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METAI-V0L. VIII 

Sveikiname 
afc 

FRAf" « IR VOKIETI
JOS k . ČIOSE DIDE

LĖS VAGYSTĖS. 
TAI NE VARGO, BET PA 
LAIDUMO PASEKMĖS. 

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija — vyriausia 
centralinė organizacija, rugp. 28, 29, 30 d. posėdžiauja 
Chicagoje, 111. Atstovai atvykę iš visu Suv. Valstybių kra
štų svarstys svarbiuosius mūsų visuomenei klausimus. Ge
riausios kloties! Telaimina Dievas šj didelį ir šventą dar
bą! 

Gniezne pavogtas Šv. Vaitie
kaus kūnas. 

COLOGNE, rugp. 10 (su
vėlinta). — Šventvagystės 
Vokietijoje nesimažina. Pik
tadariai nepasitenkina vie
nais bažnyčių apvogimais, bet 
retkarčiais mėgina bažnyčias 
deginti. 

(v,kmai policija suėmė tris 
jaunus vyrukus, kurie apvo- Į 
g:ė Kngels bažnyčią ir paskui 
mėgino padegti. Jie išnešė iš 
bažnyčios visus Šventuosius 
indus ir nuo altorių užtiesa
lus. 

Kuomet polieija juos paė
mė nagan, jie 1K» jokios baf-
mės prisipažino prie tų dar
bų. Ir dar pridūrė, kad jie 
ir toliaus deginsią bažnyčias 
ir pulsią kunigus. 

Bet vargiai jie gaus pro
gos tai daryti. Ves juos už 
tuos darbus laukia aštri ka
lėjimo bausme. 

Kas Įdomiausia, kad tos 
šventvagystės paeina ne iš ko 
kio vargo, bet tiesiog iš palai
dumo ir iš dorinio sugedimo. 

LENKAI AREŠTAVO AR
KIVYSKUPE SZEPTYCKĮ. 

- • m - ^ m t M — I • • 

VAR&AVA, rugp. 28. —A-
rešt uotas graiką katalikų ap
eigų Arkivyskupas Szeptycki 
jam perėjus, Lenkijos sieną. 
Arkivyskupą^ Szeptycki yra 
Galicijos' primatas, rusinu 
katalikų ganytojas. 

Lenkai žada jį paliuosuoti, 
j jei jis pasirašysiąs, lenkų val
džiai ištikimybę ir pažadėsiąs 

nesipriešinti lenkų vedamam 
terorui rytinėj Galicijoj. 

Kuomet po didžiojo karo 
rytinė Galicija palikta len
kams ir kuomet lenkai rusi-

HARRISBUBG, Pa., 27.- Į būdu susitaikinti, niekas ne- m i s pradėjo .terorizuoti, Ar-
Pennsylvanijos gubernato- Į gali pasakyti. Abi pusi pra- j ki vyskupas pakėlė protestą. 

nešė, kad jie griežtai laikosi U2 tai jis norėta suimti. Te-

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiun 
ADMINISTRACIJOS PRA

NEŠIMAS. 

Kasyklų Savininkais 
GUB. PINCHOT TVIRTIN A, KAD TAIKA TURI 

Į V Y K T I 

"Draugo" ofisas šiandieną, 
ir rytoj iš priežasties Federa
cijos vakarų, bus atdaras iki 
6 vai. vakare. 

"Draugo" Adm. 
j 

iniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii 
ISPANIJOS KABINETAS 

SKALDOSI.. 

Garbingas Svečias iš Lietuvos 
Chicagoje 

DALYVAUS FEDERACIJOS KONGRESO IŠKILMĖSE 

Tečiaus nutarta. vesti .karą, 
Morokoj. 

Federacijos Kongresas su- čio esmeny Lietuvos Kataliku 

r i aus Pi nebot ofiso kamba
riuose šiandie susiėjo sukvie
sti specialėn konferencijon 
anglekasių viršaičiai ir kasy
klų savininku sąjungos atsto
vai. Tie ir kiti čionai atvv-
ko iš Atlantic Citv, N. J. 

Gubernatorius Pinchot a-

savo pozicijų. 
Gubernatorius padavė su

gestijų, kad šiandie po pie
tų jis konferuos tik su vienais 
anglekasių viršaičiais. Gi 
rytoj pirm pietų — su kasy
klų savininkais. 

Monstrancija pavogta. 

Be to, policija deda pastan
gas susekti piktadarius, kurie 
pavogė brangintiną monstra
nciją iš Muensterio katedros, 
AVestfalijoj. Įtariamas zak
ristijonas, kurio žinyboje y-
ra visi bažnytiniai daiktai. 

Monstrancijos kryžius bu
vo ganms savo nepaprastai 
dideliu rubinu. Policija pa
informuota, kad koki tai as
menys didelį rubiną jiorėjo 
parduoti vienam pirkliui Rot-
terdame. .Tečiaus kol-kas po
licijai nevyko susekti įtaria
mų asmenų. 

Apkalbamas rubinas sveria 
šimtą karatų ir, sakoma, jis 
rastas Goa, Indijoj. Euro
pon parvežtas portugalų mi
sionierių. Tas rubinas turi 
savo istoriją. Jis daugel vie
tose buvo laikomas. 

Krefelde, Rbinelande, iš 
našlaičių prieglaudos pavog
ta auksinė monstrancija 
vienas kielikas. 

ir 

Pavogtas šventojo lcunas. 
Stebėtiniausias daiktas įvy 

ko Gniezno katedroje, iš ku 
rios nesenai pavogtas Š. Vai 
tiekaus (Adalberto/) kūnas su 

biem pusėm pranešė, kad S. į Paskui gubernatorius abi 
pus* suves krūvon ir paduos 
savo rekomenda/Mjų , tiems ir 
kitiems. Ir vieniems ir ki
tiems patars padaryti nusi
leidimų. 

Darbininkų viršaičiai, kaip 

Valstybių vyriausybės didis 
noras, idant jie taikintusi. 
Nes taika ne vien galima, bet 
ir turi but ivvkinta. Del ne-
darbo ir kuro stokos šalį 
gali paliesti krizis. Gi tas 
krizis netik negeistinas, bet i patirta, neatlaidžiai tvirtina, 
jis neturi Imt. jog susitaikymas negalimas 

Susitaikymui yra dar laiko, I ir todėl streikas neišvengti-
sakė gubernatorius. Tr jis'nas. Tai sunku pasakyti, 
pasitikįs abiejų pusių gerais ką galės padaryti ir pats gu-
norais. 

Tečiaus gubernatorius kon
ferencijai neįdavė jokios pro
gramos. 

Abiejų pusių atstovai pra
nešė gubernatoriui, kad jie 

liernatorius. 
Kiek žinoma, gubernatorių 

visame tame žygyje remia vy
riausybė. Be to ir jam pa
čiam, gubernatoriui, norisi 
atsiekti tikslas. Abi pusi su-

čiaus jam pavyko išvažiuoti į 
užsienius. 
i Būdamas užsieniuose Arki
vyskupas ir žodžiu ir raštu 
smerkė lenkų darbus rytinėj 
Galicijoj. Vi tai užsitraukė 
baisią lenkų neapykantą. 

Ambasadorių taryba per-
niai rytine Galiciją pripaži
no lenkams. Paliestas tos 
negirdėtos nf^eisybes Arki
vyskupas pagaliaus nuspren
dė gryžti savo šalin, kur tuo-
jaus areštuotas. 

MADRIDAS, rugp. 28. — 
Ispanijos ministerių Kabine
tas po triukšmingo posėdžio 
nusprendė ar tolimesniai su 
visa energija vesti karą Mo
rokoj su maurais, kuriems.gi
nklų pristato Frau ei ja. 

Nors Ispanija iki šiol pa
neš*'' ton milžiniškus nuosto
lius,, "bet į tai neatsižvelgiama. 
Pasakyta, kad turi but siun-
čiama dauginus kariuomenės 
ir maurai turi but valdomi 
geležine ranka. 

silaukė netikėtai nepaprasto 
svečio is Lietuvos. Vakar at-
vyko Chicagon tiesiog iš lai
vo "Maurotania" gerb. kuni
gas Juozas Koncein&us. J is 
dalyvaus visose kongreso iš
kilmėse. 

Garbingasis svečias Lietu
voje yra plačiai žinomas. Il
gą laiką darbavosi mokyklo
se, kapelionaudamas gimnazi
jose ir kitose aukštesniose 
mokyklose. Jis yra "Vilties" 

Veikime Centrą, kurį jisai at
stovauja, ir džiaugiamės, kad 
per jį mes turėsime progos 
atgaivinti mūsų meilę prie to
limos Tėvynės. 

P R A N E Š I M A I . 
KONGRESO DELEGATAMS 

SVARBU. 
Visi išrinktieji į Federaci

jos Kongresą; delegatai pra-
dr-jos centro valdybos pirmi- šomi neužmiršti, kad įeinant į 

posėdžių salę, Mark White 
Sąuare Park svetainėn, reikia 

ninkas. Besikuriant Lie
tuvos valstybei gerb. kun. 
Koncevičius buvo Vokietijoje-visiems turėti įgaliojimus ta 

STRESEMANN BAVA
RIJOJE. 

nori taikos. Dėlto jie pakvie- taikinti reiškia jam didelį po 
t i man ir atvyko. Bet kokiu litinį laimėjimą. 

POINCARE GRIEŽTAI LAIKOSI SAVO POZICIJOS 
PARYŽIUS, rugp. 28. — 

Premieras Poiucare šį sek
madienį lankėsi mažame Lor-
raine provincijos miestely 
Cbassey, kur dedikuota karo 
paminklas. 

Kaip paprastai, jis turėjo 
kalbą. Ir atkartojo tą pat, 
ką jis jau yra pasakęs kelias 
dešimtis kartų. Sakė, kad 
franeuzai neapleis Rubro te
ritorijos, kaip ilgai Vokietija 
neatmokės kontribucijos. 

"Ką mes atlikome pirm 53 
laet^ų," sakė premieras, "mu
šu priešai gali tąpat padary
ti šiandie. Mes tais metais 
atmokėjome reikalaujamą ko
ntribuciją. Šiandie jie mums 
turi . atmokėti. Jei ne, jie 

MUNICH, rugp. 27. — Čio
nai atvyko Vokietijos kane-
lieris Stresemann personaliai 
patirti apie Bavarijos padėtį. 
Nes Bavarija visas laikas 
planuoja atsimesti nuo Vo
kietijos;. 

Čia geležinkelio stofy jo 
niekas nesutiko, išėmus gele
žinkelių darbininkus. Bava
rijos valdžios nariai nuspren
dė su juo neturėti konferen-

se pasilikti neapribuotam lai- *_!* . -,, • ., . . ,, Bavarai Stresemanną ]ta-
Kili \ 

ria, kad jis yra socialistų į-
Premieras pareiškė, kad r a n u - s 

1871 metais Francija užmo
kėjo aukštą kontribuciją, nors 
nei mažiausia Vokietijos dalis 
nebuvo sunaikinta. Be to, jis 
nurodė, kas butų buvę, >jei 
Vokietija butų laimėjusi ka-L B E I i L y ; t f A S , rugp. 28. -
rą. Tuomet nebūtų užtekę -Ro . ^ ^ ^ p a f f a l į a l l s su_ 
kontribucijų. Bet dar butų f a r t a ( V o k i e t i - o s darbininkus 
sekę ir aneksavimai. apmokėti aukso pagrindu. 

Premieras Poincare tečiaus Tečiaus uždarbiai visgi vienu 
nenorėjo pažymėti, kad tais [ trečdaliu bus mažesni už 
laikais buvo karas tik tarp * prieškarinius uždarbius, 
dviejų • valstybių, jis nepalie-l Darbininkai bus apmokami 
tė viso pasaulio valstybių ir' | r toliaus popierinėmis mar-
jos reikalų. Gi pastarasis fcėmis. Bet tų markių jie 
karas buvo kas-kita. Todėl j ^ans tikrus glėbius. 

įgaliotas rūpintis mūsų nelai-
sviais. Jo pasidarbavimu ke
lios dešimtis tūkstančių ba
daujančių mūsų nelaisvui ir 

Kai-kurie ministeriai prie- tremtinių tapo sugrąžinta Tė 
šinosi karo vedimui. Ir tie, vynėn. 
ministeriai, matyt, rezignuos. 1921 metais buvo pasiųstas 

Šiandie karo vedimo klau-. valdžios kaipo nepaprastas į-
simu kabinetas turės dar vie
ną posėdį. 

ISPANIJOS KAREIVIAI 
MAIŠTUS KELIA. 

LONDONAS, rugp. 28. — 
Iš Ispanijos apturėta žinių, 
kad ispanai kareiviai, siun-

galiotinis Rusijon, kur rūpi
nosi nelaimingieji} mūsų trem
tinių grąžinimu Lietuvon. Ar
ti 300,000, mūsų tremtinių rei
kėjo sugrąžinti. Visas tasai 
darbas patvarkyti, reviduoti 
ir instruktuoti biivo pavestas 
gerbiamam kun. Koncevičiui. 

Jis yra ėjęs mokslus Lie-

organizacijų, kurias atstovau
jama, pasirašytus pirmininko, 
sekretoriaus ir dvasios vado. 

Kitaip Kongrese jie galės 
dalyvauti tik kaipo svečiai. 

O R A S . 

CHICAGO. — Šiandie pra* 
matomas gražtis oras; ' kiek 
vėsiau. 

— . 

DARBININKAI BŪS AP
MOKAMI AUKSO PAG 

RINDU. 

čiami Morokon, maištus kelia tuvoje ir Vokietijoje, Berlyno 
ir žudo savo karininkus. Te- universitete, 
čiaus maištininkai varu siun-| Sveikiname 'gerbiamo sve-
čiami kovos laukan. * 

PINIGU KURSAS. , 
Lietuvos 10 litų i $1,00 
Anglijos ster. svarui 4.61 
Francijos 100 fr. 6.21 N 

Italijos 100 lirų 4.53 
Vokietijos 100 mrk. .00002 
Lenkijos 100 mark. .0003 

Kelios dešimtvs kareiviu 
maištininku vadu sušaudvta. 
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NAMINIAI REIKALAI PIR-,3 
MOJĘ VIETOJE. 

MILŪOLKSBORfO, Ky., r. 
28. — C. Bascom Slemp, pa- j 

i si s 
skirtas sekretoriauti Prezide-j=s 
ntui Coolidge, savo naują vi e- Į 
tą užims rūgs. 4 dieną. 

P I N I G U S 
SIŲSKITE į Lietuvą Per 

DRAUGĄ 
Jis tvirtina, kad Preziden-'i 

tas Coolidge nusprendęs pir- j g | Pramonės Banką. . . s i 
minusia rūpintis naminiais "Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
reikalais! Ir tik paskui inter- ! | | perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 
nacionaliais. | 

r I 

GRAIKŲ KABINETAS RA
TIFIKAVO SUTARTĮ. 

1 1 ŠTAI "DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO KURSAS:[ 
1 1 SIUNČIANT LITAIS. | | 

II "* 

visoinis prie karsto esančio- v e r s ™* okupuotose plotuo-
mis brangenybėmis. 

Vagystės išvakarėmis iš 
Krakovo buvo atvykusi mo
kytojų partija, kurią zakristi
jonas katedros iždinėn įleido. 
Spėjama, kad kartu su moky
tojais vidun turėjo ineiti va
gys ir ten pasislėpti. 

didelė auksinė monstrancija, 
sverianti 10 svar. ir 7 auksin. 
patenos. Monstrancija buvo 
papuošta apie 200-ais bran
gių akmenėlių. 

Šventvagystės plinta ir ki
tose šalyse. Visur yra pik-

Be šventojo kūno pavogta tų žmonių. 

palyginimas 1871 metų karo; 1 
su pastaruoju karu neturi jo-j Rugsėjo 10 d įvyks saulės 

užtemimas. Chicagoje tik da
lis bus matoma. , 

klos prasmės. 
Pagaliaus premieras nuš

vietė Amerikos armijos kar
žygį n gumą. {Tik apgailesta
vo, kad Amerikos sonatas ne
užjautė Francijai ir neratifi
kavo taikos sutarties, po ku
ria padėjo parašą patsai tuo
metinis prezidentas. t 

1 Tai atsakymas į Vokietijos 
kanclieriaus Stresemann tai 
kos pasiūlymus. Tad nėra 
nei mažiausios vilties sulauk
ti taikos ir lamybės Europo
je. 

ATĖNAI, rug. 28. —Grai- i • 
kų revoliucinis kabinetas rati
fikavo Lausannos taikos su 
tartį. Ir paskelbė, kad ka- į 

| S SS 

ro padėtis su Turkija pasi-ig 
baigė. 

BALDWIN FRANCIJOJ. 

LONDONAS, rugp. 28. — 
Anglijos premieras Baldwin 
iškeliavo Francijon į gydyk
lų vietas. Sakyta, kad jis 
nesustosiąs Paryžiuje. Taipat 
nesirūpinsiąs susieiti su pre-
mieru Poincare. 

itų 
20 .. .. 

Ar-

30 .... 
50#.. .. 
100 .... 
150 .... 
200 .. .. 
250 
300 .... 
350 .... 
400 .... 
450 .. .. 
500 .... 

doler. 
.. 2.40 

3.45 
5.50 

10.80 
.. 15.90 
.. 21.00 
.. 26.25 
.. 31.30 

36.50 
.. 41.60 
.. 46.70 
.. 51.75 

litų 
550 
600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 

doler. 
56.85 
61.90 
67.00 
72.10 
77.20 
82.30 
87J50 
92.80 
97.9P 

i s 

1000 102.95 
1500 154.00 
2000 205.00 i! 

Valandos: nuo 8 r^to iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždarvta. 

ii 
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KO VOKIME v FAKTAIS, NE 
ŽODŽIAIS. 

Ko yra verti sočiai, laisva
maniškieji gaivalai Lietuvos 
respublikai? Gryno kraujo so 
cialistai neverti nei sudilusio 
cento. Su jais skaitytis nėra 
mažiausio reikalo. Tai aiškiai 
destruktyvis — griaunamasai 
mūsų respublikos elementas. 
Kaip Lietuvoje socialdemo
kratu, atstovai seime tik kri
tikuoja, peikia, trukdo, ardo 
ir šventvagiškai žmonių pini
gus rįja tinginiaudami, ly
giai ir išeivijoje tas pat. Jų 
griežta ir aiški veikimo linija 
— kritikuoti, peikti, juodinti, 
ardyti dabartinę respubliką 
pakol jos priešaky neatsistos 
šmugelninkai, ir jų agentai iš 
socialdemokratų stovyklos. 

Apie lietuvius bolševikus 
nei kalbėti nėra ko. Jie pik
tumu netveria kad Lietuva 
Trockio ir Lenino bernų ne
pavergta. 

Gi mūsų garsiai čiauškan
tieji laisvamaniai — tauti
ninkai! Ko jie verti! Si^i-
tant jų "gazietas" , trumpo 
proto žmogus, o net ir geros 
valios bet dalyko nenusima
nąs, įgauna įspūdžio, kad vi
sas didelis amerikiečių dar
bas nepriklausomai Lietuvai 
laisvamanių pečiais atkeltas. 
Tokia nuomonė butų skersai 
ir išilgai klaidinga. Del jos 
mes nesiginčysime ir atstovo 
V. Čarneckio nuopelnų negin
sime. Tuščia butų kalba. Ne 
mūsų amatas ilgaliežuvauti. 
Faktai tekalba 

Ir štai, kad įtikinus, taip 
sakant prikišamu a r g u-
mentu tuščius laisvamaniškus 
barškalus, Federacijos Kon
gresas turėtų pareikalauti ii 
gavusios Finansų Misijos Lie-
tuvos paskolos bonų sąrašų 

remtis Amerikos politikoje. 
Be ginčų, be žodžių paaiškėtn 
visas lemas keliamas laisva
manių spaudoje. 

To negana. Mes lygiai turė
tume pareikalauti smulkaus 
aukotojų sąrašo ir Lietuvos 
Šaulių reikalams, ir Aukso-
Sidabro fondui, suvesti sąskai
tas kiek kiekvienos parapijos 
katalikai aukojo tėvynės gy
nėjams. Ir taip visos lietuvių 
katalikų aukos valstybiniems 
tikslams turėtų būti mums de
taliai žinomos, Visą tą mūsų 
valstybingumo memorialą į-
teikus ne laisvamaniams, bet 
Lietuvos Vyriausybei mes' ją 

Pasklido gandas kad Lietu
vos Atstovas "VY'ashington'e 
keliamas Rygon. Oficialaus 
pranešimo nebuvo, taigi ta 
žinia nepatikrinta. |Tiesa, mu
ms teko sužinoti, kad Atsto
vas senai, kaip tik Suv. Vals
tybės pripažino Lietuvą de 
jure, padavė atsistatydinimo 
raštą, nes jis skaitė "atlikęs 
jam skirtą pareigą, gi dabar 
gavęs pasiūlymą užimti Mi-
nisterio vietą Latvijos atsto
vybėje. Ligi šiol Lietuvos Vy-
riausvbe netvirtino Atstovo 
sutikimo perimti Atstovybe 
Bygoje, dėlto oficialės Infor
macijų Biuro žinios spauda 
negali turėti. 

Bet laisvamaniams užteko 
žinios iš privatinių apie At
stovo persikėlimą Rygon, kad 
atnaujinus visus savo šmeiž
tus kuriuos ji© kartojo ligi 
paskutinės dienos. Katalikiš
koji spauda ligi šiol ignora
vusi sočiai, laisvamaniškos 
spaudos šmeižtus prieš Atsto 
vą ir dabar jų nepaiso. Kata- j kopijas kuriose yra pažyme-
likai perdaug įsitikinę į savo i tos visos pavardės pirkusių-

nos ir Stasės Brazaičių, Juzės 
Sugentaitės, Onofc Gudauskai-
tės ir Petro bei Antano Stibf-
rių, Jono Adomaįčio ir Petro 
Žemgulio, padainavo naują 
kompozitoriaus A. Aleksio 
kurinį "Lietuvos Vyčiai". 

Gausus katučiai privertė 
^dainininkus atkartotinai pa
dainuoti šį turiningą muzikos 
veikalą. 

Tenoras J. Balsis dainavo 
"Tykiai, tykiai Nemunais te
ka" ir dar kitą dainelę. 
P-lė E. Brazaitė — "Mano 
sieloj šiandien šventa", ir. 
"Try smiiing". Pagalios, Chi-
eagietė p-lė A. Bereckaitė su-

supažindintume su realia išci- j dainavo "Užmigo žemė" ir 
vijos padėtimi. , "Meilė". Susirinkusieji auk-
Žinoma, laisvamaniškų Jurgių štai įvertino solisčių bei so-
mes nenutildysime, bet mes jų listų dainavimą; pareikšdami 
ir nepaisome, nes perdaug ge- nepaprasto pritarimo katu-
rai jų kvailas kalbas žinome, čiaįs. 
gi faktinoji medžiaga pati sa-.k Trumpas prakalbėles pasa-
vaimi atsakys už mūsų ir at-jkė naujai išrinkti Vyčių Cen-
stovo Čarneckio darbus. J tro Valdybos nariai A. Alek-

hNfc, M. Bagdonas, V. Rukšta-
XI LIEfUVOS VYČIŲ SEI-'iįg, A. Valonis ir Seimo dete-

PONO LAUKIO LAIŠKAS 
STREIKIERIAMS IR 

JŲ ATSAKYMAS. 

neginčijamus tėvynei nuopel
nus yra ramus už save ir už 

jų bonus. Kolonija gavusi 
bonų pirkimo nuorašą turėtų 

Atstovą. Bet kadangi laisva- > išrinkti specialę komisiją ku-

MAS SPRINGFIELD, 
ILL. 

V — v -
Basčfcall. 

Apie pavakarį įvyko base-
ball rungtynės. Spnngfieldo 
vyčiai stojo prieš Waukegano 
vyčius, karių kelionei Seimo 
rengimo komisija nepagailėjo 
didelių iškaščių pakelti: kad 
tik Seimo dalyviams daugiau 
įvairybių padarius. B©-delega-
tų ir Springfieldo lietuvių, 
rungtynių pažiūrėti atsilankė 
daug ir svetimtaučių. Laimėjo 
Sprinfgield 10—5. 

Bankietas. 

Vakare Seimo delegatų pa
gerbimui buvo surengta pui 
kioje St. Nicholas hotelio sa-V 
lėje iškilminga vakarienė. Da
lyvavo daugiau nė 200 asme-

maniai nėra pasotinti mūsų 
darbais, mes privalome paro
dyti jų nuopelnus valstybės 
naudai ir" galutinai — fak
tais įtikinti Lietuvos Vyriau
sybę kuo ji privalo vaduotis 

skirdama išeivijai Atstovus, 
o kartu patikrinti savo tei
singą žygį skirdama dabarti
nį atstovą V. Čarneckį. Nes 
jeigu Lietuvos Vyriausybė Į tą kelia triukšmą už dolerj. 

ii besiremdama parapijos kny
gomis suskaitytų kiek laisva
maniai ir prie atstovo Vileišio 
ir prie atstovo Čarneckio iš
pirko Laisvės paskolos bonų. 

gatai: Ig. Sakalas, "Vyčio'• 
redaktorius, kun. Pr. Virmau-
skas, Ln Šimutis, "Garso'' 
redaktorius, kun. F. Kemėšis, 
kun. Dr. "3. Navickas, p-lė I>. 
Gustaitė ir kun. L. Brigmanas. 

Ačiū Springficldieciams. 

Nors kiekvienos prakalbė
les turinys buvo skirtingas, 
vienok visi kalbėtojai reiškė 
giliausios padėkos Spring-
jfield Lietuvos Vyčių 48 kuo
pai, o ypač Seimo organizaci
nei-komisijai ir jos pirminiu 
kui A. Aleksiui ui pavyzding.j 
Seimą (kokio ligi šiol mes dar 
nesame turėję), už nepaprasta 
svetingumą bei nuoširdume, 
kuriuos patyrė Seimo delega
tai iš Springfieldiečių pusė;;. 
Taip, tai pirmas šios rųšies 
Seimas..'. 

Nesinori su Springfieldie-
nų. Sale nuo gelių margavo, \.. . . . . . . ' . .. ,. 

, . iv. , . , 'čiaiys skirtis, bet ant arttsli-
stalai nuo gardžių valgių lu- » . . . tgm-njt* aru. 

niai pagaminto "Knigbt bi»c-

• Rugpjūčio 22 d., 1923. 
Shane šapos streikininkų su
sirinkimui. 
Genb. draugai darbininkai:—-

Tūlas slapukas, pasirašiusi."* 
vardu Toks kaip. kriaučius, 
spešelninkų organe kalba jū
sų vardu ir daro priekaištus 
"Telegramo" redakcijai, kad 
ji neteisingas žinias skelbia a-
pie jūsų streiką. Jis priduria, 
kad jųs reikalaujate iš "Tele-
gramo" redakcijos atitaisyti 
tas neteisingas žinias, o jei ii 
to nepadarys, tai jųs svarsty
site tą dalyką savo susirinki
me. 

Dra darbininkai, "Te-
legfamo" ir mano, žemiau pa
sirašiusio noru visuomet buvo 
ir yra tiktai teisybę skelbti, 
juo labiau darbininkų reika
luose. J šito slapuko zaunas 
mes atsakome sekamame "Te-
logramo" numery. Bet kadan
gi jūsų susirinkimas yra lai 
komas pirmiau, negu mūsų 
laikraštis galės išeiti, tai aš 
norėjau ateiti į jūsų susirin
kimą pats, save pateisinti ii 

MŪSŲ IŠEIVIJOS VADAS. 

Kun. K. Urbanavičius 
x Bostono lietuvių parap. klebonas. Jam ir kitiems besidar-

pareikalauti pasiteisinimo iš^buojant 1.906 m. balandžio 17 ir 18 d. 1906 AVilkes-Barre, Pa. 
įsikūrė dabartinė Federacija. Per ilgus metus jis buvo Tautos 
Fondo pirmininku, gi šiavs metais yra Federacijos pirminin
ku. Poetas, visuomenės darbuotojas, filantropas, savo kilniais 
darbais pelnęs mūsų liaudies pagarbą ir meilę. Kongrese jis 
skaitys referatą^apie katalikiškos spaudos uždavinius. 

žo. Šimtais dolerių užmokėta 
— o delegatams vis veltui. 

Muzika, dainos, prakalbėles 
gražiai buvo įpinta į bankieto 
turinį. Pridurus dar kun. V. 

cial" parašyta "Labanakt". 
Tad labanakt ir sudiev! 

"Draugo" korespondentas. 

Mes esame tikri, kad vos juo- \ Vilkutaičio, iš Cleveland, O-
kingai mažas nuošimtis neką- hio, kuris buvo šio pokylio ve-

• 

talikų atėjo pagelbon nepri- dejas, nepaprastą gabumą te
klausomai Lietuvai. Reiškia kioms pramogoms vadovauti 
laisvamaniai nuveikę už cen 

Dangus turi būti tavyje, 
priešingai, tu negalėsi būti 
danguje. 

jūsų pusės; bet mano laikas 
neleidžia man to padaryti, 
todėl aš rašau jums šitą laiš
ką, pasiųsdamas jį jums per 
jūsų draugą A. Raugelį ir pa
sitikėdamas, kad jųs jį gausi
te* 

Tojo slapuko minėta' žinia a-
pie Raugelį ir Kančių buvo 
paimta iš Chicago Evening A-
merican; mes panaudojoma ją 
lodei, kad praėjo geras laikas 
ir jūsų ji nebuvo užginčyta. 
Taigi, jei tame buvo kas kal
ta^ tai tik jųs patys, drau
gai. 

Kitas dalykas, jei jųs norė
jote, kad "Telegramas" at
šauktų tas neteisingas žinias, 
tai jums nereikia leisti kal
bėti jūsų' vardu kokiam ten 
slapukui šmugelninkų organe 
ir tuomi save ant juoko pa 
sistatyti. 

Jųs turėjote pasielgti rimtai 
ir išmintingai — išrinkti savo 
komitetą ir per šį 

S5= 

laikraščius, kuriems rupi tei-
svbė ir visuomenės labas, o ne 
šmugelis ir dolerių viliojimas 
iŠ darbininkų. 

J r trečia, jei tie, kurie &• 
įvedė jus į streiką, tikrai no
rėjo jums gero padaryti, tai 
kodėl jie taip keistai elgėsi, 
kodėl jie taip mažai infor-
mavo lietuvių laikraščius ir 
per juos lietuvių visuomenę 
apie jį? Ar jiems rūpėjo, kad 
liet. visuomenė mažiau žino
tų" apie jį ir tąsyk jiems len
gviau butų jis vesti taip,, kad 
jiems patiems nauda iš to bu
tų, be atsižiūrėjimo į tai, ko
kie nuostoliai jums, streikinin
kams, 130 žmonių teks aptu-

pas\ąsti rt'tif 

vieną kitą kovą su jūsų išnau
dotojais, lauksiu jūsų atsaky
mo. Juozas Laukis. 

ovauti , ., . . . muiiKs, o ne Kam KUI 
. . , Šmeižtas pasibaigia prie ge- . 

(Ypač savo gražiais juoke- . . reikalavimą, protestą ar pa 
remtųsi tik laisvamanių šmei
žtais nepaisydama visuome
nės daugumos, tokia jos tak
tika neišeitų valstybei į svei
katą. • -«H &$ pr 

liais) 
Juridiniai patikrintus davi- keturių 
nius Federacijos Centras turė
tų pasiųsti juos Lietuvos val
džiai ir prikišamai įtikinti 
kuo Lietuvos valdžia privalo 

tai suprasime kodėl 
su viršum valandų 

bankietas atrodė visiems trum 
pa valandėlė. 

Muzikalia programas. Kvar
tetas, susidedąs iš p-lių Elc-

ros moteries dupj. 

I mums, o ne kam kitam savo 
ar 

'peikimą. 0 jei tas slapukas 
Spokane, W«sh. — Pirmas. padarė tą be jūsų žinios ir lei-

darbininkų bankas šiojąpylin- dimo, tai aš tikiuosi, kad jųs, 
kėj, tapo atidarytas šitame kaipo teisingi ir rimti žmonės, 
mieste rugp. 1 d. Jis yra šešio
likos gelžkelių unijų. 

atšauksite jo zaunas per laik-

Šituos visus čia mano pa
keltus klausimus prašau ap
svarstyti ir to apsvarstymo 
rezultatus pranešti "Tekgia-
muir ir kitiems laikraščiams 
paskelbti visuomenės žiniai, 

linkėdamas jums, draugai, 
raščius, ir ypatingai per tuos laimėti ne tik šitą, bet ir kiek-

- • • * • * L - i - ; ac 

Shane Co. streikininkų 
atsakymas. 

Shane Co. streikininkų su-
sirinkvne rugpjūčio 23 d., va
kare, perskaičius "Telegra-
mo" redaktoriaus, Juozo Lau
kio, aukščiau minėtą, laišką, 
kaipo pasiteisinimą del jojo 
insinuacijų ant lietuvių strei-
kier.'ų, tapo nutarta duoti se
kantis jam atsakymas. 

1) Ponas Laukis pirmiau
siai primeta mums, streikie-
riams, kad "Toks kaip kriau-
čius" yra "slapukas" ir jam 
nežinomas žmogus. Mes p. 
Laukiui pareiškiame, kad 
"Toks kaip kriaučius" yra 
mums gerai žinomas asmuo ir 
jis nuo pirmos dienos streiko 
kovoja sykiu su mumis. Jis 
rašo ne tik į "spešelmnkų or
ganą", kaip sako p. Laukis, 

(Tąsa 3-me pusi.) 

NATURALIO GYVENTOJU JUDĖJIMO 
STATISTIKA LIETUVOJE. 

\ (Užbaiga). 
IV. MIRIMAI. 

\ 

Sulyginti 1922 metų mirimams su kitu 
metų mirimais yra ši lentelė: 

Metai 
1915 39,615 
1916 28,293 
1917 39,542 
1918 43,130 

' 1919 48,649 
1920 4 1 , m 

i 1921 29,362 
1922 34,710 

Pasirodo, kad tiktai 1916 ir 1921 m. 
mirimų skaičius buvo mažesnis, negu 
1922 QL Tuo būdu praeitais metais pasi
reiškė labai mažas mirtingumas. 

Iš bendro mirusiųjų skaičiaus vyrų 
mirė 18,109 t. y. 52,2% ir moterų 16,601 t. 
y. 47,8%. Kitaip 'betariant 100 mirusiųjų 
vyrų tenka 92 nurusios moterys. 

Atskiromis tautomis šis santikys Šiaip 
keičiasi: 

Tautybė. 100 vyrų atsieina mir. moterų 
Lietuviai 93 
Žydai 82 
Rusai 9 l 
Vokieč. y 82 
Lenkai 80 
Kit. taut. J 80 

Amžiumi mirusieji taip skirstosi: 
Amžius Vyrų Moterų Išviso rf 

0— 9 
10—19 
20—29 
3 0 - 3 9 
40—A 

7,447 
821" 
958 
565 
934 

1,408 
2,082 
1,822 

5,892 
920 

1,026 
815 
864 

1,239 
1,859 
1,812 

50—59 
60^69 
70—79 
80 ir daug.2,072 2^174, 4,246 

13,339 
1,741 
1,984 

1,380 
1,798 
2,647 

3,941 
3,634 

7v 
38,4 
5,0 
5,7 
4,0 
5,2 
7,6 

11,4 
10,5 

kaip 60 niet. 34,1% bendro skaičiaus. 
Iš 100 mirusiųjų atsieina vyrų: x 

1 met amžiuje 58,0% 
1 — 9 met. " 53,0% 

10 — 5 9 met, 48,6% 
/ 60 ir daugiau 45,0% 

Tuo būdu iki 10 rnetm amžiaus ber
niukų mirtingumas žymiai di^snis, negu 
mergaičių. Pradedant nuo 10 met. am-

METELIŲ EŽERU GRUPĖ. 
VANDENŲ APRAŠYMAS. 

Lietuvos pietuose, Alytaus ir Seinų 
apskrityse maždaug 20 km. nuo einančios 
dabartiniu laiku taip vadinamos neutralės 

žiaus mirtingumas moterų didesnis, negu j juostos yra Metelių ežerų grupė, suside-

Iš viso 18,109 16,601 34,710 100% 

Daugiausiai miršta iki 10 met. (38,4%), 
iš šios grupės iki 1 met buvo 9,060 miri
mų — 23,2% bendro skaičiaus. Iki karo 
Lietuvoje vaikų(1 met.) mirtingumas duo 
davo apie 30% bendro mirimų skaičiau^. 
Tuo būdu praeiti metai davė žymiai ma
žesnį vaikų mirtingumą. Gsupė nuo ]0 
akį 60 metų davė 2t,5%7 o vyresnis amžius 

vyrų. !ii.i$iL; 
V. BENDROS IftVADOS. " 

1922 metais. — 
I. Naturalis prieauglius pasiekė prieš

karinių normų; 
H. Vedimų skaičius prašoko prie

škarinį; 
IK. Gimimu, skaičius tebebuvo mažes

nis, už prieškarinį; v 
IV. Mirtingumas buvo mažesnis, ne

gu prieš karą. 
Beikia pažymėti, kad tokie pat reiš

kiniai matomi ir kitose valstybėse, ku
rios dalyvavo kare. 

Su kitomis valstybėmis, palyginamo
sios žinios bus paskelbtos atskirai. 

Finansų Prelrybos ir Piamonės M-jos 
Centralinis Statistikos Biuras* 

danti iš keturių ežerų, būtent: 
1. Metelių ežeras ploto 1267.15 ha. 
2. Dusių ežeras ploto" 2333.40iia, 
3. Obelijos ežeras ploto 570.91 ha. 
4. Teižių ežeras ploto 11.06 ha. 

yisų keturių ežerų pilotas sudaro: * 
41^.52 ha. 

Visi. jie saVo prigimtimi ir savo geo
grafine padėtimi galėtų sudaryti gražų 
žuvų ūkio vienetą, — tikra aukso obuolį. 
Žinovų nuomone, žuvų ūkis tuose eže
ruose racionaliai vesti galimas ir tikrai 
butų rentabilingas, tik eksploatuojant vi-1 
sus keturius ežerus sykiu —. vienam žu
vų uky. 

Pravedus gelikelio liniją Šeštokai — 
Kazlų — Buda, ir pradėjus funkcionuoti 

gelžkelio šakai Šeštokai — Alytus, tų *-
žerų svarba žuvies ūkio įkūrimo atžvilgiu 
žymiai, padidėjo kr pats toj krypty darbu* 
daug palengvėjo. Artimiausia nuo ežerų 
Simno gelžkelio stotis yra nuo vieno - -
6, nuo antro — 9, nuo trečio 14 kilomet
rų atstumo. Pro ežerus (1 kilometras į 
rytus) eina plentas į Alytų. Tarp ežerų 
eina geras vieškelis iš Seirijų j Simno 
miestelį, Normalėms sąlygoms esant, Mete
lių žuvys eidavo iš Alytaus į Vilnių ir į 
Gardiną, o vėžiai net f Vokietiją. Dabar, 
pravedus nurodytą(gelžkelį, žuvis patogia 
pardavinėti Mariampotejo ir Kaune. 

• Ežerai yra apsupti. Metelių, Obelių ir 
ižių dvarų laukais ir ganyklomis, vie

tomis gi prieina Metelių, Mackaičių, Ci-
goniškių ir Teižių sodžių žemės nedideliais 
tarpais — valdiškas miškas. Tiesiog prįev 

ežerų tėra tik Metelių sodžius ir keletas at 
skirų kiemų. %iaip apgyventos vietos ran
dasi V2 ** 1 km., atstumo nuo ežerų. Nuo 
Dusių ir Obelijos ežerų lig Metelių ežreo 
siauriausiose sausumos vietose tėra 1 - -
1V4 kilometrų, 0 trumpiausias tarpas nuo 
Teižių iki Dusių ežerui — 3% km. 

Lįįįįįj (Bus daugiau). 
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PONO LAUKIO LAIŠKAS 
STREIKIERIAMS IR JŲ 

ATSAKYMAS. 

(Tąsa nuo 2-ro puslp.) 
bet ir į visus laikraščius, pri-
jattčLjlftčrus šiani streikui. 

2) Ponas Laukis toliau skel
bia, kad jo "noru visuomet 
buvo ir yra tiktai teisvbe skel-
bti, juo labiaus darbininkų rei
kaluose*'. Čia yra didžiausia 
neteisybė. Jeigu ponui La u 
kini teisybė butų rūpėjusi, tai 
kodėl jis negalėjo pasiteirauti 
pas streikierius pirmiau, negu 
rašė savo laikraštyj "Telegra-
me" num. 23 kriminališkus į-

laikraštis nepriims mūsų. at
šaukimo. Pagaliaus p. Laukis 
dargi žinojo (ir savo lalkraš^ 
tyj išspausdino) A. Raugęlio 
gyvenimo vietą, kuri nuo "Te-
legramo" redakcijos tiktai a-
pie penki blokai, tai kodėl jis 
nesikreipė ten su paklausimu, 
jeigu jam teisybė rūpėjo f Bet 
jis patikėjo kapitalistų laik
raščiui labiau, negu darbinin
kams. 

4) Ponas Laufcis kaltina, 
kam kliaučiai leid^ savo re
porteriui, "Toks kaip krdau-
čius", atsakyki į "Telegramo" 
melus per kitus laikraščius. 
Mes savęs ant juoko nepasis-
t atėmė tuomi. Jųs vadinate ki-

RENGIAMASI PRIE VIE 
SOS RINKLIAVOS. 

tarimus. Jis ten inkriminuoja 
ne tik du muši] stroikLerių, ^ ! **» laikraščius smugelninkų o r 

Kaugelį i r Kunsa, išspausdina įganai* ir kitaip, bet netgi tie, 
apie juto bjauriausios rūš ie*! a n o t M šmugeininkų orga-
melns, «bet dargi vėliau paima 
neva iš Graičuno, streiklaužiu 
organizuotojo, argumentus"' ir 
tvirtina, kad Sliane Co. dabar 
daugiau darbo padaro, negu 
kad pirmiau darbininkai pa
darydavo. Juk čia vra didžiai 

imi, nedrįso rašyti tokių insi
nuacijų ant streikuojančiu 
darbininkų, kokias padarėte 
jųs, p. Lauki, per savo "Tele
grama/*. Chicagoj nei vienas 
lietuvių laikraštis neišėjo pri
eš streikierių reikalus, išski-

sia neteisybė! Melas. K i e k - , r i a n t W* redaguojamąjį, 
vienas žino, kad streiklaužiai 5 ) P o n a s Laukis stebimi, ko-
nei pusės tiek darbo neatlieka d e l m e s t a i P n , a ž a i infonua-
kiek atlikdavo pirmiau darbi- v ? "lietuvių visuomenę" apie pirmiau 
ninkai. Čia, vadinasi, pi Lau
kis turi aiškiausį tikslą patar
nauti streikierių nepriete
liams. 

3) Ponas Laukis tvirtina, 
kad jis tą "žinig." paėmęs iš 
Chicago Evening American 
dėlei to, kad streikieriai neat
šaukę jos. Ot jums ir darbi
ninkų užtarytojas! Argi ponas 
Laukis nežinai, kad Evening 
American yra tikras kapitalis
tų laikraštis? Jeigu jums rupi 
darbininkų reikalai, tai kodėl 
jųs nepasiteiravote pirmiau 
pas- streikierius, nepaklausėte 
apie tos žinios teisingumą! 
Jis sako,' mes jos neatšaukę. 
Ta žinia atšaukta nebuvo vie
na todėl, kad lietuviai strei
kieriai retas kuris moka ang
lų kalbų, o antra todėl, kad 
mes manome, jog kapitalistų 

r\ 
l'el. Boulevard 0537 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 4 
Iki 8 Tai. vak. Nedėliomjs nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

• • • • • » • • . » • » • » • • ! ' • I • H 

Telefonas Boulevard 1939 

DrSA Brenza 
MOI So. Ashland A T eone 

Chic«go. 111. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 plet: 1 po 

• 

piet iki 
9:39 vak 

I po piet: 8:89 vak. iki 
yUMKSUS1* • • • • • • • • • » » ^ 

šį streikų. Lietuvių visuome
nė, ypatingai Chicagoje, apie 
šį streikų žino gana plačiai. 
Mes informavome kiek galėjo
me. Kiti lietuvių laikraščiai, 
išskiriant pono Įrankio reda
guojama "Telegramų", kaip 
greit sužinojo apie streiką,' 
prisiuntė savo koresponden
tus ir kalbėtojus. Nuo pat pra
sidėjimo streiko kožname 
"Vilnies" numeryj telpa ap
rašymai apie streikų. Plačiai 
rašo "Naujienos", rašo "Dra
ugas", tik vienas p. Laukio 
vedamas laikraštis, jei ką ir 
parašo, rašo priešingų strei
kierių interesams. 

Turėtume ir daugiau argu
mentų prirodymui "Telegra-
me" prirašytų nesąmonių apie 
streikierius, bet manome, kad 
šiuo syk pakaks. Pažymėsim 
dar tiek, kad p. Laukis pats 
savo darbo sarmatinasi ir 
nori išsisukinėti, bet nedrįsta 
atsistoti streikierių akyse, tai 
nors*laišku nutarė pasiteisin
ti. 

Streiko komitetas: 
(Seka vardai pavardės). 

Cicero, IU. — Ląbd. Są-gos 
3 kuopos viešą rinkliava jau 
čiapat, bet ar daug turim 
rinkikių! -Tai štoku atsakyti. 
Viena užklausta, ar negalėtų 
pasišvęsti našlaičiams, tai a^ 
sakė, turiu važiuoti aut sU 

E 

Džiovu, tai kita važiuosianti 
kur pasivažinėti ir tt. 

Tik ačiū Motinos Sopulin
gos dr-jai. Tai viena iš pir
miausių moterų — merginų 
draugijų kuri išgirdo mažu
tėlių verksmą. Taipgi išgirdo 
išgirdo naš. raudą šv. Kaaimie 
ro Akad, Rem. 9 skyrius. Tiki 
garbė skyriui. 

Bet kur kitos merginų drau
gijos, ai" neišgirs mažutėlių 
verksmo? Taip, turiu viltį kad 
Ciceros merginos ne visos va
žiuoja aut su Džiovais. 

Nepamirškite ateiti "Labor 
day" anksti ir pasiimti dėžute 
Pasiaukok nors trumpą lai
ką, o tuo gal nevienam sLratr-
liui palengvinsi širdies skaus
me. Atsiminkim, šiandie mes 
sveiki linksmi, bet kas laukia 
mūsų rytoj, ateity? Ar žinai? 

Vargdienis. 

bę, o ne kitiems duotume gar
be naudotis mumis. Nedaleis-
kime savo vardo išstatyti ant 
paniekos. Čia tvirčiausia ka
talikiška draugija yra Šv. Jo
no Krikštytojo. Nariu turi vir-

• šaus šimto ir finansiniai gęr 

j rai stovi ir daug nuveikia sa-
<vo tautos ir savo katalikybės 
labui. 

Framoga. 
Dabar yra rengiamas dide-

fis įrtaskinis balius, orui atsa
lus rudenį. Balius įvyks 24 d. 
lapkričio š. m. Tai, kaip gir
dėtis praizus duoda visi biz
nieriai, nėra skirtumo koki/; 
nebūtų ir praizų mat bu«ių 
dusyk daugiau negu pereita 
metų katrie atmena, O publi
kos, tai jau nėra nei kalbos. 
Pereitų metų buvo pilna, o 
šįmet bus dar daugiau, kaip 
ir silkių. Atvažiuos cicerie-
čiai ir cbikagiečiai pažiūrėti. 

Pr. M. Valuckas. 

MELROSE P ARK. ILL. 

*? 
PUIKIAI PAVYKO. 

SIJOS. 
MI 

. - • - , - - • 

Dr. 1 K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4144 

OR. CHARLES SEGAL 
i»o ofisą po numeriu 

41 St SO. ASELLA9D AFE8JCB 

SPECUALISTAS 
DttoTTj, Motery tr Vyrų IAgą 

V*L: ryto nuo l t — l t : ano S—a 
po ploty: nuo J—t: S i 
Nadeliomis: lO, lkl 1. 

MM Drexel 

Telefonai Seeley 7488 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai rlsokiaa vyru Ir 

motery lytiškas ligas. 
2401 Madjson Street 

KiMBf>. We*tern Ase. — Chicago 
Valandoj: S—4 po pietų 7—S 

Moteris valdo Badu, mazuto 
salelę, netoli Australijos. 

Gydytojai sako, kad daug 
gerklės ir nosies nesmagumu 
gaunama nuo šokimo susikim
šusiose vietose. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S . A s h l a n d A v e - ; 
Tel. Yards 0994 

įSugryžo po vakacijų RUGP.! 
(AUG.) 12 — i r vėl užsiims! 

• praktika. 

Ii draugijinio gyvenimo. 

Gyvena išsimėtę. 

Siame miestelyje yra būrelis 
lietuvių: keletas desėtkų pa
vienių jaunimo ir trįs šimtai 
šeimynų. Bet gyvena visi išsi
mėtę į keturias dalis, vieni 
gyvena Maywoode, kiti Bel-
woode, treti Melrose Parke ir 
West Melrose; todelei ir ne
galima sueiti visada j vieny
bę, nors ir nėra toliausiai. 
Lietuvių čia yra visokių ir 
biznierių ir taip visokių amaf-
ninkų bei darbininkų. 

Draugijos. 
Draugijų yra keletas katali

kiškų ir tautiškų, ir kitokiu. 
Pašelpimų katalikiškų! M o r e rhaji Interest. 
vra trįs draugijos: Šv. Jono j "**** y ° u r w i f e t a k e m u ? h 

Krikštytojo, S. L. R. K. Am. ''mterest in your businessl 

Sioux City, Iowa. — Klebo
nas, komitetas ir visi parani-
jonai labai džiaugiasi kad pik
nikas taip pasisekė. Žmonių 
buvo idaugybė ir visi linksmai 
ir smagiai prie muzikos laika 
praleido. *Pelnb padaryta arti 
•100 dolerių. Už kokį mėnesį 
girdėtis kad bus trečias pikni
kas. Valio! 

Matant kaip mūsų klebonas 
darbuojasi, kaip viskas pui
kiai sekasi, visi žmonės džiau
giasi ir su komitetu dirba 
kiek kas gali,-

Misijos. 
Kaip dabar viskas puikiai 

eina materiališku žvilgsniu 
taip klebonas rūpinasi kad 
žmonės darbuotųsi ir savo dva 
sinei naudai.' Spalio mėn. mū
sų parapijoje įvyks ilgai lau
kiamos ir labai naudingos Mi
sijos kurias laikys Tėvas P. 
Andziulis. Bus gera proga vi
siems išgirsti gerų pamoksK 
prieiti prie išpažinties, ir Dio 
ve duok, pasitaisyti. 

Kolonijos reporteris 

(r 

BQXE8oftOovlO 

KAS 
RANDASI 
VAttDE? 

TAI turi but kokia nors 
labai svarbi priežas

tis, kad rūkytojai turi to 
kį pasitikėjime HEL-
MAR Cagarėtuo&e. 

0 tam yra šitokia priežas 
tis: vienodas augštos ko
kybės, 100% tyras Turkis 
kas Tabakas HELMA-
RUOSE. 

Paprasti Cigarėtai yra ii 
paprasto tabako. HEL-
MAR yra iš 100% tyno 
Turkiško Tabako. 

HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse kas 
apsaugoja jt*w n B O s1Isi" 
laužymo ir susimankymo. 
Paprasti cigarėtai yra su
pakuoti į pundeliu^ 

ATSIMINK SKRYNU
TE IR VARPĄ 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 diena* 
Turime tiesiogynius susisie» 
kymus su Lietuvos Bankai* 
Pasinaudokite prega siun* 

darni pinigus Lietuvon 
per 

CEUTRAL MANUFACTURINJ 
DISTRICT BANK 

1112 VV. 35 th St. Chicaga 
tur tas virš tT,000,000.00 

' m 
M M a 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu Daktarą 

Draugijos nariai 

Dr. A. J. Bertąsias 
(Bertash) 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAS 
3464 So. Halsted SU>. 

Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak, 1 Reghfmdja 
3159 So. Union Avo. 

Tel. Boul. 5913 Tel. Yds. 1699 

TeL Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUTIS DEtfTISTAS 

4712 8 0 . ASHLAND AVENUE 
irtl 47-tos Gatvės 

Valandom: nuo 9 ryto iki 8 rak. 
Seredomls nuo 4 iki t vakarą. 

! • • • — M » » » » » » ^ » » » » w » w « » » 

VeL Oanai « 7 , Vak. ttt* 

DR. P. Z, ZALAT0R1S 
Lietuvi* Oydytojaa Ir 

Ohirnrgiia 
18*1 gotu* BaL-tod 

• aiandoa: l t iki l t ryta: 1 iki 4 
po platų: I iki I vakarą 

. ; 

Mruiįgggt 
iHilIilifiltl 
au*TŠčiau-
sios fušiCH 
Turkiškų 

ir Egyptiškų Cigaretn pasaulyje 

JUOKAI ANGLŲ KALBOJ. 

Dr. M. Stupoicki 
3107 So. Horgaii Street 

CHICAGO, ILLflrOII 
Telefoną* Y a r * M t l 

Valandos — t lkl 11 U ryto 
po pUtn I lkl I rak. lfad«loml« 
«fi«M uždaryta*. 

DR. A. L. YUŠKA 
1000 So HAlsted Str. 

TOL Ganai t l t 8 
Ofisą vai.: l t ryto lkl 11 po plaa, 

I .lkl 7 vai vakaro. 
B^a. ra).: S Iki 4 po platu. 

41tt An^er Ave. 
Tai. LafayeUa t t t t 

Tel. .IfamlevardlS-iaa 
DE. A. J . KARALIUS 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan Strtt t 

Chicago, LU. 

214: kp. ir Šv. Onos. Yra dar 
penkios nekatalikiškos. Kitos., 
tai silpnai gyvuoja finansi
niai. Mat šiuo tarpu nėra jau
nimo rašytis į draugijas, ka
dangi neatvažiuoja iš Lietu
vos grinorių, vyrų ir mergi-
mi- silpnai cia dauginasi. At
važiuoja kiek mergaičių, iš Lie 
tuvos. Reti oia augę vaikinai1 

interesuojasi lietuviškomis 
draugijomis. /Todelei ir neku-
rios draugijos finansiniai ir 
nariais susilpnėja. O dar atsi
randa nemaža sergančių; ir 
mirčių. 

Daug lietuvių, kaip vedu
sių taip ir vaikinų, yra tokių, 
kurie iki šiolei nepriklauso 
no i prie jokios organizacijos. 
Aš patarčiau kad norinti pri
klausyti prie paželpinių drau 
gijų, kad rašytusi prie kata-

"Interestt She takes a mi-
ghty big share of tlie capital". 

A. bolshcvik'u logic. 
Bolshie Tubthumper; *'Yaas 

there didn't ouglit to be poor. 
We all ouglit1 to be weaJtLy, 
and- tlie wealthy starvin , likę 
us!^ 

How does ho know? 

She (tenderly): uxind are 
mine the only lipe you liave 
kis8ed,,, 

He: uYes, and they are the 
swee'test of all". 

»•^^»»-»»^%a^a^»»^»%^a/^^^mg likiškų draugijų šv. Jono Kr., 
moterų Šv. Onos ir S. L*. R. » » • — • • m i 

Rezid. tel. Vao Bufea 02t4 
Ofiso tel. Boulevard §693 

Dr. A . A. R 0 T H 
W l | | GYDYTOJAI | t 

CHIRURGAI 

Valkai to Tiaq ckroolika Ug%, 
Oftaas: M M a Halsted Bt. 

Tai.: l t — 1 1 ryto; I—t pa 
Piat. T—trak. Had. 19 l t 4. 
Re». 113» iDdepeadaoce BlTd 

Cklaaco. 

AR ŽINAI. KAD 
seniausias kepalas duonos pa
sauly atrastas Assyrijoj, kuris 
yra 24,000 metų senumo; Šis 
kepalas tapo iškeptas 560 me
tų prieš Kristaus gimimą. 
Kuomet Prancūzų mokslinin
kas jį rado jis buvo taip kaip 
dabar "keptas, jis buvo suvyn. 
su materijolų ir užpečėtytas. 
Ar žinai kad Turkiškas taba-

K. Amerikoje, kurios tvirčiau- k a g H e l m a i . Cigaretuose yrą 
' tyriausias -tabakas kokį gali 

rūkyti? (Apgr.) 
šiai stovi. 

Laikykimės vienybės. 
Dauguma mūsų katalikų vy

rų, moterų, mergaičių rasosi 
nieko, nemanydami į tokias 
draugijas, kurios daug jiems 
kenkia. Geistina, kad mes 

• • • r T r t , ,„».,,{ ™ katalikai eitume į vieny.. 

f l Tel. Lafayette 4223 

PLUMBINS 
: ; 

Kaipo lirtavys, lletariama visa
dos patarnauju kuogertonala. 

M. YTSKA,^ 
8329 Wcst 88-111 BtfMt 

^Rezidencijos Tel. Brun«\viek 4887 
Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. 0. 
, CUIROPRACTIC GYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 
Vai. 9-1; 6-8 P. M. Sventad. 9-1S i 

1879 Milwaakee Avenue 
Camp. Robey ir North Ave. 

M ' • " r i r 

i i • • M ^ = Š E 

"•8 

i . Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S. Halsted St 
Kampas 3t gatv§ 
Phone Yardi 1119 
Vlena^ne ofiso su 
Dr. / . F. Van 

JPaing. 
SažlnlSkaa pa-

tarnavituia prie 
:iįmdymc».Visoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo T ryto, iki 19, nao 
6 iki 9 vai. vakaro. 

^LIETŪVUrGI^B^iAr 

Telefonas Boulevard 4189 

A- Masalskis 
Graborius 

Patarnauju lal< 
dotuvėso ves' 
tuvese, krlkSry- f 
nėe tr kltuos« ( 
reikaluose. Kai
nos 

j 3307 Auburn Ave 

kaluosc. KJU- \ 
% prieinamos, j 

ve. Chicago. j 

^ w w 9 » * a i s \m.mm+j?t*w<męi 

8. D. LACHAWICZ 
LIETUVIS GRABOtaCi 

2814 W. 2S-rd PI. CnioOfO, Dl 
Patarnauja laldotnrėsa kuopi-

daaaU. Haikale moldžiu atsišau
kti, o mano darbą busltt afea 
nėdlntl. Tel. Ganai 1371—1199 

«»«>»!»•• • U • Į ^ » 8 I 
P* 

Dr, A, Račkus 
IŠVAŽIAVO 

I 
Kolorado ir Havvaii 

Salas 

Sugryž 

Rugsėjo 20 U, 1923 
Remkite savuosius. 

-^—i 

XWL Blvd.' 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
8315 So. 

Valandos: Nu< 
7—9 vak. 

Nedėllomls 

Halsted Street 
» 9 Iki 3 diena, Nuo 

9 iki 12 diena. 

* - ~ Dr, M, Strikol'is 
Lietavia 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
«aei So. Ashland Aveamo 

Tel. Bonlerard 7880 
Vai.: 2 iki 4 ir 6 Hd 8 

Ned. 14 iki 12 
8041 So. Albany Arenti* 

Tel. Prospect 1080 
Vai.; pagal sutarti. 

Eenikite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge". 

aw 
gŲJĮrMMIlIlIlIlHIIIIIIIHIIIfflHllllllllllUmillllHIllIlUI^^^ 
B »»»dO/t ' f r t ' t ** ' fea/ t /0 'So^^ 

KAUNAS!! 
KAUNASH 

Kauno 'Albumas n 
"KAUNAS" ' ' Jame" galima p a ^ a ^ v i s * ^ ^ ^ | ] 
kaip ant delno. Jarąė yra Valstybės Prezidento > a 
mai, Sciina rūmai, įžymiausios įstaigos, bankos, kraų- , ĮSJ 
tuvės, Lietuvos strtefitariai, rnirusitįjtj Lietuvos kar-

i | žygių paminklas, puikiausios, Kauno bažnyčios ir t.t. | | 

Taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kaina tiM 75 c. 

DEAUGAS PTOLISHING COBfPAKY 
2 ^ 4 So. Oakle/ Avenue Chicago, Illinois. 

#š 

*M/%A/Q&į>G&QA 
)TftrmT^rmn, 
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Utarnin 
VAKARĄ, 

u g p j u č i o- August, 
Sv. Jurgio Par. Svet. Bridgeporte 
Federacijos Kongreso VAKARAS Kur bus Suvaidinta 

Nepaprastai Graži DRAMA 

9 

• 

I 
VI 

PRADŽIA LYGIAI 8 VAL, VAKARE 
mii:::iii:i:ii::i:i:i:i:::x::in;::xi::iiri» g * g * ****** r-r f ww*-n 

OT/C4 GO/£ 
TEISĖJO IŠSPRENDIMAS. | PLĖŠIKO PAŠAUTAS. 

Plėšikai užpuolė K. Pa-
shuk, i618 Washtenaw ave. 
Liepė jam iškelti rankas, Bot 
tas ėmė bėgti Vienas plė
šikų tad jj bėgantį pašovė. 
Paimtas apskrities ligoninėn. 

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ. 

Municipalis teisėjas LaBuy 
vakar paliuosavo daug žmo
nių, kuriuos policija arešta
vo už prohibicijos peržengi
mą neturint teismo "waran-
to ." 

Teisėjas įspėjo policija, Į 
kad ji neturi teisės žmonių 
areštuoti be **\varanto'' ne
matant aktualiai svaigiųjų E. Brockley, mūrininkas, 
gerymų pas žmones. 2i)ll So. Ganai St., užvakar 

Pažymėjo, kad žmogus ki- naktį ant vietos nušovė plėši 
Poniuose gali nešiotis svaigių- k;j — negrg, kuomet užtiko 
jų gerymų, bi tik jų viešu- per langą įsilindusį į namus. 
mon neiškelia. 1\>kio žmo-] 

gaus kišeuiuose policija ne-i 84H>ŽIANT SU REVOL
VERIU. 

John Sopoci, 11 metų, 907 
Xo. Racinc ave., žaizdanias 
su tėvo revolveriu persišovė 
ir mirė. 

metai atgal pasižymėjo streik- .ėmimo Amerikos pilietybės po-
laužiavimu Philadelphijoj. piorų. Mokytojas yra atsiųstas 

Streikieriams tekę išsikal- iš "city hall". Kursus lanko 
bėti su nekuriais streiklau- virš penkiasdešimts žmonių 
žlais. Vienas jų išsireiškęs, | abiejų lyčių. Pamokos duoda-
kad jei jis žinotų, kad unija mos tris kartus savaitėje. 

P R A N E Š I M A S 

priimtų jį ir nebaustų, tai jis 
tuojaus mestų streiklaužia-
vęs ir prisidėtų prie strei-
kieriu, nes kompanija ilgai ne
begalėsianti laikytis; esą ji 
mokina streiklaužius, bet iš lo 
jokios naudos nėra, o*jų "mo
kytojai' ' jau baigia ir nnplik-

Daug domės į kursus kreipia 
ger»h. kun. J. Čužauskas. Jis 
kiekvieną kartą atsilanko ir f 
patarpininkauja. 

LABD. SĄJ. CENTRO su
sirinkimas įvyko rugp. 22 d., 
reiškia vieną savaitę anksčiau 
negu paprastai, iš priežastis 
Kat. Fed. Seimo. Todėl rugp. 
29 d. sus-mo nebus. 

Labd. Są-gos Cent. 
Direktorių raštininkas. 

REIKALAUJAMA vargo- Tel. Lafayętte 5429 
ninko, kuris galėtų gerai ves-f | |CT|IVl( l fA APTIFKA 
ti ne tik chorą, bet ir orches-j LILIU? IO&A Ml I ILiVM 
tra ir beną. Tinkamam gerės- į šiuomi turiu už garbę pra
neš vietos nereiktu. įnešti Lietuviškai visuomenei, 

Kun V Vilkutaitis Ik a x i nupirkau aptieka pq mi-
Į menu 

6527 Superior Avenue j 

Darbuotoja moksleivė. 
Va I pa raišo Universiteto va

sariniame bertainy high school 
užbaigė p-lė L. Tirunaitė, 

ti. Kompanj.ia tik laukianti 
i daug pasidarbavusi sioi kolo-teismo ir po to u nuspręsian-1 

t i, ar uniją pripažinti, ar už-

a gali daryti kratos be "dvaran 
t o / ' 

Lygiai policija neturi toi-
^ės be **waranto'' kratyti au-
4omobiliii, jei ji aktualiai ne
mato svaigiųjų gėrynių. Au
tomobilius skaitosi taip nepa
liečiamas, kaip žmogaus pri
vatiniai namai. 

Dėlto, teisėjas pranešė po
licijai, kad jis paliuosnosiąs 
kiekvieną nelegaliai ir netei-

.singai areštuotą žmogų, ne
žiūrint to, kad pas ji butų ra
sta svaigiųjų gerymų. 

JCAIP ŽAIDŽIA NEPRIŽIU 
RIMI VAIKAI. 

Aną dieną 8 metų Charles 
Borvath, 2913 TVallace st., 
namie rado pakabintą ant sie
nos tėvo šautuvą. Tą šautu
vą jis nusiėmė, atstatė į savo 

*S~metų seserį Helen ir šovė 
įuokdamos. 

Mergaitė krito ir tuojaus 
mirė. Vaikas verkdamas iš
bėgo kieman. Motina tuo 
Laiku buvo kitame kambarv. 

daryti dirbtuvę. Kitas gi strei 
klaužis pasakęs, kad kompani
ja liepianti jiems savo paties 
kailį daboti ir būti apsigin
klavus, nes kompanija nenorė
tu užsiimti naujomis bylomis 
del atsitikimų gatvėse. 

Ketvirtadienio vakare įvy
ko masinis streikierių susirin
kimas, kuriame dalyvavo vir* 
šimto žmonių. Stre iko vedėjas 

n i joj darbuotoja. Ji ypaė daug 
darbuodavos Moterų Sąj. ir L. 
Vyrių kuopose. Dabar ji vėl 
mūsų tarpe, apsigyveno. 
Pilnai pavyko. 

Labd. Sąj. 1 kuopos šeimy
ninis išvažiavimas, kuris į-
vyko rugp. 19 d, Marąuette 
Parlvi, pilnai pavyko. Žmonių 
vakarieniavo veik du šimtu. 
Vakarienės metų gerb. kun. A. 
C. Martinkus, nepaisydamas 

pasakė prakalbą, pareikšda- sunkumo kalbėti laukuose, pa-

Oras jau tiek atvėso, taip 
kad mylėtojų maudytis ežere 
labai maža. Rugp. 3 maudy
mosi vietos bus uždarvtos! 

IŠ SHANE KOMPANIJOS 
RUBSIUVIŲ STREIKO. 

Kiriminaliame 
darni tardymai 
-Sehool" reikale. 

teisme ve-
" Pa rentai 

O. B. Shane Co., 325 Kęst 
Madison Street, rubsiuviri 
streikuoja ir veda sunkią ko
vą su samdytojais štai jau sep
tintą savaitę. Tai vis pasidėk 
kavojant kokiam pustuziniui 
"mušu tautiečių'* lietuvių. Ir 
del jųjų apie 180 darbininkų 
dabar turi streikuoti ir vaik
ščioti gatvėmis. An&sis pustu
zinis netik nuėjo streiklau-
žiauti, bet bėgiojo po stubas 

• rankiojo streikalužius, kad 
tik užpildžius tuščias vietas. 
Tr dabar streiklaužiai suėję ki
tus žmones esą' giriasi, kad jie 
laimėsią. Tais streiklaužiais 
yra gerai žinomi chieagie-
čiams žmonės, o vienas jų keli 

mas, darbininkai turės būti 
pergalėtojais, nes kitaip ir bū
ti negali: jei Shane kompani
ja butų paleista taip lengvai, 
tai už kiek laiko atsirastų ir 
daugiau tokių dirbtuvių, ku
rios bandytų laikytis pagelba 

skaė ilgą prakalbą. Pikni-
kautojai džiaugės turėdami jį 
savo tarpe. 
Nežinia ar pasiseks. 

Mūsų apielinkėje yra nema-
ža veiklių intelegencių mote
rų ir mergaičių. Girdėjau, kad 

streiklaužiu. Streiklaužiu gi • . 
., . . . . . v \ j \ i JO* yra tvirtai pasiryžusios at-

streikienai negalėsią užmiršti .. , , 0 . 
u . ., • • J ! gaivinti Moterų Sąjungos ap-

uz visas streikieriams padarv-, , . n . XT v. . 
• snudusuj 21 kuopą. Nežinia ar 

AR ŽINAI KAD 
Pokooski, buvęs Ukrainos pre
mjeras, ir dabartinis Rusijos 
delegatas l^ondonan, pranešė 
kad Rusija ketina Alijantams 
atmokėti skola, užtat kad jai 
būtinai reikalinga pagelba? 
Ar žinai kad kuomet perki 
lielniar Cigaretus tai gauni 
gryncii Turkiška tabaką ir pil
na vertę už savo pinigus? 

(Apgr.) 

Cleveland, Ohio. 

PARDAVIMUI. 
Ž E M Ė 

PARSIDUODA 1 akro far-
ma, 4 kambarių namelis, bar-
nė, vištinyčia, karvė, 20 an
čių, 50 vištų, javai ir angliai. 

KLECKA 
106-tii & Hamlin Ave. 

N A M A I 

REIKALINGA 
Reikalingos 2 merginos vie

na prie namu* darbo kita dirb
ti studijoj. Atsišaukite: • 

W. J. Stankūnas 
3315 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 1546 

tas skriaudas. 
Taipjau kalbėjo ir 'Vilnies' 

redakcijos narys. Jo kalba 
streikieriams patiko. 

Visi Chicagos lietuvių laik
raščiai streiką remia. Tik vie
nas "laikraštis" atsirado, ku
ris streikui priešinasi ir už
taria streiklaužius. Tai "Tele
gramas >* 

Toks kaip kriaučius. 

TOWN OF LAKE SKLIAU 
TUOSE. 

Pilietybės kursai. 

Dabar pas mus yra duoda
mos pamokos prirengimui prie 

pasiseks. 

Kitą sykį pasakysiu. 
(K. Federacijos 7 skyrius 

žada įvykinti didelius darbus. 
Čionai paslaptis. Kitą sykį pa
sakysiu. Tyla. 

REIKALINGI 

WIRE PRAME 

DIRBĖJAI. 

Prityrę žmonės prie dirbi
mo rėmų šilkinėms lampoms. 
Didžiausios algos mokamos. 
Geros darbo sąlygos. Pastovi 
vieta. Atsišaukite gatavi dirb-

ART LAMP MFG. 00 . 

1433 South Wabash Avenue 
Chicago, 111. 

REIKALINGAS geras ir pa"-
stovus vargoninkas, mokantis 
savo amatą. Alga gera, tegul 
atsišaukia šiuo adresu: 

Kun: I. Kelmebs 
207 Adams St. Newark, N. J. 

REIKALINGAS Į 
\; BANKĄ 

jaunas energingas vyras turin
tis bankinį patyrimą. Atsišau-
kitę ypatiškai; 

UNIVERSAL STATE 
BANK 

3252 So. Halsted Str. 
Chicago, m. 

UTTtE JULIUS SNEEZER 

1 M* HAT,' T 

BT BAKER 

WEUU AS 
A» H C ooes' 
HARM VOOJ 

v lAtO QTi$t<W fffe f<ėį HJ VW 6WiNC TA / 1 
^^HARNlEO?r j r 

T2 
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DIDEUS BARGENAS. 
Parsiduoda namas, 1 flątas 

4 kambariai, elektra, lotas 
platus: 

4527 So. Keeler Ave. 

D I D E U S BAKGESTAS. 
Aant pardavimo 7 kambarių n a m a s 

Taipgi garadžius del dviejų kary. £Js 
namas turi butl parduotas greitu lai

šku už tai parsiduoda labai pigiai. Jo 
kaina $4,700.00 o mes parduodame 
ttk $3.100. Namas randasi po Nr. 
10621 Edbrook Ave., Chlcaąo, 111. 

Apsipirkes šj namą gali tuojaus 
eiti gyventi, nes dabar jis yra- tiiS-
čias. 

Atsišaukite: » 
JONAS GRIGVLA 

10808 3Iichifcan Avo. Chlcago, n i . 
Telff. PiUlman 7635 

2735 W. 43 Street 
Kampas Fairfield ir 43 St. 
Užpildžiau visokiais vaisiais 

Kaip Amerikoniškais taip ir iš 
Kumpos. 

Reikale malonėkite kreiptis 
prie manęs, o aš pasistengsiu 
užganėdinti, sąžiningai pildy
damas daktaru receptus ir 
duodamas teisingus patari
mus. 

F. A. Rakąs 
Registruotas Aptiekorius . 

2735 West 43 Street 
Chicago, m. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, VARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 W. 35111 SI., CMcago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
-#Ufc- <tib>-

(Tel. Dearbvtu 9057 

A. E. 
ISTASULANII 

ADVOKATAS 
Vldurmiestlj Ofisas 

jRoom 1726 Chlcago Temple Bldg. 
Į77 W. Washington St.Į 

OFISAb CICERO 
1505 So. 49-th Court 

Panedėllo, Sercdo ir Pėtnjdioe r ak . 
Tel. Cicero 6048 

Tel. Dearbom 9057 

i A. S I A U S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje 
CHICAGO TEMPLE BUrLDIHO 

77 Weet Washhigton Streei 
Room 1726 

Valandos 9 ryto Iki I po piety 
Namu Tel. Hyde Park 1386 

^ ^ — • • • » • • • » • • • » » • • » • • • • * 
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V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A 8 

Ofisas Dldnileetyj: 

29 South LA Salle Street 
Kambarls 696 

Telefonas Central 6890 

Vakarais 3223 S. Halsted' St. 
Telefonas: Yards 46111 

J. P, WAITCHES 
L t w y 11 

LUFUJVIB ADvoaai AS 
Dlen.: R. 514-516-197 IT. Demr-
born Str. Tel. Randolpb 55S4 
Vakarais: 10736 S. Wabash A 
Roseland Tel. Pu 11 man 68 7 7 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Room 904 -- Telef. Randolpb 9906 
Vai: Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais: S20S So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1016 
Chlcago. 

^.j ! 

NAUDINGA YRA SKAITYTI PACARSINIMUS 

ŽAIDIMŲ KNYGA. 
Iki šiol mes amerikiečiai neturėjome žaidimų knygos 

iš kurios būtume išmokė tinkamų žaismių, štai, dabar ką 
tik gavome ją iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose, 
piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti 

Kaina tik cfc 
"DRAtfGAS" PUB. CO. 

2834 South Oakley Avenue s Chlcago, m. 

i 
— • • 


