
J. A. G L O B I S 
Pranešame Southsidės 

Lietuviams. 

Kad mes užlai- 

l'-omi" r>rams ir 

vaikams kaip vir- 

šutinius taip ir 

apatinius drabu- 

žius dideliame pa- 

sirinkime žemomis 

kainomis. Taipjri 

mes taisome prosi- 

j.ime ir valome 

drabužius. pa- 

tarnaujamo prreitai 

,r jrerai. 

AUBURN FURNISHERS 
455 W. 79 St. Chicago. 111. 

LIETUVON Į 12 DIENŲ 
Greičiausių vandeninių kelia. 

Ypatiškai vedama ekskursija su 

greitu persėdimų Southampton i 
Danzig Filiava, Memel ir Liepoją ant 

vieno iš trijų greičiausių jurų mil- 

žiną. išplaukiančių iš N>\v Yorko kas 

l taminka. 
Visi trečios kltasos pasažierial turi 

kajutos. 
MAI RETANIA AQCITANIA 

BERENGARE\ 
Via IJvvtdooI ir Glasgow 

CAMKItOMA I-ipkr. 4 

C AKOM A Lapkr. I 

(OllMHlA lankr. 11 

Norint laivakorčių ir informacijų 
kreipkites pas agentų savo mieste ar 

apielinkėj. 

Iš DENTISTERIJOS, 
PIRMIEJI DANTUKAI (PIE 

NO DANTYS). 

Dr. A. R. I.AI RA1TIS 
•>X6» \V. 22-nd Nt. 

Chioaen, UI. 
I>1. Lu\\ rnlale 0705 

Kuomet pi r-1 

mieji. dantu- 
kai pasirodo, 
tėvai neatkrei 

jpia i juos do- 

mės, kad juos 
sveikai užlai- 
kius iki antro- 

jo seto dantų- 

; kai užims ju 
vietas. 

Tai yra labai svarbus įme- 

ti kis. Reik juos valyti nuo pat 
prasikalimo iš po sniegenų. Pa- 

silikimas juju burnoje sveika- 

me padėjime ligi antrojo seto 

dantukai neužims j u vietos, 
> ra labai svarbu. Praradimas 
juju pirm laiko seka daugyb? 
komplikacijų su labai blogo- 
mis pasekmėmis: — 

1) netikras gromulio j imas— 

kramtimas maisto, o nesutrin- 

tas, nesukramtytas atsakan- 
čiai maistas kenkia vidu- 

riams, o sugedo viduriai atsilie 

pia į kūdikio sveikatą. 
2) Išauga nehegulariški, 

kreivi antrieji dantys, o krei- 

vi susipinę dantys pagadina 
žmogaus išvaizdą. 

o) Dažnai yra priežastimi 
nepaprasto dantuku skaudėj i- 

S A L U T ARAS B I T T E R S 
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7-Cas tas "Saluturas" Eit^- 

ris" t>or vienas? Yra tai try- 
duol»* sutaisyta per specialis- 
tus — chemikus, kuri su- 

krutina nervus, papelbi lico- 

se skilvio, viduriu ir žarnų, 
ir t. t. Pas# kniinsrai išvalo vi- 

durius. prašalina visus gresu^ 
ir išmatas nereikalingas žmo 

?aus systemai ir priduoda 
stipru, drutinanti veiksmą 

kuno dalims, kas veda prie 
tikros atguvimo sveikatos. 

M>s esame išimtinai vieni 

visoj Amerikoj ka rekomen- 

duojame savo šaknis — lie- 

k ars tas kaipo geriausias gy- 
duoles. Tai drystame atsaky- 
ti kad mes esame šaltines 

sveikatos. 

Kaipo patirta gyduolė, nes jis yra laoai paseKiiuuKus inunuj 

merikoj, bet taipgi ir Kuro po j. Taipgi Tamisfos nepadarysite klai- 

dos reikalaudami šios .gyduole?:, nes jos yra geros ir labai pigios. 

Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jeigu negausite tai reikalauki- 

te tekiai iš mūsų. 

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 

1707 So. Halsted Street Chicago, Uliiiois. 

S A L r TARAS B I T T E K IS J 
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P. KVORKA & SONS 
1549-51-53 W. Chicago Avenue 

Rakandai, Pečiai, Kar- 

petai, Pianai, Victrolo*, 
Siuvamos Mašinos, Plau- 
namos Mašinos etc. 

Cash arba ant lengvų iš mokesčių. 
Telefonas Monroe 3683 

tuo ir daug naktų be miego pa- 
lieka. Kūdikis be miego gali 
prarasti sveikatą arba tapti 
ant visados nervuotu etc. 

Taigi prižiūrėjimas pi nuo,jo 
seto dantukų yra labai svar- 

bu ir atsiliepia į kūdikio svei- 

katą, ir taip kaip pirmieji dan- 

tukai labai lengvai1 ir tankiai 

tampa, sužeisti kuomet nėra 

priduriami. Viena iš daugelio, 
motinos priedermė pripratinti 
vaikus iš mažens idant jie 
švariai dantukus užlaikytų. 
Svarumas reiškia gerą svei- 

katą, o gera sveikata priklau- 
po nuo švarios burnos ir dan- 

tų. Reik pratinti iš mažens 

vaikus, kad jie mazgoti] savo 

dantukus pu .šepetuku ir tani 

tikslui pagaminta košele 

(tootlipaste) kurią galima gnu 

t i kiekvienoj aptiekoje. be- 

leisti vaikučių i lovą pu neiš- 

valytais dantukaip. Tokiu bu- 

du jie įgys gerą paprotį. Tė- 

vai tur pratinti savo vaiku- 

čius iš mažens eiti prie dentis- 
to kurs peržiūrėtų jųjų dantu- 

kus. Užtaisyti mažap pkylutes 
ir neduoti daugiau puti iki 

pradėp dantys skaudėti. Skau- 
danti? dantukas kartais esti 

ištraukiamas, o ištraukimas i<- 

baugina vaikučius eiti prie deu 
tisto ir duoti jam kitus užtai- 

syti. 
Jeigu dantys esti mažai 

prapuvę tai' juos galima be jo- 
kio skausmo užtaisyti ir tokiu 
badu vaikuėiaf Įgyja dentisto 

įsitikėjimą ir su mielu noru 

prie dentisto eina kad jam 
dantukus pakutinėti, pakrap- 
štai. 

ŽINELĖ. 

Dabartinės valdžios politika 
kelti no tik visos šalies ger- 

būvį, bet ir kiekvieno ir kiek- 

vienos gerbūvį skyrium. Tatai 

balsuotojams — rinkėjams tai 

reiktu atsiminti' metant savo 

ballotą. 
Dabartinė valdžia muitų įs- 

tatymu apsaugojo Amerikos 

pramonę nuo žlugimo. Dirbtu- 
ves atsidarė, darbas prasidėjo; 
milijonai bedarbių tirpsta. Už- 
mokesnis palengva auga. Dar- 
bininkams geriau. 

Kaip jiems geriau, geriau 
farmeriąms, nes turi, kas su- 

vartoja jų darbo produktus, 
geriau ir pramoninkams, ver- 

telgoms, nes yra, kad jų iš- 

dirbinius ir prekės ima. 

Republikonų muitų įstaty- 
mas, kuris prikėlęs visos šalies 

gerbūvį, yra pavojuje.Jis žlug- 
tų, jei demokratai imtų viršų. 
Prasidėtų vėl nauji šalies var- 

gai. Atsinaujintų Clevelando 
laikai. 

Darbininkams reiktų bado 

patirti. Gen. 'Publicity Servic 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicapj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 

NEM0KES1 PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—vieni iš didžiausi? Ohicagoji 
Parduodame ol žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Maiinėlių laifikami drukuoti ir ofiio darbami yra naujau- 
čot madoa. Uflaikom visokius laikrodžiui, žiedui, limbi- 
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškai! rekordaii ir 

koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusižkų išdir- 

bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir- 
bame yiaokiui ženklu* draugystėms, taisome laikrodžius ir 
nuzikaliikui instrumentui ataakandal 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND A VE., CHICAGO, ILL 

Telefonas; DROVER 7309 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 
"Sandara" labai gražus tai 

žodis. Jis visai nepaeina nuo 

"andaroko", bet reiškia suda- 

lyti ką nors bendra, sudėti 

dalis j vienybę, sutaikinti.1 
Galima butų >dar lietuviškai 

pasakyti: "Vienybė, Santaika, 
Sutartinė". Aš esu didelis Lie- 

tuvos rėmė,"jas užtat , labai 

mėgstu gražius žodžius, prisi- 
dėjau tad prie "Sandaros". 

•Gavau nesenai lapelį, kuria- 

me pasakyta, kad 20 spalio 
bus Rašinskio svetainėje San- 

darokų prakalbos. Sakė bus 

kalbama apie Vilniaus atga- 
vimą, apie registraciją otc. Nu- 

ėjau. 
Kur tu žmogus noisi. Tie ju- 

došiai Lietuvoje nutarė, kad 

kas nori buti. Lietuvos pilie- 
čiu, gali huti, kas nenori gali 
nebūti. Tik, sako, reikia užsira 

syti, užsiregistruoti, jei nori 

fcuti piliečiu. Xa, ar no vel- 

niai, tie klerikalai, buržujai? 
Kaip jie gali taip žmogaus 
laisvę varžyti ? O jeigu aš no- 

riu būti* pilietis ir neužsirašęs, 
kas man gali uždrausti? Sako 

valdžia norinti žinoti, kiek ir 

kokiu ir kur ji turinti savo 

piliečių, kuriais rūpintis jos 
pareiga yra. Tai jau tuščias 
išsisukinėjimas. Lietuvių tėra 
koks ketvertas milijonų. Xe 

tiek jau daug. CJ.alima visus 
lietuvius ir be surašinėjimo 
atminti. Kam tiems valdinin- 
kams mes algas mokam, jei- 
gu jie negali atminti, kur kas 
iš lietuvių gyvena? Pagaliaus 
galima butu sutikti, kad kle- 
rikalai butų surašinėjami. Jų 

| daug, juos visus atminti gal 
ii- sunku. Bet mūsiškius, ku- 

rio laisvai gyvenamo, Dievo 

nepripažindami, mumis varyti 
užsirašyti, saugok Perkūne! 
Juk mušu taip nedaug ir mes 

taip esame visur žinomi; visi 

juk pamate mumis pirštais ro- 

do, reiškia pažįsta. Turėtu ir 

Lietuvos valdžia pažinti ir be 

užsirašinėjinio. Xa, bet mes ir 

duodame tai Lietuvai už regis- 
traciją pipiru. Prakalbose, lai- 

kraščiuose, ir prakalbose vis 

apie tą 'pilti. Šaukiame, k a il- 

ki ae; 
" nereikia registraei- 

jos'\ Šviečiame kvailius žmo- 
nelius. Xa ir atsiranda, kurie 

mums patiki. 
Beto dabar eina 600 metu 

Vilniaus jubiĮėjus. Reikia Li(»- 

tuvai padėti Vilnių atgauti. 
Aišku, kad kiti už mumis to 

juk nepadarys. Jaučiau, kad 

bus Lietuva peikiama už regis- 
traciją ir už kitus dalykus, 
kaip paprastai pas mumis bū- 

na. Ir vienkart bus raginama 
remti Lietuvą, kad Vilnių at- 

gautų. Mums iki šiol nesisek- 
davo peikiant Lietuvą raginti 
kad remtų. Bet manau sau, 
kad "Sandara" tam ir vardą 
toki neša, kad negalimus da- 

lykus suderintų. Įdomu buvo 

pamatyti, kaip jie peikdami 
ragins. Užtat nuėjau ir pama- 
(įail tiesiog sieuumua. 

Įėjus tuojau prie durių par-1 

davinėjant radau bolševiku 

"Vilnį" Išpradžių maniau pa- 
tekęs j bolševikų susirinkimą, 
bet pasirodė pirmasis stebuk^ 
las. Mat "Sandara" mokantį 
sujungti1 Lietuvos rėmimą su 

bolševizmo platinimu. 
Žmonių atėjo nedaugiau tris- 

dešimties. Laukėme ištisą va- 

landą ,atėję paskirtu laiku, kol 

•prasidėjo. Prasidėjo bet gi. 
Grišius pastatė didelį kalbė- 

* 

toją ir pasakė, kad jis yra di- 

fdelis ir visi pamatė, kad jis y- 
ra didelis. Kalbėjo 5 minules, 
pasakė, kad daug esą šiandie- 

ną susirinkusių ir nulipo. Pa- 

sirodė esąs, kad ir mulkis, bet 
didelis. Taigi antras stebuk- 
las: "Sandara" iš nieko, i5 

mulkio padarė dideli kalbėto- 

ju 
Tol taus kalbėjo Ivodis. Lie-' 

tuviškai1 gerai nemoka, jo pa-i 
ti lietuviškai nekalba, vaikai 

taip pat. Sakė, kad Lietuvoje 
buvo šimtas, tūkstančių vie- 

nuolių. Žiūrėk tiktai, kas per 
ta "Sandara"- Iš ^nemokančio 

lietuviškai, padarė Tėvynės a- 

pgynėją ir istoriką Tai tre- 

čias stebuklas. 
i 

Pasirodė, kad kalbėtojų ne- 

bėra daugiau, o kalbėta buvo 

tik kokia 15 minučių. Prakal- 

bų vedėjas Grišius tuomet 

pats ėmė kalbėti. Pakalbėjęs 5 

minutes ir pagyręs "Sanda- 

rą" vėl pastatė kalbėti dide- 

lį mulkį. Tas jau antru kartu 
visai protingai pakalbėjo: ar- 

kartojo tą patį tiems, kurie 

butų jo nesupratę iš karto. 

Tuomet sugryžo vėl Kodis.Ak, 
kad jį perkūnas, gerai pasa- 
kė! Kad davė kunigams, tai 
davė. Tiesa, nieko naujo ne- 

pasakė, kaip man, bet su dūšia 
ir širdimi keikė kunigus. Mu- 

mis jau kaikas klerikalais 

pradeda vadinti už tai, kad 
mes vsi kun. įsikandę akėja- 
me. Bet ką mes galime pada- 
lyti, kad ir-musų tikintieji 
žmonės tik apie kunigus ir 

tesiklauso. 

pagalinus atvyko pats svar- 

biausias, ilgai laukiamas h 

nesulaukiamas kalbėtojas Dr. 
Naikelis. Jisai Sanda rokų šu- 
las yra. Vėl davė pipirų kuni- 

gams. "Vyrai" — sako — 

"žiūrėkite, katalikai, tamsos 

platintojai, kiek jie tūkstan- 
čiu moksleivių šelpia, į moks- 

lus leidžia. Mokinkimės iš jų. 
Mes iki šiol nei kelhi moks- 
leiviu nesušelpėme. Darykime 
is mes, kaip jie kad daro. 
Mums juk tas darbas, sako, 
priklauso, nes mes tik esame 

žmonių švietėjai, o jie, nors 

ir stato šimtus mokyklų, nors 

ir remia tukstaneius mokslei- 

viu, jie niekuomet nebus švie- 
sos platintojais. Mes jiems tos 

garbės, sako, niekuomet nepri- 
pažinsime". Tai buvo labai 

graži ir ilga kalba: tęsėsi maž- 
ne" puse valandos; prasidėjo 
moksleiviais, baigėsi kalkė- 

mis. Išviso kalbos tęsėsi va- 

landą: nuo 8:30 iki 9:30. Ar 

negudrus Sanclarokai ? 

Sujungia nesujungiamus da- 

lykus: patriotizmą, su bolševiz- 

mu; iš ne lietuvių padaro Lie- 
tuvos apgynėjus; sušaukia žmo 
nės Vilniaus jubilėjaus švęsti 
ir Lietuvos valdžių peikiant 
remti, ir kad kivirčų nekelti, 
apie tai nė žodižio; švietėjams 
katalikams atima teisę švieti 
mo darbų varyti; mulkius di 

deliais kalbėtojais padaro. T? 

pats didžiausias dalykas. Ne 
turėdami kalbėtojų sugeba 
rengti prakalbas ir išlaikyti 
žmones net porą valandų. 

Aš visiškai nesuprantu, 
kodėl po prakalbų nė vienas, 
nors labai1 prašomi, neprisisa- 
šė prie stebuklingos "Sanda- 
ros". 

Aš tai jos jau nepaleisiu. 
Tam aš ir esu vadinamas 

Bimbalų Bambizas. 

Aštuoniolika iš dvidešimts se- 

ptynių Suv. Valstijų prezide- 
ntų lankė kolegijas. 

APSAUGOK SAVO PINIGUS 
ŠIANDIEN 

Ši Septinių Milijonų Dolierių Valsti'jinė Banka tai 

saugiausia vieta tavo pinigams. Per dešimts metu Lie- 

tuviai šia banka pasitikėjo taip kaip sava, ir pilnai ta- 

po užganėdinti su patarnavimu. 
Dvidešimts tūkstančių kostumierių daro bizni dabar 

su šia banka, ir skaičius kasdien didinasi. 

Mes siūlome jums Real Estate Pirmus Mortgagius 
kurie neša šešta nuošimti ir yra saugus. 

,Norint daugiau informacijų, telefonuokite, atvažiuoki- 

te arba rašykite. 

Turtas Suvirš /^2į|\ Kapital. ir Pervirs. 

S7,000,000,oofffl?|J $750,000,oo 

Central Manufacturing 
District Bank 

1112 West 35th Street 
Valst. Vald. Apsauga. Chicago Clearing House Apsauga. 

IEV U TĖ. — Antanuti, ( 
kaip aš jaučiuos nelaiminga !| 
Susibariau labai .su motina ir j 
ji griežtai pasakė, kad dau-j 
giau niekad su manim nekal-' 

bės. .; 

ANjTANITTIS. — Labai ge-| 
rai. Tuoj ir susituokim. i 

JUOZAS. — Blaivinskio 
kalba apie prohibiciją buvo 

puiki, ar ne? 
JURGIS. — |Taip, jis visad 

moka sausą dalyką padaryti 
Įdomiu. 

SKAITYKITE "DRAUGĄ." 

S. V. LAIVAI MIELAI JUMS PATARNAUS 

Didelis laivynas valdomas S. V. Valdžios ir operuojamas 
"Jnited States Linijos, pilnai gali Jums patarnauti. Laivai plau- 
kia tarpe New Yorko ir Senos Tėvynės. 

Dideli, smagus, vėdinti ir švarus kambariai trečios kliasos 

pasažieriams. Kajutos del 2, 4 ir 6 ypatų su atskiria lova kiek 

vienai y patai. 
Maistas yra geriausios rūšies, gerai pagamintas. Trečios klia- 

sos pasažierių reikalavimai greitai ir mandagiai išpildomi. 
Dideli kambariai rukymui, skaityklos ir kitoki parankumai, 

retai teįrengiami trečios kliasos pasažieriams. 
.Šis puikus patarnavimas suteikiamas visiems. Pasiųsk mums 

žemiaus telpančią informacijos blanką ir gausi dykai knygutę, 

spausdintą tavo kalboje; iš jos sužinosi viską apie šiuos gra- 

žius laivus. Rašykite šiandien. 

APMOKĖJIMAI 
Jei nori persitraulrti draugus ar gimines iš Senosios Tėvynės, 

apmokėk jųjų kelionę per UNITED STATES LINES. Užtik- 

rink jiems gerą patarnavimą, patogumus — tegul jie keliauja 

po ŽVAIGŽDĖTOSIOS VĖLIAVOS GLOBA. 

Reikalauk Knygos 
Rašyk šiandien del 

pilni} informacijų. 
Dasižinokitc apie gra 

žius Suvienytų Vals- 
tijų laivus, plaukian- 
čius į Europą. Jokių 
už tai pareigų netu- 

rėsi. Pasiųsk blanką 
šiandien. 

INFORMACIJŲ BLANKA 
U. S. Shipping Board 

Passcnger Dcpt 544 K6 
45 Broadway New York City 

V 

Adresas ...... 

Miestą Valstija 

v 

Informacijų apie laivų išplaukimą, ir laivakortes 

reikalaukite adresuodami 

UNITED STATES LINES 
Moore and McCormick, Inc., Roosevelt Steamship Co., Ine, 

45 Broadway, New York City 
110 So. Dearborn Street Chica*o, m. 

92 State Street Boston, Mass. 

Mmagtng 0]>erators for 

UNITED STATE& SHIPPING BOARO 


