniche, taip visoj
Bavarijoj paskelbta karo pa
dėtis. Hittlerio suorganizuota
fašistų armija nuginkluoja
ma. Ta armija turėjo eiti ant
Berlyno.
Bavarijos diktatorius Kahr, kurs numalšino sukilimą,
paskelbė, platų paaiškinimą.
Jis tvirtina, kad ;ittler ir
gen. Ludendorff veikė nesi
klausę jo, diktatoriaus.
Gi
principe jis buvo priešingas
tai revoliucijai. Jis priešin
gas šiandieninei Berlyno val
džiai. Bet podraug priešingas
ir monarchistų žygiams. |Tuotarpu Hittler su gen. Ludendorffu sutarė atgaivinti mo
narchiją.

jams. JisĮ įsitikinęs, kad ar
anksčiau ar vėliaus Vokieti
jai bus grąžinta monarchija.
Tečiaus tai turės įvykti gražinuoju, evoliucijos keliu, bet
ne keliant civilį karą.
Didžiuma Vokietijos gyva*
fitojų," sako princas, "pabaigoje palinks prie monarchinės
valdžios formos. {Tai1 dęlto,
kad monarchinė valdžia užti
krins valstybei politinį ir ekonominį
šalies
pastovu
mą.
Paątovi monarchinė
valdžia ne vien yra tinka
miausia ir geriausia vokie
čiams gyventojams, bet lygiai
ir svetimoms tautoms, knrios
tori reikalų su Vokietija.
*'Aš pasitikiu ameriVoim ir
britų sveika sąvoka.
Kaip
tie, taip kiti su pastovia vo
kiečių valdžia be baimės ga
lėtų vesti reikalus. Tokia
pastovi valdžia gali but tik
monarchistinė. Gi. kitokia—
tai viena vMujinia betvarkė ir
politiniai užsivarinėjimai.

PHILADELPHTA, Pa., 1.
11. — Apsiginklavę warantais
prohibiciniai agentai čionai
užėmė net 14 bravarų. Bravarų savininkai* kreipėsi fe^deralin teisman.
Vietos federalis teisėjas
McKeehan paskelbė, kad agen
tai nelegaliai užėmė bravarus.
To neleidžia jiems daryti warantai. "VVarantai leidžia agen
tams tik konfiskuoti rastus
svaigiuosius gerymus ir įmo
nes arba prietaisus, kuriais
svaigieji gerymai dirbami.
Tuotarpu agentai puola ir
užima visas įstaigas. Tai len
gvas jiems darbas.
/Teisėjo išsprendimas agen
tus taip sumaišė, *kad jiė ne
bežino dabar nei kaip prohibiciją vykinti.

TRIUKŠMINGAI SVEIKI
NAMAS GRYŽES LLOYD
GEORGE.
I/)NDONAS, lapkr. 10. —
Iš Amerikos čionai gryžo bu
vęs premieras Lloyd George.
Neapsakomai
entuziastiniai
jis minių pasveikintas, tary
tum, koks pergalėtojas.
Aiškus jo popularumas. Ma
tyt, jis išnaujo bus pakvies
tas »-jj*emierauti.
BRANGUS AUTOMOBILIŲ
UŽLAIKYMAS.

i

• iri

Žinios iš Lietuvos
GYVULIŲ PAJAUNINIMAS
Rosta praneša, kad Tverės
prof. Pavlovo laboratorijoj
daroma sėkmingai Ipandymai
gyvuliams pajauninimą pri
taikinti. Kaipo gerą bandy
mų iliustracija, yra aprdŠyta
specialioj Rusų spaudoj pajauninimas vieno 23 metų ar
klio iš netinkamų kavalerijos
kursams arklių.

VEŽIKAI STREIKUOJA.
Vilniuje streikuoja visi ve
žikai. Streiką iššaukęs nau
jas komisaro parėdymas, gan
ti vežikams koncesiją po mie
stą važinėti. Kalbamai kon
cesijai įsigyti reikia be kitų
reikalavimų ir* Krokuvos pa
kinktus !
Vežikai nusistatę
streikuoti iki tol, kol busią
koncesijos panaikintos.

Arklys prieš operaciją bu
vo taip suvargęs, jog nesilai CIVILIZACIJOS BARBARŲ
kė ant kojų. Akys buvo už
REPRESUOS.
gesę, oda apsilpus, daug tu
P. E. Vileišienė patraukta
rėjo nuo gulėjimo neužgijusių
teisman už tai, kad kreipėsi
sopulių ir žaizdų. Apetitas
per laikraščius į visuomenę
buvo nekoks, o apie lyties jė
prašydama sumesti aukų lie
gą negalėjo būti nė kalbos.
tuvių prieglaudos ūkio reika
•
Po įleidimo jam po oda ga lams.
balėlio ką tik išguldyto kume
Tai dar negirdėtas istorija*lio kiaušelio, po keletos die je smurtas prieš pavergtoį
nų arklio padėtis jau pradėjo krašto piliečius.
gerėti. Praėjus gi porai mė
nesių po operacijos jo negali
KAUNAS. — Grįžęs iš Ru
ma buvo nė pažinti: gyva iš sijos inžinierius elektrotech
vaizda, viso kūno blizganti o- nikas p. Gaigalys paskirtas
da, beveik pilnas užgijimas Paštų, Telegrafo ir Telefono
žaizdų, gyva ir tiesi padėtis, valdybos revizorium instruk
energingas gynimasis uodega torium, P. Gaigalys jau Ru
nuo musių ir ausų pastaty sijoj buvo pagarsėjęs, kaipo
mas.
bevielio telegrafo specialistas.
Žymiai "pajaunėjo" ir gy Kaip girdėti, jo instruktavivulio psichika — pasirodė nei mui busianti pavesta Radio
lyties suerzinimo žymes.
stoties statyba.
MARIAMPOLĖ. — Jtags.
29 d. atvyko į Mariamnolę Šv.
įTėvo pasiuntinys J. E. antvyskupis A. Cechini. 10:30 v.
bažnytinė procesiga, dalyvau
jant katalikiškoms organiza
cijoms ir grojant karo orkest
rui, pasitiko Bažnyčios gatvjėje ties koplytėlė ir įlydėjo
parapijos bažnyčion. Per pa
maldas pasakė susirinkusiems
prakalbą ir suteikė Apaštališ
kąjį palaiminimą. Po pa
maldų ^ėvų Marijonų vienuo
lyne atvykusi sveikino vald
žios ir katalikiškųjų organiza
cijų atstovai ir dvasiškiai.

NEPRIPAŽINO ŠVENTES.

SPRINGFIELD, BĮ., lap
LANSINGv Mich., Jąpkr. 10.
kr. 11. — Praeitą šeštadienį
— "VVisconsino vieškelių inži
gubernatorius Small buvo anierius Hirst apskaitė, kad S.
peliuojamas, kad pirmadieni*
Valstybėse šiandiet operuoja
butų paskelbtas legale švente
ma apie 14 milionų visokios
— Armisticijai pamin&ti.
rųšies automobilių. Visų tų
Reikia pakaktinai maisto. automobilių tik vienas užlai
Gubernatorius tečiaus nesutiko. Atsakė, kad jau pervėlu
"Kad grąžinti (Vokietijoje kymas per metus atsieina virš
toksai dalykas skelbti.
normales sąlygas, pirmiausia pusšešto biliono dolerių.
būtinai reiktų gyventojus įti
kinti išnaujo pildyti valstybės
MOTERIŠKE TEISMO
įstatymus ir patvarkymus ir
IŠTEISINTA.
juos pakaktinai
aprūpinti
Lietuvos ,10 litų
$1.00
maistu, kokio jie užtektinai
Anglijos sterl. svarai 4.48
Pirm vienerių metų suimta
neturi per aštuonerius metus. Mrs. Tillie Klimek už savo
Francijos 100 fr.
5.90
Išalkusi tauta turi suirusius vyrų nuodijimą. Paskui su Žmonių bažnyčion buvo susi
Italijos 100 lirų
5£t
nervus ir dėlto negali susival imta Mrs. Kulik. Ana pir rinkęs nemažas būrys.
i Lenkijos 100 mark .00005
dyti. Nuo tokių žmonių ne moji šią įskundė, kad ji jai
reikia laukti pastovios ramy davusi nuodų nuodinti vyrus.
llllllllllllllllllllllilllllllllltllliuilllllllllllltlllllllllllllllllllllllltllllllllllllltfl 1
bės ir tvarkos.
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"Grąžinti Vokietijai mona- dijimą nubausta kalėjimu ligi
SS
SS
rchistinę valdžią civiliu karu gyvos galvos. Dabar pasi
aŠ esu priešingas. Ir tas žy baigė Mrs. Kulik byla. Mrs.
gis verčiaus .tegul nebus nei Kulik neprisipažino, kad da
nepradedamas. Tokių metodų vusi nuodų anai moteriškei
niekas negali patarti nei nu nuodinti savo vyrus.
rodyti. Nes kartais taip el
Prisiekusieji: teisėjai grei
giantis gali neturėti ir pavy- tai išnešė paliuosavimo nuo
kimų." »
sprendį, taigi, išteisino. _
Princas Oscar išaugęs mo
Kad taip, tai
valstybinis
narchinėj kaizerio šeimynoj. skundėjas panaikino ir visus
Tai drąsus vyras. Jam aišku kitus prieš ją atkreiptus kal
iš to, kad tokių suiručių lai
tinimus.
P E B
ku neapleidžia Vokietijos.

BERLYNAS, lapkr. 11. —
Iš Municho pranešta, kad
areštuotas gen. Ludendorff;
parobuotas. Pirm to, valsty
bės prokuroras jo išklausinė
LOWELL, Mass., lapkr. 6
jęs(suvėlinta). — Trečiadienio
vakare čia tupėjo
koncertą
garsus iš Romos atvykęs cho- REVOLIUCIJA DAR DAUGIAUS VOKIETIJĄ
- 54 vyriški balsai. Diras
SUVIENIJO.
džiuma tų giesmininkų jau
senyvi vyrai, bet iŠ jaunatvės
išlavinti giedojime bažnytinių Ges. Ludendorff ir Hittler
kalėjime.
giesmių.
Tas koncertas sutraukė čia
Buta sąkalbio.
BERLYNAS,
lapkr.
10.
—
daugybę publikos ne vien iš
Turima žinių, kad jei vo
paties miesto, bet ir iš atokių Čia didelis džiaugsmas, kad
kiečių monarchistams kiekapylinkių.
Publika išgirdo Bavarijos nacionalistams ir
nors butų pavykę tie žygiai,
tikrai angelinį giedojimą Pa- monarchistams nepavyko su
paskui juos butų sukilę Aus
lestrinos, Vittoria ir Perosi. kelti revoliuciją arba civilį
trijos ir Ungarijos paruošta
Chorui vadovauja garsus karą Vokietijoje. Skelbiama,
fašistai. Tų tikslas buvo sumuzikas-giesmininkas, monsi- jog pastarasis Muniche suki
griauti savo valdžias ir Un- Pardavęs paskutini arklį.
gnoras Rella. Vietos gyven limas dar labiaus visas iširu
jlgariįą sujungti su Austrija iri J i g ^ ^
nedideliame
tojai kaip gyvi negirdėjo to šias Vokietijos dalis suvieni
Bavarija.
dvarely šalę Potsdamo. Tas
kios puikios muzikos ir gies jo. Gavo pamoką ir Rhinelan
Gi šiandie, tie visi planai su dvarelis jam nepriklauso. Jis
do separatistai. Kai-kas tvir
mių.
koneveikti.
laikinai paimtas Prūsijos val
Choras nesenai atvyko A- tina, kad tas Hittlerio ir gen.
Pasak žinių, kaip Ungari- stybei arba sunacionalizuotas.
merikon.
Su koncertais jis Ludendorffo sukilimas nebu
vo kokia tai revoliucija, bet joj, taip Austrijoj areštuoja Turi gana mažas pajamas ir
aplankys visus svarbesniuo
mi konspiratoriai.
tik paprasta komedija.
šiaip-taip pragyvena. Sakė
sius Suv. Valstybių miestus.
Tečiaus ta komedija/ visgi
si nesenai pardavęs paskutinį
Choras čia savo kelionėje yra
baigėsi kraujo praliejimu Hi SKAITYKITE IR PLATIN savo jojamąjį arklį. Dabar
globojamas Bostono Kardino
jis į pasivaikščiojimus išeina
KITE "DRAUGĄ."
ttler ir gen. Ludendorff užlo.

GARSUS ROMĖNU CHO
RAS KONCERTUOJA.
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Vokietijon Gryžo Buvęs Sosto
įpėdinis

Uždusinės Mišios.
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pėsčias, kaip ir daugelis kitų
Potsdame gyvenančių vokie
čių aristokratų.
Klausiamas apie brolio, so
sto įpėdinio, gryžimą iš Olandijos Vokietijon, princas
pareiškė:
,
"Aš pasitikiu, kad santar
vės valstybės dabar nebus
priešingos mano brolio gryžimui Vokietijon,"
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"Draugas" pigiausiai siunčia ir geriaušiai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiaušias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir PrekvbosPramonės Banką.
..
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais:
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis uždaryta.
2334 S 0 . OAKLEY AVE.
CHICAG0, ILL
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afišas
it į tas unijas daugiausia pa-idžiai reikėtų turėti mažiausia

DĖLEI KtAIDINHŲ ŽINIŲ VHJtIAUS NAiLAMlAMI
sidarbavo vietos parapijos kle- 300,000 frankų. Kurgi tiek pi
AUKOS.
APIE LIETUVOS ŠAU
44
banas, kun/Bridei. Klebonar nigų gali gauti tie vargšai
LIŲ SĄJUNGA.
Jau buvo paskelbta, kad iki fe laiko yra geriausi?u a- darbininkai, kas jais gali pa
Kai kurie lietavių laikrassV Kat. Federacijas Chicagos ap matninkų unijoms patarėju ir sitikėti.
Ina kasdieną išskyros nedėldienina.
Metama
$6.00
Ifežiurint tų /uodų nrinčių,
čiai paleido Amerikoje žinią skričio surengtose prakalbose jų globėjų.
Pašei Metų
fS.00
1SŽG metų pabaigoje stiklo kun. Bridei dirbo. Jis paskel
buk liet. Šaulių Sąjunga pa- surinkta tapo Šv. Jurgio -sve
Nesenai iš Europos gryžo, džiausiais vargšais.
•
fl prenumeratą mokasi iškalno. Lal aplankęs bolševistinę Busija,.
"Bolševikai svajotojai auto- *»ereiama sporte organizacija, tainėje lajaflcr. 4 4 . — $H£H. 10. dirbtuvės savininkas mėgino bė^ karštą atsišaukimą į kata
ai skaitosi nuo užrašymo dienos,
arba kad net jau ir visai likvi' Prie tos sumos prisidėjo dar išlieti pagiežos savo organi likų .amatninkų unijas visoj
e nuo Naujų Metu. Norint permai- Dlinois valstybės kongresmo- kratkngai kontroliuoja armi
sekančios aukos': {
zuotiems darbininkams už jų Franeijej ir į pačią Katariikų
įrti adresą visada reikia prisius- nas Britten. Pirm aplanky ją, paštą, telegrafas, geležia- duojanaa*
i ir senas adresas. Pinigai fariau- siant Rusiją, kongTesmonas
P. Brazauskas, Vikiietis, stiprią vienybę. Darfcinkikus Amatainkų Unijų Konferenci
DeTei i i o laikan savo parei
kelius, policiją ir viską. Ir Jei
lai siusti išperkant trasoje ar exreso "Money Order" arba įdedant Britten stipriai stovėjo už tai, kas nesutinka JSU jų autokra- ga pareikžtį kad tos visos pa Met. lenkiškai kalbąs $5.00. gokrašinti jis rado priežasties. ją. Išaiškino streikininką pa
Inigus i registruotą laišką
Iš darbo paliuosavo stiklo a- dėti ir jų tikslą. Reikalavo
idant Suv. Valstybės darytų ringa nuomone, ta* arba. žu skalos visai neatsako tikreny S. Virkutis $5.00.
:
prekybos sutartį su boJševis- domas arba uždaromas kalėji- bei ir yra pramanytos jei bent
Universal State Bankas bu tnatninkų unijos sekretorių, medžiaginės pagelbos.
DRAUGAS PUB. CO.
tine Rusija. -Jo kolegos mėgi man. Spauda, tik viena tool-, mūsų priešų, kuriems nuolat vo pažadėjęs duoti apgarsini-j kuris arti dvidešimts metų
Ir štai j tris savaites suJ 2334 South Oakley A venue
rupi,
kad
kaip
nors
eTnnažinus
mą į programą tos dienos už* ištarimai įdirbo toje dirbtuvė- linktas 230,000 frankų fon
no jį įtikinti, kad tokia su ševistinė spauda visoj RusiChicago, Hlinois.
tartis negarima. Teelaus Brit- ' joį Užsienių laikraščiai arba Lietuvos apsigynimo pajėgas. $15.00. Bet kadangi programas je.
das. Tuomet patys streikinin
Tel Boosevelt 7791
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baebuvo įdaromas, nes pas' ketetea nenorėjo pakeisti savo pa-| j ^ j į ^ a į neįleidžiami,
kai sukrapštė paskutinius sa
likvidavimą'
savanorių
feauy^
itą biznierių pamėginus, ne no. Jos valdvba tuo reikalu vo sutaupytus pinigus.
žiūru.
"Bolševikai nepripažįsta jo burių, kurie šoko pagalbon
SANTA£V*S SUKTYBĖS.
rasta tam dalykui užuojautos, kreipėsi pas savo dvasios di
Kongresmonas Britten par kios žodžiui laisvės. Oenzura
Už keletos dieną nupirkta
vietiniems
gyventojams'
ginti'
tai tas Bankas galėjo nuo sa rektorių ir gįobėją kunigą Brv keli tinkami dirbtuvei namai.
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^
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Laikraščio Chicago Tribūne vertęs. Kaip pirmiaus jis sto sauty nebuvę. Man teko girdė lenkų užgrobiamą neutralę sso- vo pažadėjimo -atsisakyti. Bet M . Knikurie unijos' viršaičiai Supirkta visos reikalingos ma
Universal State Bankas ap padavė sugestijų sukelti strei šinerijos.
:orespondenvas Rue iš Euro- vėjo už prekybinius santy ti, kad viena jauma mergaitė ną.
K>s rašo, kad šiandie Europa kius su Rusija, taip šiandie aštuoniems mėnesiams kalėji- ^Tegu nesidžiaugia Lietuvos ^arsinifno negavęs, visthA ką tie! unijos sekretoriaus paŠiandie dirbtuvėje gamyba
priešai.
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$15.00
čekį.
Toksai
šalinimo.
augiausia kenčia del netei- jis tiems santykiams priešin man nubausta už tai, kad ji
puikiai eina ir darbas nuolat
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netik
nenuginkluoja:]^
pasielgimas
ypaKun.
Bridei
streiko
sugesti[U) hmko
Įingo santarvės nusistatymo. gas.
plačiaus vystosi. Darbininkai
savo giminaitei siunčiamame
1
ielikviduojama,
•
»
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nehkviduojama,
^
tingai
yra
paminėtinas.
Tai
ją
padėjo
tolesniam
laikui.
Pa-Sako, jei santarvės nusistaty
Aplankęs bolševistinę Rusi laiške tarp kitko padėjo šiuos
yra dirbtuvės savininkai, turi
priešingai, ji 4iena iš dienos tikrai lietuviškai ir prakilniai, tarė darbininkams pirmiaus
muose viešpatautų žmonišku- ją įsitikino, kad bolševikų val
nuolat darbą ir dalinasi pelnu.
žodžius: "Dėkosiu Dievui atė stiprėja ir auga k karabinų
nas ir teisybė, nebūtų įvyku- džia neverta jokios sutarties
Kitiems mūsų biznieriams pa-J mėginti gražiuoju susitaikinti
Bridei yra tos dirbtuKun
jus' tam laikui, kuomet galė pas ją nemažėja.
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I
. . .
.
.
. . .
ji nei Smirnos tragedija, nei su Amerika. Bolševikų valdžia
vyzdys. Tokiu būdu pridėjus! su stiklo dirbtuvėsc' Lsavininvės direktorių pirmininkų.
siu apleisti tą vargšę, nelai Taigi tiems priešams dabar
ir tą Universal State Banko ku. Inicijuoti pasitarimai su
Vokietijoje suirutė.
ar ankšoiaus ar vėliaus turės mingą Rusiją' \
butų jau truputį sunkiau už auką susidaro įplaukų $2r610. savininku nedavė gerų rezulDeja, politiniai reikalai vi išnykti. Gi sutartis su Ameri
ĮVAIRUMAI.
"Ateizmas po visą šalį pla imti Lietuvą, negu kaip -anuo
tatų.
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priimti
atgal
Už
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salę
už
ka
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valdžiai
prailgintų
tik
suomet tampriai rišami su
tinamas, gi religija ir Kristus met Bemaontui, arba laimin
; darban unijos sekretorių.
mokėta $25.00.
kiekybiniais ir ekonominiais gyvavimą, Tuotarpu ji neverta
Probibicįjos vyriausias kovisokiais
vaizdais
pašiepia
gai
pasprukusiems*
po
"Giedrai
gyvuoti,
neverta
jokio
pripa
a
reikalais; Britanijos politikai
Draugas''
už prakallw|I Kuomet paskui išsemtos vi- niisionierius Ilaynes ^ra^ina,
mas.
Del
vedamų
pačios
val
čių
pirties
Želigovskio
raite
kiekviename žingsny rodo žinimo.
garsinimą per 4 dienas pirma sos priemones gražiuoju susi kad nu*o 15 d. lapkr. visos'
džios
persekiojimų
didžiuma
liams.
" A š vykau Rusijon", aako
Baug palankumo Suv. Valstyme pusi ir už keletą ilgų taikinti, kun. Bridei patarė licensijoe — leidimai bizniams
cerkvių
Rusijoje
uždaryta.
A. Žemaitis.
Dėms. Bet tikrenybėje jie daro kongresmonas, dar daugiaus
straipsnių ~ nieko neėmė. stiklo dirbtuvės darbininkams busią išduodami su tokiu pažy
"Bolševikų
valdžia
"nacio
L
.
Katilių
Sąj.
Atstovas.
nsokių suktybių. Dėdės Šamo sustipiinti savo pažiūras pre-,
Taip pat už dyką pasidalija-' pakelti streiką ir patsai stojo mėjimu, kati bile agentas galės
nalizavo"
kiekvieną
gamyba
• n ,
*
•
' i "
•kybos sutarties reikale. Tenai
vo šv. Antano par; benas' p. to streiko priešaky. Streikas padaryti kratą jo bizny, kas
; eikalams.
buvau neoficialiai, patsai pa-. ir kiekvieną bizni. Ir tai visa rinkim^. Vedė juos po vieną. Krekščiuno vedamas, rengi- prasidėjo gruody, 1920, ir tę- jis nebūtų ar tai poliemonas,
įBudamas Amerikoje Lloyd
,
sirinkau kelius, be bolševisti-; užvardino " t r u s t a i s \ Tai, Ties durimis pasislėpęs bude- mo komisija ir tvarkdariai. «ėsi ligi liepos, 1921 m.
šerifas^ maršalas, ar prohibi:George"šaukė už anglo-saksų
nių vadų aplankiau žymiau girdą viešbučio trustas, tai fcs juos visus po Ifcjeno nuiu- Rengėjai ir kalrbėtojai netik1
IDirbtuvės savininkas užda- eijos agentas. Nes tai, sake,
unija, už Suv. Valstybių su
mėsos
trustas*,
tai
duonos
trusias Rusijos dalis. Pagaliaus
dė, peršaudanuis g^švas'.
už dyką pasidarbavo, feet ir rė dirbtuvę ir nutarė nepasl jų priedermė, prisidėti prie
Anglija sąryšį. Tuo pačiu lai
stas, audeklų gamybos trus
pilnai
pakeičiau
savo
nuomonę
"į'oji procedūra Rusijoje ankų nuo savęs pridėjo.
' #«oti. 190 darbininkų kelis pir vykinimo prohibicijos. Bet ar
ku Anglijos valdžios militaritas ir tt.
kas
link
santykių
su
bolševisišaiškinta tuo, kad/tai esanti
Už *>,000 (Mėlių plakatu feuosius mėnesius praleido be tokie grasinimai privers žmo
niai viršininkai neleidžia a"Už juodos duonos svarą labai žmoniška taip prasižen- spau^iaumą i r įjų išvužiejtmąi vargo. Paskui ėmė baigtis pa gų negerti, tai kitas 4al.ykas.
merikoniškų geologų ištirti tine Rusija. Šiandie aš pozity
žibalo laukų Palestinoj ir Me viai $su priešingas ar tokiu mokama puspenkto miHono ru* įnsįus galą'mjfti, kuomet jie po kolonijas, užmokėta f 27.50.' įelpos fondas. Kai-kurie -dar Sunku iš pijoko padaryti blai
sopotamijoj. Bagdade sulaiky ar kitokiu būdu pripažinti felių, už baltos duonos s varį— žud&nY K^fga jiems nieko ne
Viso išlaidų $52.50.
j tuninkai iškėlė klausimą, ar vą.
•
tas Amerikos Standard Oi) bolševikų valdžią. Nes tos val šeši milionai rublių. Papras žinant.
Liko gryno pelno <4«4.00.
nefeutų galima dirbtuvės eavitam
darbininkui
dienoje
mo
džios
pagrindas
yra
žmogžu
Chicagos anglų laikraščiai
"Man teko susieiti su "vienu
Co. agentas, norėjęs keliauti
Pinigai gauti ir bus prish*- ninkui pasiduoti. Kun. Briflel
žmogum, kurs' bolševikams ne &ti.
į Mosulo žibalo laukus. Jau dystės, anarchija, komunizmas kama 50 miiionų rubiių.
teciaus papeikė silpnos dva- daug rašo apie čionykštės o"Bolševikų valdžia išleido norėjo atiduoti penkių dol.
visi metai ji* ten anglų lai ir vagystės.
Visiems akavusiems ^ini- 1 ] *ios darbininkus ir patarė to- peros veikimą. Talpina artis
'Šiandie ~Rusija' valdoma »* u Ja pi™ga vardu "červo- auk. pinigo. Pabaigoje pinigais gus ir savo darbą — Vilniaus fesniai ktrvoti už savo teises. tų atvaizdus, apraškiėja ją
komas.
Kitos" unijos paskupo su pa- talentus, jų pasižymėjimus ir.
Reikia atsiminti, kaip dide tyliuoja teroru. J ą valdo te Beo'\ Pati valdžia sako, kad nuo jo atimtas ir jis nubaus našlaičių vardu nuoširdų a*?ru.
Kat. Fed. Chic. Apskr.
šelpa streikininkams. Visgi tt. Net talpina pavardes visų
iius triukšmus kėlė franouzai oretinių svajotojų gauja. Tie tas pinigas yra lygus sterlin tas kalėjimu.
"Visi svetimšaliai, kurie sti
streikininkų gyvenimas kas- tų, kurie perka ložas L y.
fea anglais, kuomet amerikonai svajotojai taip atkaklus, kad gų svarui afba $4.85. Tečiaus
"boxes". Reikia nepamirsi,
gavo koncesijų Turkijoje. Tie jokiu 'būdu nenori prisipažin tas' "červonce" užsieniuose ne savimi vežlasi bent kokių rū DARBO ŽMONIŲ PRIEDE kartas darėsi nepakenčiameskad šiandie 20 amžius.
LIS.
1 nis'.
ir kiti turkams grąžino nau ti blogai darą. Tie teoristai turi vertės. Gi kuomet grius bų arba 4 baltinių, privalo bol
Viename susirinkime staiga
ju karu, jei jie nepanaikins tų šiandie gyvena rūmuose ir va pati bolševistinė valdžia, tai ševikų valdžiai mokėti aukštas
Gelžkelių kompanijos sako
Franci joj yra nedidis pra kunigui Bridei atėjo į galvą
žinėja aatomobiliais. Tik vie- tas "červonec" bus lygus ru- taksas. Girdi, tai perteklius.
amerikonams koncesijų.
atjaučiančios kiek mažesni bizbliui.
Už
tai
turi
užmokėti.
monės
nuėstas
vardu
Fouge-I
Biems
vargšams
neleidžiama
Ir jei šiandie amerikonai
mintis, ar streikininkai nega- • iriwxlTrW *„. * ' •
1
"Pirm
įvyksiant
man
Rusi"Petrogradas
atrodo
kaip
res. Skaito apie 30,-099 gvyven-j lėtų įkurti
' . nuosavos stiklo^ di. I nj,
kuometpirkti
žmones
daugiau
[Turkijoje naudojasi koncesi naudotis automobiliais. Bet
pradėjo,
automobilių,
žimo kainog
jomis taip, kaip. franeuzai ir kur jie naudosis. Jų vardu, jon štai kas tenai atsitiko. .didelis vasarinio rezorto mie tojų. Maeote yra M e t a a ne- rbtuvės, kooperuojant kitoms' ^ fa {j.
anglai, už tai reikia padėkoti tad naudojasi bolševikų va Vienas črezvičaikos agentas stas žiemos laiku. Tūkstančiai maišų dirbtuvių: stiklo, a^m-\ darbininkų organizacijoms. Tą j i m g m a ^ t i
patiems turkams, jų ištvermei dai. Turtingi rusai arba išžu surinko 17 komunistams prie namų ir krautuvių uždaryta. linių ir kt. Kiekiienos birbtu- mintį kun. Bridei pranešė darir griežtam nusistatymui. Tur dyti, arba pabėgę į užsienius. šingų vyrų. Pasisakė esąs jų Gyventojų skaičius sumažėjo vės darfeaninkai suorganiaio-j bininkamfi. { porą dienų jis
Europoj neramybėms didė
kai sutiko vereiaus priimki Bolševizmas visus gyventojus prieteliu ir vedė juos visus ne ligi pusės' miliono. Iš tų apie' t i į katalikų amatninkų uni-^ pasitarė su ekspertais. Patir- jant, Anglijos, Francijos, Ita
ja*. Darbininkus' suorgaaiEuo-'* ta, kad tokios dirbtuvės pra- lijos pinigai žymiai ėmė pulti.
jiems siūloma naują karą, lie sulygino — visus' padarė di- va į kokį tai draugingą susi- 130,000 neturi darbo".
mmt
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ku panaikinti amerikonams
te. Bet visuomet mėgstu matyti jaunas, gy ar tikras, kaip kad esu /Montvilienė. £į ryt i turtinga teta iš Kalifoniiios, Ponia Maria
|duotas koncesijas.
vas ir linksmas. Tik, meldžiamos, nesupras gavusi jų motinos laišką, tikrai pykau, kam Montvilienė.
. -Suv. Valstybių Raudonojo
kite manęs- klaidingai, tuose dalykuose vi j \ nežiūrint mano reikalavimų kad nieko jo
P. MONTVILIENE: Ką-a-a-a,a?
suomet reik užlaikyti pritinkantį, mandagų ms apie apsilankymą nesakyti, vistiek para
Kryžiaus skyrius Konstanti
SALOME: Taip, aš esu .čia ją ištirti.
saiką.
Aš
jokhi
būdu
negalėčiau
pakęsti,
jei
šė joms af»e viską, sakydama, jog kitaip Potam išsirinksiu vieną kelionei į Lietuvą.
nopolio okupuorės laiku ten ai,
trąaa).
jauna panelė iš visko tik kretentų ir prunkš galėčiau jų «amie nerasti. J i norėjo, kad pa (Juokiasi).
. r'.
liko karžygingus darbus neš
SALOME: Atsigręžk į šviesą, mano bran tų. Bet kuomet ji natūraliai turi gerą mie- tirčiau jų tik. geriausius, mandagiausius pa. P. MONTVILIENĖ: Tamista išsirinksi
damas pagelbos gyventojams
gioji. Žiūrėsiu, ar nepažinsiu tavęs iš foto rą pilno linksmumo, tas yra tinkama. O : sielginuis su svečiais, -o aš norėjau rasti jąs (Išmeta žirklutes iš nuostabos).
Anglų cenzūra neleido skelb
prie to neprįsirengusias ir, matomai, ačiū
grafijos, kuri esu. Manau nepažįstu. Tu esi kur yra -da viena panelė, Salome!
SALOME: <Į šalį). Kažin, ar ji manęs ne
t i pasauliui tų didelių R. Kry- Rosalia
FELICIA: J i šįryt turėjo reikalą atlikt mano klastingam telegramų^ įvyko kaip no pažįsta? Jos tai niekad mano akis nematė.
ziaus darbą.
rėjau. Nekurį laiką mėginsiu neišsiduoti, kas (Garsiai). Atrodo, kad tamistai nejauku. Ar
FELICIA: Ne, esu Felieia. (Įeina Rosa pas' siuvėją. Bet tUojaus sugrįš.
SALOME: Man sakė kad j i į mane pa esu. Tas suteiks geresnę progą spręsti apie . kas negerai ? Norėčiau žinoti
CJentralinėj Europoj santar- lia — apsirėdžiusi Ant krutinės įsisegus di
jų tikrą pavienių karakterį, prieš, išsiski
naši. Ar tai gal būti!
P. MONTVILIENĖ; (Pradėdama taisy
{rės valstybės subsidijuoja ke delę sagutę. Nepastebėdama 8aiomės).
ROSALIA: O, kaip aš bijaus apsilanky
ROSALIA:«Taip, aš manau, kad labai riant draugę amn© Europos kelionei. Mėg ii suknelę). O, ne visaijaieko. (Į šalį-). Turiu
letą laikraščių, kurįe veda aš
mo tos baisios tetos!
stu tokias klastas; tai da~ turėsiu juokol (Į- neišsiduot. Tylėsiu, kol tą viską ištirsiu. ([į Tamistą panaši.
trią propagandą,
atkreiptą
FELICIA: (Išsigąsta). RoBalia, štai teta
eina Salome; skubiai bėga prie -siuvimo dė- eina Felieia ir Rosalia).
SALOM&: Ahura!. Ar ji gerai atnodo!
prieš Ameriką. Tie laikraščiai Maria.
>
•
ROSALIA: Salome! O ne la—ta reiškia zes j t
ROSALIA: A, štni kur teta Maria.
«
askerbia, kad Amerika šiandio
ROSALIA: (Sumišusi).. O, sveika, Teta
BALOMS: Ką tik ištrukau nao ją. Jei
FELICIA: Nepastebėjome kaip Tamista
ne
taip
gerai
kaip-tamista
teta
Maria*'
apsikrovusi auksu, gi Europa Maria.
SALOME: Tai-gi reik pasakyt, nekokia ytos nesu^ftaisysiu ,— (Pastebi ponią Mont dingai. (P. Montvilienė -stojasi prie jų eiti,
velka didžiausius vargus.
SALOME: Turėsi garsiau kalbėti, mano man garbė iš jos lakstymo pas siuvėjas, kuo vilienę). O, tamista esi siuvėja PJklinjienės bet pastebėjusi, kad jodvi kalba i SaJemę,
susilaiko).
Franci ja visai nei negalvo brangioji, negirdėjau nei žo4&© ką sa&ei. M met j i pilnai galėjo dasipratfti mano atvažia atsiusta, a r » e !
F . M O N f V K i E N * : Aš t i k atėjau.
SALOME: Mano jupelė prairo ir pati
ja atmokėti skolų Amerikai. ^ nėvisada girdžiu taip gera^ kaip jauni. Ne vimą. (Purto galvą ir taisosi peruką — wig,
SALOME: Na, gea»į, štai čia reikia ke- atėjau susįsiuti, bet jūsų jsiurėja maloniai
manykite jog esu kurčia, bet tik kartais jau bet nesįseka pataisyti taip, kad tvirtai lai
Sako, neturinti iško. Tuotarčiu jog vieną, kitą sakinį, įįei ne aiškiai kas kytųsi). Po kelionei^ mano galvos parėdalai, Uų 4^g sn W- Prairo suknelą, užtai kad per- man tą sutaisys.
ya ji skoliaa šimtus' jnilionų kalba, netikrai suprantu.
maŽa man. Matai f
FBLTCIA: Sįu^ja? O, (pastebi P. -M.).
rodos, truputį netvarkoje.
!
frankų savo vasaltos valstyP. MONTVILIENE: (Į šaiy. ^ a ^ i , kas €>a!omė» ką tik išėjo pae jus, kad apie «$UfROSALIA: <Į šalį). Laimingai ištrukau!
FEIICIA: Gal liptemei ant vkšaas ir
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Čekoslovakijai, Leii-j Maniau kad jau p o mano Lietuvai"^ t Garsi*1*) •

Tamista nežinai, kaip -didiiaa mes laukėme
Tamistos, Teta Maria.
•i
FELSCIA: Mes girdėjome kad esi labai
Prezidentas Coolidge, saka- liuksam, baikininkė. Lengvas ūpas ir man
jna, yra tos nuomonės kad i- \ labai patinka,
migi-acija į Suv. Valstybes bu j
ROSĄUA: Man taip-gi.
SALOME: Aš pati visai neesu humoris
rtų suvaržyta.
kijai ir kt.

pasmaiHlotumei mano parėdalų staleliu?

č i a ! Kažim ar aš jwtaaki«n į seee»re musarus? j vimą kitaip dalykus

RpSALIA: O, prašau vartot mano sta- •
lėlį. (Visos* išeina. Tarnaitė įveda Ponią Mon
tvilienę).
P. MONTVILIENE: Pasakyk tik, kad
moteris atėjo pasimatyt s-u panelėm įtekiytėm. (Tarnaitė išeina). Nei viena M a u k i a
manęs. Jau čia bus netikėtas užklupimas,

(GbftSfiiaL). Ar panelių JRekįfeią nei vienas.
nėra namie?
SALOME: O, taip još visos' uamįe. Rm —
tbet ne, dvi yra namie. Žinau, Salome "Rekiytė nžprašo <»ani«tą ateiti: j i išėjo lear, %et
greitai Jfttgrįš. 13aniiJita tlfc t e i k t a i giieatai
padarykj tai bus ge?ai. Aį ęau jos teta, jos
**'.•

sutvarkius.

Nei»nau

kaip jų« apsilenkėt. J e i dabar grįžtameį ma
tomai vėl apsiienktumėt. J i tikrai skabįsis
namo sutikt Tetos. Užtai gal bus geriau, jei
čia Tamista. palauksi kol Salome grįš.
P. MONTVILIENE: A&u tau, -palauk
siu. U aalį). fr turėsiu akį ant tos nelem
tos apgavikės,
(Bus daugiau)

t'
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i biuosios Lietuvos dalykus, kolabiausia trūksta lietuvai tai
apšvietos ir mokslo vyrų ir
taip toliaus. Taipgi reikia
„J
Kelionės.
•BU
9^
Sako, ta patį vakarą ir anto- pasakyti kad St. Charlios lie
mobiliaus licitacija bus. Auto tuviai tuomi sykiu labai gra-^
žai susirinko ir grąžai ir tvar
mobilius naujas", puikus.
Ligoniu* pdiatia kasdien
Lafikricio 15 d. š. m. Cicero {Laukiu su nekantrumu tos kei užlaikė ir su atydą klau
nuo 2 vai. po piet iki 8 vai.
vėl kas nors nepaprasto bus. dienos lapkr. 15, kurioje lie sėsi gerb. kunigo kalbos.
vakaro. Seredemie ir NedėAną dien einu pro parapijos tuviškomis skerstuvėmis roei- Po prakalbos gerbiamas kun.
liomis ofkas uždarytas. Prodaržą, girdžiu, žviegia. Priėjau tėliena, skilandžiais ir kilba- Koncevičius rinko aukas lie
lesional] patarnavimą teikia
t*avo ofise:
artin žiūriu, dideliausis mei- sais (cizievaž ne polsk&is) pa tuvių apšvietai. Surinkta ant
tėlis ketinama pjauti. Uiklau sotins mus ir ia litituotas nau- vietos $96.50.
J i l l S a 50-th Avt. J
Tame skaičiuje lietmvos ko-,
siau vieno is parap. komitetų ^ makabUius pavėžis'. Valio
Cicero, HL
N.
I»—
kam tas meitėlis. Atsakė: — J u m s cicerieeiai už tokius nų kuponais $12.50.
Išrinktas tapo komi tetas
lapkričio 15 d. vakare parap. pikius svetingumo sumanir
Resdd. T d . Vmm B w n M M
pinigams pasiųsti į €e»trą*j
Ofteo TeL B«alev«i«I M M
svetainėje bus skerstuvių va mus.
Alkanis.
komitetas iš trijų žmonių:
karas. Kiaulės galėsią valgyti
Pereita savaitę "Drauge" Juozas Simnas, Kazimieras
kiek tik kas norėsiąs už dy
AUSAS GYDYTOJAS IK
teko pastebėti iš Cicero tokią, Tamošiūnas ir Donrinikas Jo
CHIRURGAS
ką.
Specialistes
Motertfikę, Vyrfekę
Prisiminė dar vieną dalyką. žinelę: "<javd Promotion", naitis.
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų.
reiškia, paaukštinimą. Tą pa
Po prakalbų išrinktieji ko
0fiias3335 S. Halsted St
aukštinimą gavo P. Švaikaus- mitetai dar parinko aukų po*
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po piet.
Lietoviai Daktarai
7—<* ^»*. Nefl. 1H—Ifi 4 .
kas nuo Metropolitan Life lai. namus ir surinko dar $17.00.
Res. 1139 Indepcudenre R1T«.
Amerikos Lietuvių Daktarų is paprasto agento i manedže- Tokiu būdu pasidarė gyvais
CMoago
Draugijos Kariai.
riaus pagelbininkus. Vieta pinigais $91.00 Ir Liet. bonų
r
gan augšta, atsakominga, tad kuponais $12.50. Viso labo
• • m »Į)t
lietuviams agentams bus' sma $113.50.
giau dirbti po savu žmogum.
Bet dar prieš kun. J. Kon
LIETUVIS GYDYTOJAS I R
Bus neprošali su juo susipaži cevičius atsilankė, buvo pas
CHIRURGAS.
CHICAGO 1M.UNOIS
Už Chica&os greičiausiai ir ar nus.
mumis gerb. kun. B. Bumšas
Telefonas Yards B0S2
čiausial paniekiamas
sekančioms
.
Valandos — 8 iki 11 i i ryto po^
kolonijoms: Indiana Harbor, East
Naujas manedžeriaus padė ir pranešė mums, kad ruoni
1
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliornts ofi
Chicago, H&mmond. Gary, Harvey.
Jeigu nori. čebaty kuriems aereikia puspadžių dėti,
sas uždarytas.
Steger, ir Jollet. Todėl visokiais
jėja*, paeina iš Lietuvos Sid- reikalu žada atvykti kun.
. reikalais kreipkitės:
užtat kad jie nudėvės net ir plienines vinis ant skurlnk
Iavos par. Būdamas jaunutis Koncevičius. Tuomet gerb.
1444 WENTWORTH A VE. CHI»»čeverykų — lai reikalauk "Hi-Press" KasyUmių Čeba- -•
CAGO UEIGHTS, 1LL. Tel. 4*4
kun.
Bumšas
aukų
nerinko,
j
stojo
j
rusų
paštą,
mokytis
te
Ket vergo vakarai-: 10453 S. State
ty — Žiūrėk kad feiftu Raudonas Brūkšnys apKnk virių.
st. Ro*ebtftd. Trl, 310,
,
legrafistu. Po keliu metų pra bet mes jam vistiek sumėtėme
f
GYiįrrojAs ra OHIRU»GA8
ktikos Vilniuje išlaikė kvoti apšvietos reikalams $15.90.
THE B. ¥. GOODRICH RUBBER C0MPANY
r-'
4442 SOL Western Ave.
mus ant telegrafisto. Bet ta *Tokiu būdu St. Charles,
Akron, Ohio.
Teiel. Lafayette 4144
nelemta rusu. kariuomenė pri geri žmonės lietuvių apšvietai
DENTISTAS
Telefonas Seeley T4M
vertė apleisti gimtąjį kraštą. sudėjo aukų iš viso šįmetą jau
4193 Archer Avenue
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. NedėAtvažiavęs Tmerikon po kelių $128.50.
lioj 9 iki 12.
M
metų užsidėjo studio, Ciceroj,
Aukavo šios ypatos: Zofija
TeL. Lafayette 4041
Gydo specialiai visokias vyrų Ir
Į } . . * . » • • • » • • • » . » » » • - • • • •»»&
Ir pasekmingai varė bi-znį. Įs Beneutenė $10; J. Masiokas
; moterų lytiškas li*as.
,
3401 Madlson SUeet
tojęs į Metrop. L. I. kompa $12.50 Lietuvos benų nuošim
j Kamp. Western Ave. —- Chlcago
T Dr. P. G. Luomons
niją
išdirbo
apie
5
metus
pa
čius;
A.
Dovidauskas
$5;
Ona
Lietuvis Dantų Gydytojas
, Valandos: t—4 po pietų T—f
1
ViO% XV. 22-nd & So. I i -t\ irt Sis.
prastų agentų iki pastarojo Stankevitienė $4; Po $3: J. Si
Chicago, UI.
Tel. Ganai 6322
paaukštinimo.
mnas, l 3 . Bernotas, L. SirvėVAL-. 9 Iki 12 ryto ir 1—8.80
t vakarą. Ne d. pagal sutartį.
Pr. Bvaikauskas yra molo- lis; Po $2: J. Šerpitis, K. ApoDr. M a u r i c e Kahn;
jfl»»»«« • < • • » • • • • • • • • • » « • » » • !
naus budo žmogus, šypsena ne cianka, P. Šeštokas, F. GrinGydytojas ir CSbirurgas
apleidžia jo. Visiems prielan eius $1.50, A. Jasinskienė, Jo
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.;
Dr. A. J. B e r t a š l u s
kus, daug pasidarbavęs, Cice- nas Sadauskas, T. Sipanavi(Bertash)
Tel. Yards 0994
A
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS
ros lietuviams, ypač Vyčių čienė, A. Ceplienė, B. UrbtrtaiS444 So. Halstcd Str.
i Valandos ;
Ofiso Vai.: 1-3 p o piet 6-8 rak,
žios
padėkos
ir
pagarbos
žo
kuopoj ėmė aktyvų dalyvumą, tė, A. Andriuškevitienė $1.50. Baokauskae, K. Bučinskas.
;Nuo 10 iki 12 piet.
Residencija
S15» So. Union A»e.
Nuo 2 iki 3 po piet
džius.
Aukavo rx) 50c.: A. &ironis,;
buvo jos* valdybos nartų, iki Po $1: J. Grigaliūnas, J.
Tel. Bottl. 5t>13
TeL .Yda. I M t
I Nuo 7 iki 9 vakare.
Kun. P. Kąsniuką*, i [Nedėl. nuo 10 iki 12 piet.
išsikraustė iš Cicero. Bet žmo Siaaikevičienė, P. Railienė, D. Ur. StaBklovaitienė, ft Dumičia nariai kaip baravykai
nės turi vilti, kad p. Švaikaus Kiniontienė, M. Jodeiienė, J. brauskienė.
129 So. Jardin Btr. Šhenan l*4v*i
Tel. Ganai 957, Vak. Ganai U i t
kai sugriž i Cicero.
Kitų aukotojų pavardes ko po lietaus dygsta. Štai jie:
doab, Pa. į
Grincienė, J. Dubauskaitė, A.
*.f
Jurgis
Barkauskas,
garbės
SSfiSmitetams
no.
tapo
priduotos*,
Žemaitis.
Bubauskaitė, D. Dubauskienė,
narys davė $50, kitus pasiža
«
nes
gal
aukos
4ntvo
per
smul
Perkėlė ssm> ofisų p o
numeriu
Ę.
Svirskis,
K.
Raila,
P.
GedLirtu via Gydytojai Ir
r
Akintų
prttateyino
dėjo.
vila, P. Brigmonas, P. Žudienė, kios, gal per skubotumą, ne ta
KULTŪROS VAJUS.
20 matų prityrimo
Chirurgu
4729 S. Ashland Ave.
Jurgis
Kalkis
amž.
narys
A. Stanisiovaiciutė, S. Wogu- po užrašytos pavandes. Jei
l
SPECUALLSTAS
$35,
V.
K.
$35,
M.
B.
$35,
Ka.
Valandas: l t lai l t ryta: 1 U I
bus
priduotos
vėliaus,
bus
lis, D. Žudis, P. Suginčius, J.
St. Charles, UI.
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
po pietų: « Iki 4 ~ _ ~
trė
-C.
35
ir
keli
metiniai.
Vai.:
ryto nuo 10—12 nuo 2—6,
24 d. spalios š. m. Atvyko Birbalas, Ad. Bogušinskas, paskelbtos.
po pietų: nuo t—8.80
vakar*
Tiktai
dar
pradžia.
Kas
Nedėliomis:
10
iki
1.
•• «
Visi pinigai, surinktieji ir
į mūsų mažą koloniją kunigas W. Simonas, P. Baltrušaitie
•. i
Telefonas Drexci 2880
"Draugą'' skaitys tas mat^
per
kun.
&\imšą
ir
per
kun.,
Mm
m
mtm
mm** • m ^ i . » • m m — ~ Į P » • " - — » U |
nė,
F.
Siliunas
p.
Wilkas,
B.
Koncevičius ką tik pribuvęs iš
ką mokfl, ir gali Shenandoah,
Lietuvos. Sušaukė visus lietu Ruzas, M. Rapolaitienė, jĄJ. Konoevi^i^ it per kemiteto
TeL Blvd.
1000 So. Hklsted Str.
Pa.
lietuviai,
vadovaujant
jų
!
vius katalikus į svetainę po M-erronas; U. AVasilianskienė, narius po prakalbu^ pasiųsti
SIMPTOMAI I>AII£UK1A
TeL Ganai 9119
brangiam
klebonui
kun.
J.
Aktų Ligas
Dflao ral.: l t ryto lkl l t po pink
bažnyčia S v. "Patriko".
J. Tamasiunas, A. Yvonaus-^ sulyg aukavusiųjų paskyrimo.
Lftti!L«lB DEJTTISTAS
Ar
Jums
skauda
«alv%r \ ..
i iki 7 Tai vakaro.
Dumčiui.
Čia
gerai
sekasi.
Šv.
4712
» 0 . ASHLAND AVnĘIIUE
Ar
jūsų
akys*
ašaroja?
Vienas 41 Komiteto.
Kunigas Koncevičius api kas, J. Stansikas, A. Zapolsral.: t tkl 4 po pisSu.
art* 47-tos Gatvės
Ax yra, .uždegtos t
Kaz. Dr-jai, o man malonus h
4193 Arcfrer A»e.
Šraomi
liudiju,
fckd
S
t
Cbarbrėžą
o
savo
kalboje
visus
svarkis, m. Jurkevičiene, V. PaValandos: nuo • ryto iki t vak.
Degina a r niežti?
Tel. Lafaystle t t t t
geras
Tėvelis
nesigaili
viete
Ar
bkaiunt
akys
greit
parariBeredomls
nuo 4 iki S vakare.
lockaitė, J. Suluskaitė, A. les, Metnvių aufcft yra. pasių
•
U
?
^
f-*m
sta tvarkingai ir teisingai, lės, todėl IT tupiu, i— Darbai}: Ar. kvaišta galva T
Mantyiiaitė,
K.
Tamošiūnas,
« » • » • • • • • » • » » » • • • » • • • • • • I
Dr.
H
e
l
e
n
M.
W
i
s
n
o
w
TeL Boolevard 0697
Ar matote kaip Ir plukanfiins
čk eina gerai. Štai senelis
TeL Boolevard 11M
!
A. Kimonfcas, D. Jonaitis, M. siuntimo pakvttevimai Fede
taškus T
LIETUVAITĖ DENTIST*
DR. A. J. KARALIUI
gnarpunas'
78
m.
į
dieną,
iška
2137 South Cicero Arenme
Ar atmintis po truput} mažėja?
K. Čepukonis, St. Medzvdega. racijos Sekretoriatas pasiuntė
(Arti Douglas Elevator)
Ar akys opios Šviesai? .
Lietuvis Gydytojai
sa sau iš mainų $6. Pažymėti
Ant antru lubų, room 6.
Komiteto'nariui
K.
Tamošiū
Ar
jaučiate,kaip Ir smiltie aky
Tol. Cicero 5526
Petraitienė, P. Šimaitis, O. Ki3303 South Morgan Stzatl
se?
Valandos: nuo 9 iki 12 ryto; nuo
na jis jau 35 metus dirba mai. I l k i 5 po piet; nuo 6 iki 9 vak.4 montienė,
Ar yra batta dėmė ant vokų?
O. Kimontaitė, F. nui. Paaymiu, kad St. Charles*
1707 W . 47-A 84.
S-L-,
^
Į
I Į
Ar turit kataraktą?
mažytė kolonija kol kas duo- riose ir yra sveikas ir raudo
M
•
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 8
Ar turi • žvalraa akis?
Ka^TS^rr»4 oTr5aT¥o^o^*»*B?r&l^?ro^^^
Iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo t
snumu šįmet^ laiko vieną .pir nas senukas. Jis* yra blaivus.
lkl 2 vai. po pietų.
John J- Smetana
Tel. Lafayette 5415
Visiems nariams tarnl did
mųjų vietų. Nes ant šeimy
AKINIO srECIALfJrTAa
į s o i so. Astfląnd Ava.
nos išpuola po $2.00 auksas.
T e l e f o n a s B o e r t e v a r d 1S3SKampas 18 gatvės
Garbė ir*nuoširdų aciu. Ki(CHERRT)
Ant trečio augSto virt Platto ųpDENTISTAS
tiems pavyzdys, o ^amstonas
tifckos, kambariai 14, 15, 14 ir IT.
4404 So* Aahhmd A
Perkėlė savo ofisą į Bxi«hton Park
ValakdOs nuo r ryto lkl * vakare.
teatlygina
Dievas.
Oilcago. UI.
Sv. Petro Parapijos Svetainėje
LIETUVON
PER
10
DIENU;
4454 So. Westera Avenue
Vai.: 9 ryto Iki l t piet: 1 po
Knn. B. Bumšas. Vienintelis Tandenia kelias IJeta-1
piet iki i po plst: 1:84 vak. iki*
Pine Streot Kenosha, Wis.
(Kmmp. 45 St.) Chlcago, VI.
4:t0 vak..
von per Southampton ant Milžln^
LAPKEIČIO — NOV. 10, 11, 17, 18 D. 19C3 M.
Kat. Fed. Sekretorius". talvų
Valandos: Nuo S po platų iki 9
p^,W«iWWWrmv^^
rakaro; Subatoms nuo 9 ryto iki
Subatomis 7 vai. vak. Nedėliomis 3 vai. po piet
ttUITANM
MAURETANIA!
I » vak.; Nedėliouis nuo 10 iki 11.
Visiems žinotina pastaba:
Pelnas švento Petro Bažnyčios Naudai
AEREN8ARIA
DIL J. A. VBLONIS
i
Tų kolourjų iaukos, kurios Apleidžia New Torka kas UtarLDETUVIB
AKITJ
SPECIALISTAS
Ostcopatas,
Ctiiropratas,,
(lerbiamieji:
—
cinkas. Greitas persėdyavas South-<
• » • • • • • • » • . • • • • • • • • • * • • • •* •
Palengvins
visų
Naturopatas.
nebus prisiųstos Kąt. Federa^ amptona.
*
Lietuviai ypatiikal ly-^
aklų
tempimų
Nesikankink
savęs
s
u
Ilgomis,*
Visi Kenosha Ir apylinkės Gerb. Tautiečiai Lietuviai Ir Lietuvaitės
kas yra prtežas^
eijos Centrni, nebng garsina-, dimi.
jgyk naujų sveikatą
umu3aiaiais|
Reguliariai išplaukia tiesiai 4
nuoširdžiai y.ra kviečiami atsilankyti kiekvieną vakarą ant parapijos
timi
skaudėjimo
Hamburgu
obudais be> vaistų ir operacijų nuoo,
L4etqyl>
baaarp. Cia sraagiai praleisite laiką. Apart puikios muzikos ir Šokių, ©i mos laikraščiuose.
galvos,
svaigulio,
aptemimo,
nervo. „ , ( I Plllavą
f 10e:50)K»r*« Taksai
•jvairiy ir - užsteemėjusių *lign#.
į
• Y D Y T O J A 8 ir CHTRCRGA*
bus dar k- kitų grražių daiktų ir įvairumų.
tuma.
skaudančius
ir
užsrdegusins
' ( I HambOTM 103.50)
$5.44
ę 4204 Archer Ave. ant t lubų «
««Ol fio. AaMaivI Avcmae
Katalikų Federacija kuo
įžanga Ir šokiai tiždyka.
Kviečia Klebonas ir Komitetai.
karščiu akių kreivos akys katerakKELKIVIAI IS LIETUVOS
Oant kampo skersai Brighton Te-s to,
TeL Bocderard 7M#
sėda lalvan PillavoJ važiuojant i 8o-<
neraiegio; netikras akis indedam
Q i
met jai nepriduodamos au- tttbamptona Ir t e n persėda a n t 1111- < , a t r o .
Tai.: S lkl 4 ir C iki t
Daroma egaamlnas elektra parodant
i
j Vai. n u o 9—12 dienų; nuo 4g tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
Med. 14 Iki IS
l i n u laivu. P l a u k i a k a s savaite.
koa^negali
atsakyti
už
surink
•iki
8 vai. vak,
į taikomi teisingai, toli ir eiti raatan*
Greičiausi laivai. pasaulyje.
Is 4441 So. Albany
Informacijų
del
kalnų
i
r
reikalingų'
J
Nedėliomis
nuo
9
iki
1
2
.
9 tiems pagelbėta. Sergėkite savs rų-«
KĄ TIK GRESAUli LIETUVOS IR V£L
Tel. Proapect l»SO
tų
aukų
likimą,
it
užtat
nes
dokumentų
atvažiuojantiems
keielvla-J
gėjimo ir vaikus einančius mokyk,
Tal. : paaal sutarti.
j^aa^Ata^sbtJiasaaakiitfLsotgtiKjt lpn.
PRIIMTJ LIGONIUa
pi» galite gauti nuo bile agento. Rei-:
Valandos: auo 14 lkl 8 vakaro
»sw
s>
•
s>
—
ųsiSĮiųsii^ep
m
m
m
•
kelbs į ė aukotojų pavardžių. k a i a u k i t . J ų y r a jūsų mieste arba aNedėliomis
nue 10 lkl 11.
'Rezidencijos Tel. Brunswtak 4887
pleiinkėj.
. Pinigus reikia išrašius čekį
•—» • •
Dr. 0. irfiOMUS DJJ. Fh. C. 1645 W. 47 St. Ir Aihltnd Av.
Ounard Line,
4ML 1B l T d . 1 4 0 1 .
CHIROPRAOTIO GYDYTOJAS
NAPRAPATH
iždininko Jo&feph B. galiūnas, 140 V .
Be gyduolių, be operacijos
Dr. V. A. M I K U S
Gydau be. vabftų ir b e operacijų
Bemkite tuos bimuenus, ku
Vai.
9-1! B-x P. M. Jvjlniad. 9-11
siųsti
Fed.
sekret
kun.
B.
84. Cbioaco
, 8 0 . HMsted Street
Priėmimo vadaados: Kuo 9 ryto iki 9 vai. vakare
1579 Milfvauke* Avenue
' rie dažniausiai garsinasi dien*
v»iando»: Nuo t lkl t dien*. Nao
BuinSut 2201 W. 22,nd Street,
4647 SO. JttAJLSTED STREET
Kamp. Rolx»y ir North Ąye.
Ofiso Teief. finmsvf'
(kamp&s 47 gratvės)
Ne<5ėUoml« t Iki I S dien*.
Chicago, Dl.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Jau Sucnržt 4$ Tolimos

CIGEROJE

Dr.A.Račkus

Dr. A. A. R 0 TH

:

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St

Dr. Makaras

•

i

Dr. A. K. Rutkauskas

Dr. M. ŽILVITIS

llij L i . Felnberg

i

IŠ SHENANOOAH, PA.

08. f . Z. ZAlATORiS

ū7 CHARLES SEGAL

DR. i L YIIŠU

Dr. C. Z. Vezeiis

1

Dr Marya
Dowiat-Sass
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ii>rrniiri •*
LIETtTVIAl ADVOKATAI
kis syk Jx> penkinę už "J>fa-|sidžiaugti. bai patriotiška* ir parodo kaip 7 £2Sota U p p * tras
pezn$ Dzūką" ty. Juozą BanP. S. (Įarfielį parką pasiek kitąsyk žmones Sibire kanki 79—Salkauskaitė Marijona
82—^himkus Stanley
eeviclų ir esu 'Siur', kad ka ti galima viršutiniais arba Že no. Mes galime džiaugtis, nes
84—Šidlauskas Anton
85-r-SimonaVičienė Ona
da jie susikibs, tai *'grino- mutiniais gatvekariais. Pato mūsų laikuose jau to nėra,
90—Šokas Kazimieras
ADVOKATAS
95—U*umeikis A.
rius" dažinos po kam svaras giausia pasiekti šį parką; Ma bet yra reikalo pamatyti kaip
%'etm bvl** vi<w«M Teismuose. Ejrzaml9|—Vaznonienė Uršulė
nnoia Abstraktus. Padaro pirkimo ir
bėdos Amerikoj. Čia mat toki dfcon gatvekarin.
mūsų tėvelius kankino.
pardavimo Dokomcotafl ir įratiajimns,
105—Žalimas Frenk
541— Rancevice Kostantinas
7 South Dearborn Street
BENDROVE NENORI PRA- PAPIGINTA GAZOLINĄ. šalia v į medalius ir poperius
Nepamirškite dienos ir vie
643—Klimaitė Ona
ROOM 1588 TRIBŪNE BLDG.
JtT^-Kueiuskui T. J.
(liudijimus) niekas nežiūri, RENGIAS SMARKIAI PRIE tos. Kad paminti ta dieną 02TĘSTI BĖGIŲ.
Telefoną^ Randolph 3261
562—Liutkus
A,
,T
KONCERTO.
Standard Oil Co. Chicago- bet turi pasirodyt ką gali .
Vakarais: 2151 West 22 St.
SSS—fciatuseviče Wilem
mekskite ant piršto mazgą tai
Telefonas Canal 1667
5«6-t-Mockus Emėlija
' t ' '.'S'
Chic&gode gatvekarių bend į% if kituose miestuose papi Tuotarpu krautuvės savinin
jau tikrai busite, nes ir ai taip
675—Pecukaitis Ffrank
h. Vyčių Chic. Aps. choras
576—Petrauską Kazimieras
rovė, sakoma, atsisakanti vi gino gazoliną ligi 14c. gaLio- kas įsimaišė^ Visgi mes ne k*)
manau padaryti.
J0SEPH C. S0B0L
58©—Ramoška
Michalina
11 1
rengiasi
smarkiai
*prie
koncer
sur prailginti gafvekariams l * - $**P, perdidis gaiolinos žinom apie imtynes ir perdaug,
LIETUVIS ADVOKATAS
583—Sabalianskui W.
,
y
.
E. s.
589—Sakoulis Juozapas
155 N. Clark St. Rocm 1518
Bėgius. Girdi, neturinti iško. išteklius.
karščiuotis neapsimoka. Ot | to, kuris bus* lapkričio 2(1 d.
596—SkJraelis Ludvikas
Telefonas Dearborn 4766
604—Stuhibris Povilas
Bankos nedtioda pinigu, nes
Kad taip, reikia tikėtis tru genaus bus, jei mums apie tą ant 48 i r Honore gatvių, ScboTelefonas Canal 3580
oi Hali.
6^4r—Waleikai Kazimieru*
Vakarais
2341 W. 23-rd Plaec
bendrovei 1917 metais konce mpu laiku gazolinos pabran paaiškįs pi J. K-s. (J. K-s yra
Visi solistai taip pat žada
sija baigsis ir jos stovyba gimo.
žinovas imtinių).
pasirodyti savo gabumais, au
Liet. Kat. Federacijos Chi
Cbicagoje neužtikrinta.
f e l . Dearb*rtD 9 0 5 7
J. K-s pradėjo šiaip aiškint:
kštu išsilavinimu dailės sri cagos Apskr. mėnesinis susi
Minį Chicagos municipalis
"Mat, europiečių jau toks
Nežinia, ka į*tai atsakys
tyje.
rinkimas įvyks Antradieny, Pavienis asmuo ieško kambario,
teisėjas
t).
"
V
V
.
Sullivan
išsir
prigimimas,
kad
tik
save
auk
miesto valdyba.
pageidaujama kambary šauti West
ADVOKATAS
Gerb. komp, A. Pocius cho lapkr. 13 d. 8 vai. vak. Aušros Sidės
apylinkėje.
gęs apie 6 mėnesius. Teisė- štai statyt. Atvažiuos ar tai
FictarmiestiJ Ofisas
ro vedėjas dirba išsijuosęs, Vartų par. svet.
PraneSkite j
172d CliUago Temple IM<V
jas
Olson
sako,
jog
miręs
bu
šioks,
ar
tai
toks,
na
ir
po
RELIGINĖ SAVAITE.
W - VVashington St.Į
v v / "DRAFGA"
kad parodžius šį sykį ant kiek
Valdyba.
,
vo žinomas vienas žymiausių rina, kad aš tiek ir tiek esu
[Ckiero OfLsas 1314 So. Ch'crp-Avc.
yra jau minėtas choras paki
2334 SO. Oakley Ave.
Chicago, m
Tolcf. Ck-cro 5036
"šposų" pridaręs, o galų gale lęs dailėje. Per minėtą kon
Telefonas Iloosevelt 7791
Chicagos majoras Dever juristų Chicagoje.
Pirmadienio
vakarais tiktai
šv. Kazimiero Akad. R«m. l)r(E)
visai
kitaip
išeina
Amerikoj,
paskelbė proklamaciją skirda
2 skyriaus susirinkimas Įvyks
[Bridgcport Ofisas 3236 S. Halstedj
certą choras ir solistai dai jos
panedčly
lapkričio
12,
"Šv.
Jurgio
Ktreet
Tel. Boulevard 6737
ass
mas religinę savaitę nuo gruo K U R I S
L A I M Ė S ? taigi ir šios imtynės gali už- nuos' įvairių — tautiškų ir paj.-ap. svet. 32-nd PI. ir Anburn
VisaLs kitais vakarais.
Ave. 7:80 vai. vakare. Nuoširdžiai
sibaigt ir
Aš tą "Dzū klesiškų dainų.
džio 2 ligi 9 d.
kviečiame visas nares atsilankytu
Praėjusiame
ketvirtadieny
kę"
pažystu
jau
daugiaus
Ta savaitė skiriama žmonių
1>
Valdyba.
•
Šis koncertas bus vieans iš
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
doros pakėlimui. Ypač tas rri užėjau pas vieną Bridgeporto kaip 10 m. ir stovi man prieš puikiausių ii- smarkiausių kon
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
CHICAGIEČIAI, ATSIIMKI
PAS MUS. TAS JUMS BUS
biznierių i r užvedžiau kalbą a- akis jo visi "triksai". Vieną
kalinga jaunimui.
certu. Todėl visi rengkitės
ANT NAUDOS.
• D V O K Ą TA 8
TE LAIŠKUS.
pie imtynes p. K. Požėlos* su J. syk Bancevičius ėjo imtynių
m <^>
prie jo iŠ kabio.
Ofisas
Dklmieatyjt
su
'lenkų
Rolewicz,
na
ir
kąBancevičium.
Kadangi-krautu
i
Aną vakarą 16-oje gatvėje,
Atsiprašau: Aną dieną žy
29 South La Salio Street
tarpe St. Louis ir .Tmmbull vėje radosi keletas vyrų ir vi gi, tą lenkutį taip suroliavo, mėjau, kad šiam koncerte da Chicagos pašte (vidumiesty)
Kambaris t&O
ave., du jaunu plėšiku užpuo si įdomauja vien tik apie tai: kad šis per šešis mėnesius ir lyvaus p. Justas Kudirka, bet prie Adams ir Dearborn gatvių
Telefonas
Central H M
randasi atėję ii Lietuvos laiškai
pažiūrėt
į
"Dzūką"
nenorėję.
Kuris
laimės?
kuris
bus
per
lė praeinančią Mrs. Bell Garturėjau klaidą. Buvo tik kal žemiau įvardytiems asmenims, ku
Vakarais 3223 S Halsted St.
Norint
jo
visus
"triksus"
sugalėtoju?
Tai
gi
diskusijos*
pa
diner. Išlupo jai iš. ranki}
ba tarpe choro narių jį kvie rių dėlei adresatę persikėlimo
Telefonas: Tards 44S1
rašyt,
tai
netilptų
ir
ant
dide
kiton
vieton
arba
kitokių
priežas
809
W.
35111
St,
Chicago
krepšį, kuriame turėjo 36 do sidarė gana karštos. Vieni sa
sti. Už bereikalingą vardo miTel. Boule?ard 0611 ir 0774
lio
jaučio
kailio".
čių išnešiotojai negalėjo surasti.
kė,
kad
Pozela
laimės,
k*»ti
lerius ir pabėgo.
njimą, labai nuoširdžiai/atsi Laiikus galima atsiimti prie Ge PADAROM PIRKIMO IR PAR
J. P. WAITCHES
gi — Bancevičius.
DAVIMO RAŠTUS.
Krautuvės savininkas vėl j - prašau gerb. Justo Kudirkos. neral Delivery (iš Adams gatvei
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
Liwyer
J. B,—kas sako: "Vyrai, simaišė ir pertraukė ginčus.
n
Parduodam Laivakortes. *
i
Kupstas.
įėjus po dešinėj pusėj), prie
GALIMA GAUT TIKIETUS.
fjOnTJVte ADTOKAIAS
Olen.: R. 514-.M6-127 H. Dear
tik prieikit prie Kulio aptie- "Spėliot visaip' galima, bet
pirmo langelio, ant kurio viršaus
born Str.
Tel. Randolph 6(^4
NORTH SIDE.
parašyta ADVERTISED.
Vakarais: 10736 S. Waba.sh A
P-oa E. Narinkatės-Rakau- kos lango, o pamatysit kiel: kaip bus ir kuris imtynes lai
Roseland
Tel. Pu ii man 6877
Prašydami laiško paduokite laiš )x******m*****+***m**y
skienės rengiaman koncertan, p. K. Požėla turi medalių, o mės, tai šį vakar matysim šv.
ko nuin., nes su juo greičiau
J. H. Vyskupo ateilankyJurgio
salėje.
Taigi
visi
į
im
kurs įvyks lapkričio 18 d. Šv. jog tie medaliai, tai vis neužlaišką suras negu su pavarde.
. mas.
Antano parap. svet., rikietus dyką gauti. I r aš dedu penki tynes.
14—Coanska Alaną
Ned.
4
d.
lapkričio,
2
valan
Homo
Novus.
2f—Dugnas R.
• •- , •
galima gauti šiose vietose:
25—
Ganulia
Henry
nę, kad p. K. Požėla nugalės;
ADVOKATAS
da po piet J. If. Vyskupas E.
37—Jukseviea* Petras
"Draugo" ofise, 2334 So.
OfLsas Vidurmiestyje
Ant Bridgeporto
J. Bancevičių".
S8—Juskevicaltė Liudvika
F.
Hobaa
suteikė
Sutvirtini
CHRIZANTEMŲ
PARODA.
CHICAGO
TE3IPLE BL'ILDING
Oakley ave.,
Puikiausios nuskintos kvietkos,
'" 40—KaUria Kldtnens - '''f+~*
71
Wcst
Wasliington Street
mo Sakramentą; 172 asmenims.
P a s A. K. pašoko nuo sė
[vestuvėms bankietams, pagrat)ams^
42—Kamplkas Anna
K.'S. Jonaičio aptiekoje,
Rooni 172« Tel. Dearborn 9057
(vainikai k* kitoms pramogoms.
4 4—Rimantas Jonas
3395
Namu Tel. Hyde Park
Park
3395
dynės ir ųžsikarščiavę atrėžė:
Carfield parko Konservato Jo Malonybė, prieš suteiksiant
^ »i • • • • • — -*m
52—LesciauHkui Kazymierui
4847 W. 14th St., Cicero.
Taipgi užlaikome. powder'|, per55—Marciukas Kranas
Sakramentą,
pasakė
angliškai
'furna,
plaukams tinklelius (hair
"Jei tu dedi penkinę, tai aš rijoj atidaryta metinė chrizan
"Darbininkų" Užeiga, 1447
57—Maruevlčia F.
nets).
S. W. B A N E S
gražų pamokslą. Malonu buvo Į 68—Padjcurskaitė Kostancija
W. 15th St., Cicero.
Patarnavimas
mandagiausias,
prieš tavo penkinę dedu pen temų paroda. Prasidėjo lap
g te P
ADVOKATAS
žiūrėti
kaip
tėvai
(kuinai)
ir
Al
kainos žemiausios.
£
kričio 8 d. ir tęsis iki gruo
7t W. Monroe Ntreet
NAMU HTATYTOJAI
ėjo prie krotelių ir
URBA FL0WER SHOP { Kuom 904 -- Telef. Randolph 200«>
džio 2 d. Konservatorija at vaikučiai
M M i)tat«mr Ir Hkoliniunc pinlrus ant
i
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų
bunjralouM, bateyMy, kmatuvk) ir flatr
Vakarais: 3203 So. Halsted Str
dara nuo 8 vai. ryto iki 10 grjžo tvarkoJė7 Žmonių buvo oiunit VIMOM* dalyse Caak Pavietą. M M
3324 Aubum Avenue
dabar s t a t a a e narna $175,000 vtrtio*.
Telef. Yards 101 •
U K u v l g Aadltariuut 3131—37 N. ItalMvai. vakarė. Šią parodą suren pilna bažnyčia,.
Chicago.
Telefonas
Blvd.
2035
ted gatves. Tulpal parduodame Ankni,.,M
"v t
i»ian BondMu D M yra «awgn« iavMieParapijos Metinis
menUU. AUitoalt "VUAtCAS"
(& A)
g**H^*.a.*vs5V****iw-***^v*^rvR
PARDAVIMUI S kambarių eiinenlbių blaksų namelis gė We$t Cfcicagppark komk
t334 H. Oakley Ave.
. ChJcago, Ii; .
.
.•r
statytas ant^vieju lotų su elektros Jvi$sa. Randasi ant Ma- sijonięriąi. ]
« '
,- 'i
LIETUVIAI GRABORIAI
SIBIRCt ŽVAIGŽDĮ:'\
jor Ave. netoli Archer Ave. gera vieta daržovėms ir auginti
Chrizantemų paroda suside
Telefonas
Canal
5395
——
Į
•
t H * • > «
naminius paukščius: Reikia įmokėti $500iOO pinigais kitus ant da iž apie 4,000 ružių, kurio"»
E. I'alaea
Telefonai
leiigvią i^lygn kaip renda atsmaukite tuojaus pas
L. B. K. Moterų Sąjungos
AWAY
THE'YEARS
se yra 456 skirtingos', labai
Fmbalmer
-•
Clc-ero 8 2 7 0
Apskritys rengia puikų vaka Apply BonciHa Beautifier cacmic day to
BEIOHTON BEALTY COBIPANY
:
Generalis
Kontraktorius,
puošnios gėlės. Čion galima
< HA* SVKBVK ZF.
your face, and ręst while it drįos, *hen
statytojfis ir seni] namų
4034 Archer Ave.
Prie Oalifornia Avenue pamatyti įvairiausi gėlių žie rą, kurs įvyks gruodžio l<i Iremove and see and feel the vvonderful
Graborlua
' difference in the color and texture of the
taisytojas.
d., 1923, šv. Jurgio par. saltj. skln.
1437 8. 49-th A r e
S
>
dai,
kurie
auga
Europoje
ir
t*Cicero, 111.
2319
West
24-th
Street
to do these defimte things for
Bus lošiama paskutinį karta -' Guaranteed
Clear the
ant šio kontinento.
sthe face or money refunded
Chicago, IU.
Pasrrntaim* koplfAia veltui. J'rivsk"Sibiro Žvaigždė". Vaidins (complexton and give it color. Lift out the
tiuia nrobdlancM. Fatarnaviniaa kuo«_

JOHN I, BAGDZIUNAS
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PRANEŠIMAI.

IEŠKO KAMBARIO.

A. E, STASULANI

NORĖDAMI

V. W. RUTKAUSKAS

S. L. FABIONAS CO.
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NAUJA
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JOHN 6, MEZLAISK1S

Litai ir Doleriai

.fines. Remove biackheads and prmptes.
(Ciose enlarged pores. Rebtnid facial risįsues and museles. Make the skin sort
and smooth.
$
You can obtain regular sizes rrom your
favorite toilet counter. If net, send this
ad. with 10 centsto Boncilla Laboratories,
IndianapoHs, Indiana, for a trial tube.

tingumus padarė botanikos Yra proga pamatyti visiems,
(augalų) mokslo tyrinėtojai j nes kaip girdėti kalbant, ku
Norėdami pasiusti pinigą į Lietuvą saviesiems, siųskite skiepijimo būdu. Visoj paro-| t r i e j a u m a t ė i r d a r s y k i v a .
per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir goriau- doj tų gelių yra apie 250,000.
žinos matyti. Veikalas yra laSlai
Pat* 1 ™^•
Ją dažai labai gražiai sudeDraugas' siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, b e t i k t a . Visi augalai turi parair Doleriais.
šus taip kad atsilankusieji
Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas'» išrašo čekį-draf- gali susipažinti su parodon iš
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie statytomis' gėlėmis.
»•
MOTERIMS IR MERGINOMS!
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be
Ši paroda yra begalo gražus
G»l Jys turit Geltoniu plaukiu! O gal jų« plaukai yra Juodi!
atitraukimo.
Ar Kaštoniniai Rudi, ar Auksinga p&rvoe; Rauk vi plaukai ar Visiš
kai Raudoni 1 Vienok nežiūrint kokios spalvos jie nebūta, neleiik
gėliij rinkinys, tiesiog reikia
pleiskanom* sunaikinti ju graiumol
Jei kam labai greitai reikalingi pinigaį "Draugas" stebėtis gėlių didumu, puošnu
Ruffh* atliks tai, jei jus tik laika nuo laiko juos naudosite.
Nežiūrint ar jus savo plaukus dar tabedevfc supintus i kasą. ar su
pasiunčia pinigus telegrama kur į penkes ar keturias dienas mu, JQ grožybe. Butų gera kad
suktus i mazgn. ar gnl jau esat trumpai miatkirpe, yienok jus Bega
lite daleisti, kad nesvarios, iškrikę pleiskanos augadyty jūsų iftvaiaišmoka.
di| 1 Jums nereikės kentėti nesmagumo dėlei niežėjimo ir feestlupinio
visi lietuviai pasistengtų ap
galvos odos, jei naudosite Rofftmt.
Taipgi "Draugas'' siunčia pinigus ir perlaidomis. No lankyti šią parodą. Lietuvio
Netikėkit mušu žodžiui. Nosipirkit 65o. bonką ir paeioa peraitikrinktte, kad Rufflm* yra mirtinu priešu pleiskanų ir kartu yrs
puikiausiu plakų tonikų, kokį .tik kada esate naudoje! Galim*
rėdami platesnių informacijų kreipkitės:
gyvenimas yra suriktas* su gėle
gauti aptiekose.
•
"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
F.
AD.
RICHTER
A
CO.
Nepamirškime tad jas aplan
104.114 So. 4th Strsst *
Brooklra. N. Y .
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Dlinois kyti, pamatyti, jų grožybe pa-

f"Tel.

^eriMUHius visoj Chicasroj.

Lafayette 4223

PLUMBIN6

t "

•

Telefonas * Boulevard

K a i p o l i f t o vys. l i e t u v i a m s Y l s a .
dos patarnauja kuogvriansia
M. YUfiKA
S220 West 3«-th Street

ORARORjrN m
Balsatnaotojsjg
Tnritj automo
bilius
rlsokiams
ralkalama Kam*
prieinama

3310 Aubum
Av. Chicago

41XI

A. Masalskis
Graborius
Patarnauju lai
dotuvėse
ves*
tuvėse,
kiikšty.
nėe ir
kituose
reikaluose. Kai. »
uos prieinamos. |

Telefoaiaa Tauro* liga

STANLC7 p
MA2EIKA

• • • • • • • • .

j3307 Anburn Ave. Chicago. I r
S. D. LACEA WI0Z
LOCTCJV18 O f U H o n n i
SS 14 W . t 8 - r d W*.
Csmloago. 1T1

^•taruanja laidotaress kaoplriansla flatkale moldžio atsiiaaktl, e mano darna bnalte sigaaėdtntl
T*4. Oasal 1271—1190

.

LITTLE JULIUS SNEEZEk

M r BAKER
—

• -

A 0ONE |N M30R T « « 0 A T
HOvVO ^ EVER G£T I T
I N 0AIR?

/

V0V TrWK

THAT WAY!

TONSILUSl
IŠIMU
i rOBCClADSIOMIS MOKSLO]
PRDSMONfcMLS:
1.—be peilio,
S.—be kraujo,
S.—be marinimo,
4.—be skausmo,
5.—be jokio pavojaus svei
katai.
IPo operacijos žmogui nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti,
nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopulių; smogus gali]
t*ioJ valgyti, dainuoti ir jausties linksmai.
Patarimus tonsilų reikalais duoda uždyka.
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, —į
storiems patarnauju yra pilnai užganėdinu.

DE. AL. M. RACKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Obstetrikas,
1411 South 60-th Avenue
Cicero, nito.

