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META1-V0L VIŪ 

KATALIKAMS GRAŽINTA 
BAŽNYČIA RYGOJE. 

• i 

PROTESTANTAI LABAI 
NEPATENKINTI. 

Tuo reikalu jie kreipėsi net i 
S. Valstybes. 

Septyni S. Valstybių Karo 
Laivai Sudaužyti 

-. • 

\ . 

RYGA, rūgs, 1 (suvėl4nta0. 
—\ fcv. Jakobi bažnvčia čionai 
katalikai išnaujo atgavo. Tai 
sena ir istorinė bažnyčia. Iki 
žinomos Reformacijos laiku 
ji bnvo kataliku. Po tJefor-
macijos ją varu pasisavino 

liuteronai. 
Latvijos vyriausybe SIT A-

paštftlų Sostu padarė konkor
datą, (savos rųšies sutartis). 
Apaštalu Sostas sutiko čia į-
kurti arkivyskupiją su latviu 
Arkivyskupu. Latvija tad su
tiko katalikams grąžinti tą se 
novės didžiausją Rygoje ba 

SANTA BARBARA, Cal., r. ir'Paeifiko Paštinis garlaivis 
10. — S. Valstybių karo lai-
vyną- patiko didelė nelaimė. 

Rugsėjo 8 dieną rytą už 75 
mailių šiauriuose nuo čia sep
tyni destroyeriai per tirštas 
miglas plaukdami užplaukė 
aut povandeniniu uolų ir su
sidaužė. 

Nelaimėjo žuvo 23 jurinin
kai. Visi septyni karo lai
vai taip sudaužyti, kad ne-

Cuba. Tečiaus visi keliau
ninkai ir laivo įgula išgelbėta 
ir pristatyti į Los Angeles.^ 

Iš karo laivų sužeisti juri
ninkai pristatyti į vietos Ii-

ŽUVUSIU JAPONU PADUO 
DAMA OAUGIAUS 

2.500,000 ŽMONIŲ NETURI 
PASTOGĖS. 

KINIJOJ ŽUVO ITALAS 
~ KUNIGAS. L I E T U V O J E , 

gonines. 
Karo laivų flotilės komen

dantu buvo kapitonas Wat-
son. Laivai plaukė prakti
kos tikslais. Kelį pirmieji 
susidaužė, suskilo ir pradė-

Apie 500,000 sužeistų. 

PEKINAS, rūgs. 11. — Ki
nijos plėšikai italą kunigą, 
Tėvą Meloto, buvo pagrobę. 
80 dienų kunigą išlaikė. Pas
kui jam pavyko pabėgti nuo 
plėšikų, bet pavojingai sužei
stas. Kunigas neatlaikė žaiz
dų ir mirė. 

AMERIKIEČIU PRAMONE 
LIETUVOJE. 

iiummiiiHiimiimiiimiiimiiftiiiiiiimi 

ATSTOVAS ČARNECKIS 
KELIAUS LONDONAN? 

PRIEŠ LLOYD-GEORGE. 

apsimokės juos ir gelbėti; Jų jo skęsti. Paskui tuos plau-
pataisymas brangiai atsieitų. 

Tą patį rytą pietrytnose 
nuo San ^li^iol salos del tir-

kę kiti ant pirmutinių užlė
kė. Baisios vilnvs šiandie 
plauna ant uolų iškilusias 

itu miglu ant uolu susidaužė > sudaužytas laivu dalis. 

"m liuteronai sukėlė smarkų 
protestą. Prie tos bažnyčios 
pastaraisiais laikais prisilai
kė tik liuteronai vokiečiai, ku
rie pirm karo čia daug turė
jo įtakos ir buvo galingi, bet 
šiandie palikę be balso latvių 
politikoje. Tie vokiečiai lat
vių seiman įdavė bilių, idant 
protestante bažnyčios nebūtų 
grąžinamos katalikams. Sei
mas tą bilių atmetė. 

Paskui liuteronai apeliavo 
ne į S. Valstybes, idant šios 
pertartų Latvijos prezidentą 
negrąžinti (katalikams tos ba
žnyčios. Tečiaus Suv„ Vals
tybės, suprantamas daiktas, 
atsisakė maišytis į vidujinius 
Latvijos reikalus. 

Liuteronai savo protestuose 
neminėjo fakto, kad ta bažny
čia originaliai vra katalikiška 
ir katalikams, kaipo ,savinin
kams, ji grąžinta. 

Praėjus Vienam Triukšmui, Iš 
keliamas Fiume Klausimas 

JUGOSLAVIJA NERIMSTA, BIJO ITALIJOS 

NEW YORK, rūgs. 11. — 
Šį rudenį Amerikon žada at
keliauti buvęs Anglijos pre-
mieras Lloyd George. 

Airijos respublikos simpa-
tizuotojai susirinkime padarė 
rezoliuciją, idant jis čionai 
nebūtų įleistas, kaipo negesti-
nas asmuo. 

• 

TAUTU SĄJUNGA Iš NAUJO DAUG "SUSIRŪPINUSI." 

PARYŽIUS, rūgs. 11. 
Santarvės Ambasadorių Ta-

- rtrba, kaip jau žinoma, iš
sprendė Italijos su Graikija 
ginčus. Taryba, galima sa
kyt, patvirtino Italijos ulti-

VOKIETIJOS KUNIGAI NE 
GAUNA ALGŲ. 

Sunkus ten kunigams 
gyvenimas. 

COLOGNE, — rūgs. 10. — 
Atstovas Harsch ir kiti kele
tą kartų padavė paklausimus, 
kuomet katalik. kunigams bus 
mokamos algos. Visais lai-

'V kais atsakyta, kad bus moka
mos. Bet kuomet, tai. neži-
nia. 

Nuo praeito balandžio ku
nigai negauna algų, nors 
jiems algas aiškiai garantuo
ja Vokietijos respublikos kon
stitucija. Ligi balandžio ku
nigams buvo mokama tik pu
sė algų. Teisintasi, kad ne
turima ištekliaus.' Tečiaus 
kiti visi valdininkai visuomet 
pilnai apmokami. j 

/ matumą Graikijai. 
Premieras Mussolini per 

savo ambasadorių čia reiškė 
pasitenkinimo Tarybos iš
sprendimu ir pažadėjo Kor-
fu salą apleisti, kaip tik 
Graikija išpildys visas sąly
gas. • 

Graikijos valdžia taipat pa
skelbė, kad ji Ambasadorių 
Tarybos klausysianti ir prisi
taikysianti prie išsprendimo, 
nors tas išsprendimas grai
kams ir labai skaudus. 

Fiume klausimas. 

Baigus reikalus su tuo triu
kšmu, tuojaus iškįla Fiume 
klausimas. Jugoslavija atsi
sakė pildyti Italijos reikala
vimus ir pradeda nerimauti. 

Jugoslavija begalo bijo ita
lų įsigalėjimo Adriatikos ju
roje. Sunku pasakyti, kokius 
siekimus Italija turi. Bet jei 
ji pilnai apvaldys Fiume, Ža
ra, Valoną ir Korfu, tuomet 
jos kontrolėje bus ir visa Ad
riatikos jura. Ji tuomet ap
valdys ir visą rytinę dalį. 
Ta rpžemių juros. 

Francijai Italija reikalinga. 

nepatenkinta. Italija Korfu 
salą žada apleisti. Be* tas 
žadėjimas ^a l i ir -belikti,/, tik 
vienu žadėjimu'. Kuo ilgiau 
italai okupuos salą, tuo dau-
giaus graikai turės atlyginti 
Italijai. Tas atlyginimas la
biausia ir skaudina graikus. 

i m 

Anglija į tai visa žiuri ir 
laukia, kas toliaus iš to išeis. 

Gi Tautų Sąjunga Genevo-

WASHINGTON, rūgs. IV 
*— Raudonojo Kryžiaus ekze-
kutyvio komiteto pirmininkas 
teisėjas John, Barton Payne 
paduoda, kadĮ Japonijoje nuo 
žemės drebėjimo turėjo žūti 
apie 200,000 žmonių. Pus
trečio miliono neturi pasto
gės. I r apie pusė miliono su
žeistųjų, j 

Tos žinios surinktos iš įvai
riausių versmių ir, sakoma, 
skaitlinėmis yra artimos tie
sai. , 

Admirolas Anderson rapo
rtuoja, kad tik viename Yo-
kohama mieste žuvę apie 80,- CLEVFJAND, O., rug. 10. 
000 žmonių. v _ T^ Europos gryžo vietos 

Pranešta, kad Raudonojo vyskupas S<?hrembs. Jo Ma 
Kryžiaus valdyba ' rengiasi I lonybė tvirtina, kad Europoje 
paskolbti dar vieną atsiliepi- padėtis tikrai labai bloga. Ša
mą į Amerikos gyventojus,]k0, kur tik nepasisuksi, visur 
kad puošnumas butų padvigu- sutiksi žmonių tarpe nepasi-
bintas ir aukų rinkimas pa- tenkinimą ir vargą. Nežinia, 
greitintas. Nes daug japonų kas toliaus gali įvykti* su Eu-
badauja neturėdami kuo mai-1 ropa.v 

tiirti*. 

EUROPOJ PADĖTIS BLO 
GA, SAKO VYSKUPAS. 

KAUNAS. — "Rūbo" B-
vė padariusi sutartis su įvai
riomis valstybės įstaigomis 
kurių tarnautojams ji žadėju
si teikti rūbus išmokėjimui, 
neimdama už tai beveik jokių 
nuošimčių. Išsimokėjimo lai
kas tęsiasi 3 mėnesius. Tuo 
būdu kas mėnesis išduodama j 
rūbų už 10,000—15,000 litų.' 

Be to, ji įsisteigė dąr savo 
siuvyklos skyrių ties Laisvės 
Alėja, kame gaminami užsa
kymai. Su kariuomenės In
tendantūra susitarta pagami
nti kelias dešimts tūkstančių 
naujų uniforminių kepurių 
N kariuomenės pulkui. Sku
botai gaminami rūbai visai 
Lietuvos milicijai. Neužilgo 
bus pradėta sinti tokia part 
uniforma i f Klaipėdos krašto 
milicijai. Kasdien pasiuva
ma po 35 komplektus. Siu
vamiems rūbams medžiama i-
vamiems rūbams medžiaga i-
mama dalinai užsienių, dali-
giausia Trejaus audyklos, 
Juodupėje. Jei tik galima 
bus gauti atatinkamas butas, 
žiemai manoma * keltis kitur 

Laisvamanių spauda gavu
si telegramą (?!), kurioje sa
koma buk Atstovas V. Čarne
ckis keliamas Londonan, reiš
kia aukštesnėn vieton, gi jo 
vietą AVashingtone užimsiąs 
K. Bizauskas, katalikas. Chi-
cagai konsulu skiriamas ma
joras Žadeikis, jau mums ži
nomas. Laukime oficialių 
pranešimų. 
niiii i nitui i u III e 11 EI itt įiinri imi M e :aititii> 

C H I C A G O J E , 

l 
* -m- '•it>' AIRIJA PRIIMTA TAUTŲ 

SĄJUNGON. -

" je išnau.jo "susirūpinusi 
Ji numato, kad jai prisieis 
"taikinti ' ' Italiją su Jugo
slavija del Fiume. Tautų 
Sąjunga neteko vardo. J i 
užsiima tik opiumo prekybos 
klausimu. 

MŪRININKAI ŽERIA 
PINIGUS. j , 

r | GENE VA, rūgs. 11. — į t 
Dauguma mūrininkų Wau- . Sąjungon priimta Airijoj: 

kegane, 111., savaitėje uždir- j valstybė.' Už priėmimą bai
lia ligi 146 dol. Tai tode>,,savo visų valstybių delegatai. 

kad tarp kontraktorių kilo | 
kova. BRANGUS LAIVYNAS. 

APIE CHICAGOS ŠVA
RUMĄ. 

Chicagos gatvių ir gatvelių 
valymo departamentą norima 
reorganizuoti taip, idant jis 
mažesnėmis išlaidomis galėtų 
atlikti daugiaus darbo. 

Chicagoje gatvės labai ne
švarios. Gatvaitėse padėtis 
dar blogosnė. Šiandioninė 
gatvių valymo sistema nie
kam tikusi. Daug pinigu 
tam tikslui išleidžiama, bet 
mažai darbo atliekama. 

Dar pirm žiemos norima 
departamentą patvarkyti ir 

bei plėsti siuvyklą. Sekančią a t , i k t i ^ • d a r b o chioagos 
vasarą manoma statytis nuo r apsvarmime. savą namą. Tam reikalui nu
matoma bent kelios vietos na-!

 m R Ė SUVALGIUS SAL-
mui statvti. DAINIŲ. 

LAIVŲ JUDĖJIMAS 
" UOSTE. 

Ligi vakar Chicagojo ir Oo-j AVASHTNGTON, rug. 11.— 
ok apskrity nelaimėse su au-. Shipping Board paskelbė, 
tomobiliais žuvo 460 žmonių, kad Suv. Valstybių prekybos* 

laivvnas šiandie vra vertas 

VOKIETIJA NORI TAIKOS 
SU FRANCIJA IR 

BELGIJA. 

k 

171 pastaruosius Italijos pa 
vykimus Jugoslavija kaltina 

Pagalvokite tad, koks šian^ Franciją. Bet premieras Po-
die kunigų gyvenimas Vokie
tijoje, kuomet žmonės nuvar-

incare atsako, kad jei Franci-
ja nebus palanki Italijai, tai 

ir kuomet viskas kasdien ei
na brangyn? 

gę, kuomet algos nemokamos pastaroji persimes Anglijos 
pusėn. Tuomet butų kur-kas 
blogiau. 

• j Jugoslavija dėlto ginkluo
jasi ir laukia rezultatų iš 
kontraversijų del Fiume. Jei 
kaip, tai Jugoslavija pakils 

O R A S . 

j { CHICAGO.,— Šiandie iš 
dalies apsiniaukę; nepastovus karan 4>rieš Italiją. 
oras; kiek šilčiau. Pagaliau ir pati Graikija 

Pradėjus , Naujais Metais 
iki šiol Cbicagoje 144 asmenis 
"moonshine" į. kapus nuvarė. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

220,733,315 dolerių. 

•, 3^ 

Nukentėjusiai Japonijai au
kos Chicagoje vis dar renka
mos. 

.LONDONAS, rūgs. 11. — 
Anot žinių iš Berlyno, Ruhro 
teritorijos gyventojai gavę 
parėdymų nuo vokiečių vald
žios pertraukti pasyve prieši-
nimąsi. 

Spėjama, kad vokiečių vy
riausybė greitai tiesioginiai 
susinės su Franciją ir Bel
gija ir bus pradėtos taikos 
derybos. 

"Vokietija būtinai turi su
sitaikinti su Franciįa, nes ki
taip bus pavojaus visai cent-< 
ralinei Europai/ ' sakė vidu
jinių reikalų minįsteris Sall-
^mann moterų deputacijai nuo 
Moterų Lygos Taikai ir Lais
vei, į 

ANGLEKASIU VIRŠAIČIAI 
PASIRAŠĖ NAUJA 
; SUTARTĮ. < 

DARBAI KASYKLOSE TU 
RĖS ATSINAUJINTI 

RŪGS. 19. 

NAUJAS TEISĖJAS. 

GENEVA, rug. 11.—Tarp-
tautinin Teisman teisėju iš
rinktas Dr. Ep. Pessoa iš 
Brazilijos. Jis užhns miru
sio teisėjo Barbosa, taipat iš 
Brazilijos, vietą. 

Sutartis padaryta dviem 
metam. 

HARRIS3HRG, Pa., rūgs. 
10. — Pagaliaus praeito šeš-
tadieni6 vėlai vakare angle-
kasių viršaičiai susitaikė su 
kietųjų anglių kasyklų savi
ninkais. Padaryta dviem me
tam sutartis ir pasirašyta. 
Anglekasių unijų distriktų 
susirinkimas bus sušauktas 
Scrantone rugsėjo 18 dieną. 
Reikia tikėtis, susirinkimas 
sutartį ratifikuos ir antryto-
jaus, rugs. 19 diėnąj darbi
ninkai išhaujo gryž darban. 

Ką angflekasiai laimėjo? 

Anglėkasiai šiomis derybo* 
mis laimėjo 10 nuoš. 'daugiaus 

užmokesnio, aštuonias valan
das darbo dienoje, kolektyve 
derėjimąsi. Bet jie prakišo 

|"cbeck-off" sistemą, del ku-
jrios darbininkai ilgas laikas 
kovojo. Ta sistema buvo sti
priausias pagrindas, ant ku
rio rėmėsi unijos pripažini
mas. Darbininkų viršiaičiai 
tos sistemos atsisakė, kuomet 
kasyklų savininkai atsisakė 
arbitracijos reikalavimo. Be IS s 
to, savininkai pažadėjo neda- | 
ryti jokių kitų pašalinių kon- j 
traktij su pavieniais angleka-
siais. ' 

KLAIPĖDA. Nuo liepos 
14'iki 22 d.* uostan atplaukė 
25 laivai, išplaukė 33 laivai: 
atplaukusių tarpe 17 vokiečių, 
1 anglų, 4 latvių, 1 danų, 1 
švedų, 1 fClaipėdos kr. laiv. 
Išplaukusiųjų* tarpe — 20 vo
kiečių, 1 anglų, 4 latvių, 1 da
nų, 2 švedų, 4 Klaipėdos, ir 
1 norvegų laivas. 

Joyee Spengler, 350 N. St. 
Louis ave., 4 metų mergaitė 
mirė užvalgius pighj saldai
nių. Jos 2 m. broliukas su
sirgo. 

KLAIPĖDA. — • Birželio 
mėnesį (nuo 1 iki 30 dienos 
imtinai) per Klaipėdą iš Ka
raliaučiaus Rygon pralėkė* 51 
orlaivis su keleiviais, iš Ka
raliaučiaus Klaipėdon ir at
gal — vienas orlaivis, iš Ry
gos — Klaipėdon vienas or
laivis ir iš Klaipėdos Kaunan 

- vienas orlaivis. ir atgal 

Policija iš krautuvės paėmė 
saldainius, kurie bus anali-* 
zuoti. 

Policijos virčininkas Coll-
ins pripažįsta, kad Chicago y-
/a "šlapias" miestas. Už tat 
jis kaltina ne policiją, bet 
teismus, kurie nepasitiki po
li emonų "nosimis. ii 

PINIGU KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos sfer. svarui 4.51 
Francijos 160 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Vokietijos 100 mrk. .000003 
Lenkijos 100 mark. .0003 

= s 
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P I N I G U S 
SIŲSKITE į Lietuvą Per 

a š 

! ! 

Kas pralaimėjo? 

Kas gi kitas šiame atsitiki
me gali pralaimėti, jei ne vi
suomenė. ; 

Kasyklų savininkai didina I i 
užmokesnį1 anglekasiams. (Tad 
jie pabrangins anglis. Šian
die kietosios anglys brangios. 
Paskiau'bus dar brangesnės. 
r Gubernatorius Pinchot ats 

DRAUGĄ i! 

3 
s 

{Ses, "Draugas pigiausiai siunčia ir geriau- s I 
šiai patarnauja. "Draupas" siunčią pe r didžiau- S | 
šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekyboi- | | 
Pramonės, Banką. | | 

"Draugas** siunčia pinigus litais, ir doleriais: 
perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

ii 
tovavo visuomene, j i s gynė • 
visuomenės reikalus. Bet pa-^g | 0 c n rtAirf P v AXFC 
sirodė, kad jis ne koks v i s u o - . ^ 2 3 3 4 S 0 ' 0 A K L E Y A VE. 
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CHICAGO, ILL. 

menes ginėjas. 

L 
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ŪKTU f ĮŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

DRAUGAS" 
# • • • « • • i 

M«ų 13.00 
ankai Įfruhtti L*i-

I M afraJymo dieno*, 
M rao Naujų Mitų. Norint parapt-

M O K S L A S IR DORA. 

•• 

II Ir p u i aąram Pinigai gazian-
•U tiųsti lipcrkant kraaoje ar §x-

<Mar" arta tde-
I aagttraata lataką. 

DRAUGAS PUB. 0 0 . 

BS34 Souta Oattty Ayenua 
Ohicago, IJlinoiA 

TU. Eooseveit 7791 

Viešas tautininkų — laisva
manių suks tvirtina, kad net 
šimtas kandidatų pasisiūlė 
Lietuvos valdžiai užimti kon
sulo vietą. Chieagoje. Jis ligi 
šiol nekandidatavęs, bet nuo 
šios dienos jTs skaito save kan
didatu. Reiškia 101 kandida-
tas bėga į šia. vietą. Šokti auk
štai mūsų laisvamaniai moka, 
bet kur jų valstybiniai darbai ? 
Ar tik dėlto jie kandidatai 
kad moka garsiai save rekla-
muoti ir visa gerkle apšauk
ti savo prasimanytus nuopel
nus! Įsivaizdinkite, tas šim
tas pirmasis kandidatas į kon

sulus yra Jo Eksseleneija.. me 
todistų *i vyskupas'', . arba 
prastai tariant, Chicagos Pyp-
korių tarybos graborLus — Dr. 
A. Graičiunas! Juokitės tvo
ros! 

i 
Visi kurie brangina mok; 

ą ragina mūsų jaunimą už
baigus pradžios mokyklą siek
ti aukštesniojo mokslo. Rodos 
nėra kultūringoje šaly žmonių 
kurie butų kitokios nuomonėm. 
Tuotarpu yra. Kas jie? bk?tin 
viski bolševikai. Jie draudžia 
eitį į High Scbool, kolegiją, 
juolabiaus į universitetą. Gi 
ką jie pataria? Jie pataria 
įsirašyti į jų Jaunimo Lygą 
kari visus mokslus atstos. Ten 
jaunimas išmoksiąs sudainuo
ti kelias bolševistines daineles, 
susipažinsiąs su teroro prie
monėmis, ir priduriant, ištvir-
ks ir pasileis. Blogesnio pata
rimo bolševikai negali duoti. 
Naudokitės. 

?Ten žydų karalija, kur dau
giausia aukso. Aukso daugiau 
sia Su v. Valstybėse, ei a jų ir 
daugiausia, net 3,600,000. Ten 
žydų daugiausia, kur kvailiau
si žmonės, nes ten žydams ge
riausia žūklauti* Žuvys, kaip 
sakoma, pigiai gaudomos drum 
štame vandeny. Lenkija uži
ma antrą žydijos vietą su 3,-
500,000, paskui Rusija su 3,-
1300. Gi Lietuva? Lietuva tai-
pat nėra liuosa nuo Izraeliaus 
sūnų vergijos. Koks mums pa
vadinimas tinka, palauksime. 
Dabar Lietuvoje surašomi gy
ventojai i r matysime kokis jų 
skaieims ten gyvena. ' 

Mūsų amžius didžiai gerbia mokslą. Kad visi galėtų 
ap&branginti protinę kultūrą, šalių didžiuma išleido įsta
tymus kurie daro mokymą visuotinu, privalomu, ir tėvai 
baudžiami jeigu neleistų savo vaikų mokyklon. 

. Vienas poetas įkvėpimo pagautas sakė: "atidaryti mo 
kyklą, tai uždaryti kalėjimą". Ir štai visi lanko mokyk* 
ia, protinasi, kulturinasi. Deja, tuo metu, draudžiama ino-, 
kinti tikybos, nes ji tik "trukdanti" pasauliniems moks
lams, daroma mokykla neutralė, viešoji (public), be"Die-
VOĮ kuri gajėtų tinkamiau prirengti vaikus prie gyvenimo, 
arba, tiesiai sakant, prie dolerio. j , -

Pasekmės negeistinos. Mokyklų skaičius auga, auga 
ir prasikaltimų skaičius; užuot uždarius kalėjimą už kiek
vieną atidaromą mokyklą, reikia platinti kalėjirajĮ, jį mo
dernizuoti, puošti, kad kalėjimas atatiktų "garbingiems" « 
kriminalistams — prasikaltėliams, kad jie jaustųsi kaip 

"4H| 
savo namuos*. v 

GRAŽIOS PIKTADARYBĖS. 

Visų pripažįstama, kad mes gyvename istorijoje ne
žinomą laikotarpį kuriaiae -piktadarybių skaičius, — nors 
va galvos stverkis, piktadarybių dažnas atsikartojimas — 
jautresnius nusiminiman stumia, gi piktadarybių tobuly
bė — liepia plačiausias istorijas apie jas rašyli. Ir rašoma 
ir jų netrūksta. 

Paimkime dienos laikraštį; kiek čia "grašių pikta
darybių" aprašoma! Reikia pastebėti tos piktadarybės bu
vo atliktos "mokslingu" būdu; joms atlikti reikėjo ne
mažų studijų, reikėjo dažnai panaudoti visą mokslo ga
lybę, reikėjo gilaus protavimo, šalto kraujo... Taigi mūsų 
dienų piktadarybės turi netilfjaugštą skaičių, dažną atsi
kartojimą, bet ir "mokslingumą". 

Šalip sensacinių piktadarybių, ar. maža nedorybių į-
vyksta kasdien geriausios "klasės" žmonųi tarpe? Ir 
tie žmonės turi didelę protinę kultūrą. 

KAME PRIEŽASTIS? 

Kame yra tos nedorybės ir piktadarybės priežastis? 
Atsakymą mums duoda Dr. E.G. Williams, Virginijos val
stybės Sveikatos Komisaras. 

"Keturios didžiosios priežastys veda jaunuomenę, sa
ko šis daktaras, veda prie piktadarybės: pasivažinėjimai 
automobiliais, ypač vakarais, nepadorus naujoviški šo
kiai nekultus drabužiai, krutamieji paveikslai. 

"Tie kurie važinėjasi automobiliais, kurie rėdosi ne-
iais drabužiais, kurie šoka rizikingus šokius, nėra 

visi pagedę. Bet pagundos visuomet yra pavojingos, ir 
kuomet mažinamos pagundi^progos, piktadarybių atsitiki-' 
mai mažėja. Jeigu mes nariniu mažinti nedorybę, mes pri- _ 
valome vengti nedorybės pavojų šalindami pagundas... Įs
tatymai čia neturi didelės reikšmės; didelis reikalas, tai 
tėvų ir bažnyčios įtekmė". / 

m . Ir kaip tik tą dvejopą įtekmę, lai būtiną išganymui 
tautai ir individams (asmenims), visuomenė stengiasi su
mažinti per spaudą, teatras, divorsą, viešąją mokyklą. 

Juo daugiau išplėsta mokslas, juoba iškelta krimina
listų mokslingumas, jų gabumai išlavinta. Taigi ne moks
las išgelbės pasaulį. , 

TIKYBA. f ; f 1 | i f T>: " ' 
Vienas įžymus rašytojas sako: "Bukime išmintingi ir 

nemanykime, kad dorą tegali konservuoti ignorancija, ne
mokias. Mokslas savaimi neskelbia nei ydos^nei dorybės, 
nei piktadarybės, nei didvyriškumo... Jis yra žmogaus ran 
koše instrumentu vis galingesniu, bet tas instrumentas — 
priemonė daro bloga ar gera sulyg rankų kurs jį varto, 
snlyg dorinės ar nedorinės jėgos kuri tą priemonę panau
doja. Ravaehol rankose, mokslas gamina bombas kurios 

• i uui I,I»' i-J. . i ' ! . •••! •••• HM.MII , l . . i l , ••••• m — s — ; 
S. VALSTYBIŲ LABDARY- 1*13 M, LIETUVOS £aW*U- 11,165(699 lt/J X švietimo mi- golbns, het ^ * i mindant Be-

BĖ. B U K O S BIUDŽETAS. 

rDvidešimts vienas S. Vals
tybių karo laivas šiandie vi
somis galimomis priemonėmis 
duoda pagelbą nukentėjusiai, 
Japonijai. 

č)ia nukentėjusių japonų šel
pimui energingai renkamos 
aukos. Surinktos didelės su
mos kuogreičiaufc per Raudo
nojo Kryžiaus orgainzaciją 
siunčiamos Japonijon. 

Ši Amerikos akoija kuoaiš-
kiausiai atvaizduoja jos vy-
įiausyfoės ir gyventojų kilnu
mą. Ir jei kaikurįe žmonės 
mėgina Ameriką ^kritikuoti, iri 
dar peikti, buk ji po 'buvusio 
karo nusisukusi nuo Europos 
ir paisanti tik savo reikalų, 
tai jie nežino ką kalba. 

Nesenai ta pati Ajnerika di
delius fondus surinko badau-
jančiai Rusijai. Dar pirm to 
įvairiose Europos šalyse mai
tino ir den^ė milionus ima
mų. Dar ir šiandie kur-ne-kur 
vedamas tas gailestingumo 
darbas. m 

c. 

Dabar Amerika visomis prie 
monėmis eina pagelbon nu
kentėjusiai Japonijai. 

Nepalyginamai kimesnis y-
ra darbas rinkti aukas ir duo
ti pašelpą nukentėjusiai šaliai 
taip, kaip šiaųdie daroma, ne
gu skolinti milžiniškai sumas, 
kurias Europos valstybės pa
vartoja savo didelių nerims
tančių armijų užlaikymui.-

S. Valstybės visuomet stovi 
priešaky, kuomet kur reika
lingas šelpimą^ arba lalMarin-
goji pugelba. 

Liepos mėa. 24 d. l ietu-
vos Seima> priėmė 1928 nv 

Valstybės biudžetą, būtent: 
1) Pajamų sąmata, a) Pa

prastosios pajamos: I skyrfūs, 
tiesioginiai niekesniai i— 30,-
4HIs789 lt..; II skyrius, netei-
sioginiai mokesniai (akcizas) 
- 57,432,190 lt.; III skyrius, 
rinkliavos (pošlinai) — 12,-
128,717 lt; IV skyrius, Val^, 
tybinis pelitas (regalijos) — 
14,791,800 l t ; V skyrius, Vals
tybinis turtas ir kapitalas — 
62,133',741 lt.; VI skyrius, Val
stybinių turtų pardavimas — 
55,000 lt; VII skyrius, atsitei
simas su Valstybės iždu — 3,-
144,380 lt.; VHI skyrius, įvai
rios rųšies pajamos — 3,681,-
690 lt. Viso paprastų pajamų 
184^009,307 lt. b) Viso nepa
prastų pajamų 14,653,849 st. 
Viso paprastų ir nepaprastų 
pajamų bendrai 198,663,156 
lt. 

2) išlaidų sąmata, a) Papras-1 
tosios išlaidos: I. Respublikos 
prezidentas — 247,012 lt.; II 
Seimas — 778,239 lt.; HL Mi-
nisterių Kabinetas — 1,590,-
407 lt:,* IV. Užsienių Reikalų 
ministerija — 4,235^7}5 lt.; V 
Lietuvos Telegramų Agentūra 
"E5ta" — 267,850 lt.; VI Kra
što Saugos ministerija i— 59,-
063,307 lt.; VII Vidaus Rei
kalų ministerija — 7.276,163 
lt.; VIII Finansų, Prekybos 
ir Pramonės ministerija — 7,-

nist. 17,<M0,808 lt.; XI Te i s ia nųs pirkimui, neprašo mu*? 
gnmo minist. — 3,789,055 lt.; kad tuos pinigus dovanoti, ^ 
XII Ministeris be portfelio žy- tiktai prašo paskolinti, ir kat-
dų reikalams — 73,200 lt,;' p© paranką už paskolintais pi-
ŠIV Ministeris be portfelio nigus ant Bonų, užstato viaą 
gudų reikalams — 52^97 IL; Lietuvos turtą. 
XV Vaistybės Koųtrolė —j Lietuvos dalykai jau yra sS-
557,967 lt. Vfso respublikos pa- • .^itvarkę ir kasd;.?ną eina ge-
prastų išlaidų 158^75,616 lt, ryn, per tai ir L. L. Paskolos 

b) Nepaprastos išlaidos: I 
Ministerių kabinetas — <>G5r 
^ 3 lt.; II Užsieni* .reikalų 
ministerija — 3,250.160 lt.; 
III krašto Saugos Ministeri
ja — 156,930 lt.; IV Vidaus 
reikalų ministerija — 253,000 
lt.; V Ęįnansų, Prekybos ir 
pramonės ministerija — 13,-
668,319 l t ; VI gemės Ųkî o ir 
Vaistybės turtų miaikterija 
— 6,809,584 lt.; VH Švietimo 

B<̂ nai eis augštyn, ir reikalni . 
prisiėjus, kiekvienas galės par
duoti Lietuvos Bonus su geru_ 
uždarbiu. 

L v> tu vos Bonai parskluciia 
mūsų Rankoje, de&o norėda
mi pirkti Bernų, meldžiame 
kreiptis į Baltk States Ban
ką, kaipo vienintelę įstaigą 
kuri atstovauja Lietuvos^Fi
nansų, Prekybos ir Pramonės 
Ministeriją reikaluose Lfetu-

ministerija — "940,454 lt.; VIII; vos Bonų pirkimo ir apmokė-
Teisingumo IGnisteri^ — 55,- jimo kupone. 
000 M.; IX Susisiekimo minis-' Bakic, States Bankas 
terija _ lfi,9003,000 lt., Vi- - NewYork City,, N. Y. 
so nepaprastų Respublikos iš
laidų 38,642,040 H. Valstybės 
fkolų mokėjimas — 1,445,500 
lt.. Viso paprastų ir nepapras
tų išlaidų bendrai — 198,603-
156 lt.v 

JAU IR VĖL APMOKAMI 
NUOŠIMČIAI UŽ L. L. 

PASKOLOS PRINO 
KUSIUS KUPONUS. 

ŠVIESOS "APAfilTAIAr 
— 

Daugelį turėjome užklaus! 
mų kas link apmokėjimo ku
ponų nuo L. L. Paskolos Bonų, 
taipgi matėme nekuriu abejo 
jimus kas link Lietuvos Bo-

rp*-S :i.w. 

nų vertės, dėlto, kad per kokį 
595,263 l t ; IX, Žemės Ūkio ir i laikų kuponai nebuvo apmoka-
Valstybės turtų ministerija mi. 

Šiuo pranešame, kad gavo-
r'"do moteris ir kūdikius; Pasteur ir jo mokinių rankoje, 
jis, mums duoda vaistų kurie gyd9 baisiausias ligas, sau
go ir lengvi na kentėjimus". 

Čia norima pasakyti, kad virš mokslo yra jėga kuri 
ta mokslą daro naudingu ar kenksmingu, ir ta jėga yra 
tikyba - r dorybės šaltinis, arba pagedimas — ydos šalti
nis. 

Jeigu vestinama mokslas ir nepaisoma tikybos, pri
augančios kartos turjės savo rankose galingą ginklą kurį 
panaudos numatomam tikslui. Jeigu tas tikkslas^ yru 
pageidimų, aklų instinktų tenkinimas, pinigas, be antgam
tinio vleaio, galima laukti tmrbarijos, žvėriškumo laikų. 

Per tikybą, priešingai, Inokslas yra pašvenčiamas; 
jis panaudojamas žmonių skurdui sumažinti, gyvybei ap
saugoti, palengvinti vienam didžiam reikalui, sielų išga
nymui. 

. Mokymas tad yra geras ir puikus dalykas; bet su 
viena sąlyga, kad jis butų tikybos šildomas, kaip sako 
Leonas XIII savo rašte "Milltantis Ecclesiae": 

"Studijos ir mokslas teeina išvien su sielos kultūra. 
I c.l rizez iiiukjnio šakos esti tikybos persunktos ir va
dovaujamos, ir kad tikyba, savo majestotu ir malonumu 
juos taip (mokslą ir studijas) pagauna," kad jie paliktų 
sieloje geradaringu akstinu." 

me iš Lietuvos FiriahsiJ, Pre
kybos ir Pramonės Ministeri
jos pinigų apmokėjimui virš*-
minėtų kuponų, ir kurie t i r r i - J ^ ^ g į į g 

'£. VILNIUS, &eraetava.< 
{Švenčionių ap.) Čia aaokyto 
įaiš gmbenaHia visoks šlamš
tas iš Oadieijos. Visoki tipai, 
nebegadį darbuotis namie, nes 
juos slegia dažniausiai krimi
nalinio pobūdžio nusikaltimą;, 
*kuha į Vilniaus kraštą "Švie 
sti tamsuolių "v Tas švietiMtos 
esti ypatingos rųšies, aes 9ąv., 
viena mokytoja per pamokas 
^iiinčia mažyčius mokinias at 
ikešti jai degtinės ir paskui 

4sia pat visų vaikų aky-
vaizdo je i m a d e g t i n e 
srėbfci, kita miolat priin^ėja 
kuo įvairiuasius svečius ir t. 
t Ypae darbavos paleistuvat!,-
damas ir girtuokliaudamas 
uiokytajas Tefesnickis iš Bui
kų. Jis gyrėsi savo kuHMtu 
teeiau rodė tik biauria«isiuar 

le ir jis priė-
te jau prinokusius kuponu? 
dabar galite atsiųsti į mūsų 
Banką, o mes prisiusime pi
nigus be jokio užvalkinimo. 

Kas link vertės Lietuvos 
Bonų, jokios abejonės neturė1-

.kitę, dėlto, kad Lietuva šian-
j dien yra daug geresniame pa

dėjime už visas kitas Valsty
bes Europoje, dėlto, kad skolų 
turi mažiausia, ir labai yra 
patartina visiems, kurie jau 
tuitte ir kurie dar neturite, 
pirkti Lietuvos Bonus kiek 
tiktai kas išgali, nes ne gana 
kad gaunate gerą nuošimtį už I MOTINA r- Tėvai, kažin 
Lietuvos Bonus, be to, pagel-ikas mūsų Pranukui yra, nei 

jo liepto galą, nes pavogė iš 
vietos šaltyšiaus aukso, sidab-
to ir daugybę* dolerių^ ir pa-
teko kalėjimam Dabar galės 
jau kitur šviesti žmones. Dar 
įžymesnis šioje apylinkėje bn-
vo mokytojas Zielony, Voisto-
mo valsčiuje. Vieną kartą vi
sai nusigėręs atvyko į Vois-
tomo bažnyčią ic tenai per iš 
kilmingas pamaldas griebės 
smurto, net reikėjo kuriam 
laikai sustabdyti pamaldos. 

(L. R.). 

besite Lietuvai atsistatyti ir 
tuo pat gintis nuo priešų. 

Lietuva reikalinga mūsų pa

valgyt negali. Turbūt serga? 

« * • 

TĖVAS — O beržinės košės 
ar davei? i-

K Ū D I K I O M A L D A . [bežinojo, kaip Jėzui už tai atsilyginti. Ir dar Žmonijos rašto kurinių istorija sena ir tu-' 
j stipriau pasižadėjo per visą gyvenimą Jam tar- 'aaninga. Kelis tūkstančius metų prieš Kristų 

Žinoma, kad "si žiema nebu
sianti šalta; mokslininkai taip 
tvirtina. Bet visvien busime 
išmintingi jeigu apsisaugosime 
nuo oro mokslininkų, tai yra 
padarysime anglių provizi-
ją. Nes tik prie šilto pečiaus 
mes galėsime vertinti meteo-
ralogistų (oro spėjikų) moks
lą, ypač jeigu jie kartais... su
klystų. 

Krikščionys kurie eina pa
vandeniu panašus yra į nelai
mingus ėriukus kurie eina pa
sivaikščioti ir pažaisti greta 
vilkų: ankščiaus ar vėliaus 
jie bus praryti. 

vieną dovanėlę padarysi..." , v i 
"Naį sakyk, sūneli, kokios tu norit" 
Pasistiepęs ant pirštukų, pasiekęs tėvo au-jnauti. Aigiptiečiai ture ja savo rašliavą. Graikai ir Ro 

4 bučiuodamas Igniukas ir verkdamas tarė: j . D B a l t r u s , p a r g ^ ^ namon, savęs nega- m i e č i a i i?°s. iStobulao taip, kad ir mes jų « a -
'"Tėveli, nebegerk degtinės. Aš visą laikąj l ė j o ^ p ^ ^ Vakarop, dar labiau pasipuošęs.I*** literatūra naudojamės. Bet spauda liko iš-

t6 meldžiaus". Sudrebėjo tėvui 'širdis ir ran-| ir ^ ^ ^ ^ j a u ^į^^ u s u s i g ė j o | rasta daug vėliau, ir jos išvystymas ir gyve-
kos Neiškarto galėjo žodį ištartk Bet už v a - j ^ . į į į ^ b e t s e s e r L s p^akyti ačiul^"1^ pn^ikymas jau daug vėlesniųjų laikų 
landėlės atsistojo, išsitiesė ir pagriebęs I^niu- \u- T f f n į u j j a įpadaras. , » ( 

ką ant rankų, bučiodamas^jo galvelę, akis iri '" ________ I, Laikraštininkystė įsikūrė gan vėlai. Nors 
visą veidą, vieną žodį tegalėjo pratarti: - j - - [sakoma, kad jau senoje Romoje ėjęs oficijalus 

"Išmeldei". j JfaTIJ I¥J1 COAItlIA jvąldžios laikraštis, ranka rašytas, žinoma, nes 
"Bet, tėveli, taip nebus gerai. Raguotasis j K A1 ALI r\y OrAUlJAi jtuomet dar spaudos nebuvo, — ir \^neeijoj 

tavo pažadus sunaikins. Eik su manim -ryt j ' * H XVI šimtmety buv6 leidžiami oficijalus žinių 
prie išpažinties ir šv. Komunijos, Aš ppie Jo,j ^ l a p e l i a i ? W i a u p i r m a g t į k r a g l a i k r a š t i s ^ ^ 
zaus meldžiaus. Jėzus tėveliui dw>s stipry-j (Referatas skartytas Federacijos Kongrese).|jo e i t i Frankforte, Vokietijoj 1615 m. Nėra 

' - . . _t_J _Z^ . ' , . j Žmogus yra protaujantis sutvėrimas. Ne-i&a vietos nė tikslo dėstyti kada kokioj saly 
tu n o J ^ * • # * * • P^arysau, ^ l ^ ^ e i t į ^w&sto ^ p B i e i € M > n e s ^pirmiausias laikraštis pradėjo eiti. Gana bus 

U mTL* rytojais Baltrus anksti rytą, nus i - | į g i m t a S k r y p s n i i i y r a a u ^ t e s n i s - J o « * H ^ ^ ^ ****-
skutęs ir apsišukavęs, stovėjo prie klausyklos.|s ie la ^ l a i s ^ v a l i a ^ ^ raai^ i ^ a l » g t j c j M , * <Jaetgoj, Italijoj ir kitose Europos vąl-
Kol jam eilė aitėjo, dažnai sunkiai ir balsiai a t - l T o d d k i ž m o « a i l s gyvenknas pasižymi p*o*f tybese laikraščiai pradėjo ei.ti pastoviai. Net 
siduksėdamas mušėsi į kruiinę. O kuomet s iauriniais . Kalbėt žn^ogus išmoksta pirmiausia | Rusi jo j , XVIII Šimtmečio pradžioje, Petro 
tikęs*ėjo prie altoriaus, per skruostas riedėjo!*^ viema ka&ėjknu jisai nepasitenkina, j į s Į D i ^ j o įsakymu buvo leidžiamas pirmaa lai-

jsavi© mintimis mei pasi<feĮinti ne vien tik siau-!1"*1^18 "Moskovskija Viadomosti". Amerikoje 

• 

> 

(Užbaiga) 

Paskutinį vakarą prieš Pirmąją Komuniją, 
Igniukas eidamas išpažinties pabučiavo tėve
lio ranką, paprašė palaiminimo ir atsiprašė, jei 
kartais buvo negeras. Vakarykščiai Baltrus 
buvo buvę's girtas ir daužęs indus. Bar jam 
galva teb^kaudėjo o širdyje buvo gėda. Ir 
šitaip užkalbintas savo nekalto Igniuko, susi 
griaudino, apsiverkė ir bučiuodamas jo galve
lę tarė: 

"Kokį aš tau, sūnelį palaiminimą galiu 
suteikti? — Tu verčiau pasakyk man; kokią 
norėtumei nuo manę rytojui dovanėlę?" 

"Tėvelį! Nereikia man nė dviračio, nė 
laikrodėlio, nė tukstanties dolerių. AŠ visą lai' 
ką meldžiaus, kad tėvelis vieną man dovanėlę 
padarytumei, bet nežinau..." 

Sakyk, vaikeli. Ką tik galiu padarysiu. 
Nes tu visuomet buvai geras. Matyt tiesa yra, jam stambios i r gausios ašaros, 
kad seserys padoriai vaikus mokina". j Tą dieną buvo Ignelio dideliausia 

Tėveli , Seserys mokina, kad Dievas liepė j Nes jo maldos pergalėjo. Jėzaus 
ne tik gerus tėvus mylėti išklausyti. O Tamis-jsuteikė didžiausią dovaną, sugrąžino jam tė-jdinasi, parašyti bei at^>ausdinti jas ant popie-j*111 

ta, tėveli, busi geriausias iš visų, jeigu įnanįvelį, nanraese ramybę, senutei džiaugsmą. Ne- ros. 

įaasia šventėJrame klausytojų barelyje, bet savo idėjas norij^™1*8 k & ^ t i s v a r 4 * "News ~ Letter" bu 
s Širdis, j a m M e s t i jaaeian ir palikti iigss'mam laikui, v a _ j ^ « ^ a s Bostone 17(U metais. Mūsiškė "Au M< .) 

pasirodė vos 1883 metais. 

(Tąsa Beta), 
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Ciceras, Ui, tt-
-

. 

rengiamojo parapijos feassare. jti. nėra. Koks tai m ą s t ą s 
. Kowrsija <$&rk«ojast iwek, galėtų juos. čįa 'traukti! Tai 

e t w « Vy- £atedatna ^ ^ šjjneC-Vazaras tikra .misterija. Užteks apie 
eių 14 kuopa rūgs. 5 d. laikė 
mėnesinį susirinkimą, kurs bu
vo gan skaitlingas, nors turė
jo butd skaitlingesnis. todėl 
ket .raportai i* XI V. Seimo 
buvo išduota. Delegatų du bu
vo s-itjsta i sedaną, bet vienam 
neatsilankiiys P- Adelė Rub-
liauskaitė viena išdavė rapor
te. Vytis Mockus aebuvo įga
liotas į seimą, tad jis tik įs-
pūdžius papasakojo; buvo bc-

<far kūftj pasekmingesnis. [svečius. 
I&trm»k*? vytis #vaika«s- j Angliakasiai dirba bevedk 

kas atsisakė nuo vietos iš 
priežasties persikėlimo į kita 
vaeia. Jo vieton apsiėmė dar
buotojas vytis Zalagenifs. 

*- Koresp. 
T ^ -

p. Andreliunienės turėj* būti 
n* ko ir khwsytis. 14 kp. ta- $31.66, taipgi O. M. Markiu-

Cicero, UI. -^ Viešos rinklia
vos atskaitoje įsibruko kele
tą klaidą, būtent/į vietą 21.66 

ria padėkas žodį 48 kuopai ui 
jų pasidarbavime ir malonų 
ik4egatoj priwninią. Raportas, 
j;J i imta delnų plojimų. 

H Kataliku #ed. Kongre
so raportą išdavė vyto Gudie
nė. Raportas priimta. Garbė 
jai uztal, bes ji liuosano^e da-. 
lyvavo vardan L. Vyčių 14 
kuopos. 

Komisija išdavė raportą iš 

TeL Baolevard 95S7 

Dr. Mary a 
at-Sass 

^707 W. 47-U» 84-
Valandos nuo t Iki 11 diaaa. MM t 
lkl I vai. vak. Nedėliomis auo • 

Iki S vai. po pietą. 
b Į I I • 

niutės turi 7.54 į vietą 7.45. 
Viso surinkta 638.95. 

Korte. 
- > - * -

kasdien. Oras xkuopuikiausias. 
Dar laiikiaJtae labai didelės 

iškilmės, buterit vyskupo atsi
lankymo į nutsų parapiją, pa
baigoj šio mėnesio, kuris prie-
žadėjo 3 dienas čion išgyven
ti. 

L.v V. choras stropiai ruo
šiasi idant viskas pasisektu. 

Taipgi po vadovyste gerb. 
J. Kudirkos, jau pradėta la
vintis operetė,1*kuri orui atvė
sus bus pastatyta. Šiuom kart 
užteks. / ' ' 

Ernesta. 
'Iš WESTVnXE, ILL. 

PADANGAS". 

! 

— — 

Br. L l Rn t kaus kas 
GYDYTOJAS FR OBEERUROJB 

4442 So. Western A ve. 
Te#ef. li*f*TCtte 4149 

M M M M ^ K i ^ ' 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chimryas 

4 6 3 1 9 . A s h l a n d A v e . 
- tfci. Tardą 0904 

[Valandas; 
j Nuo 10 iki 12 piet. 
| Nao *2 iki 3 po piet 
iNuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

i 

Rezid. teL Vau Buren 0194 
OfiM ta i Maule vaad M t S 

Dr. A. A ROTU 
Bvaaa GYDYTOJAM » 

- ą 

lt aSSS B. HaLsted M. 
•aL: M — I I r*to* i — • p* 
put, T—tvak. W«d. l t II 4 . 
Rea. 11S9 Independeace Blvd 

L_ • m < 

mmm* 

DU CHARLES SEGAL 
r. 4719 

SPECIALISTAS 
Ir Yrrų U*ų 

•a i . : ryto nuo I I — l t : nuo 
po pA*tu: • » • » — t : l t 
Nedaliom*: l t lkl 1. 

— i w > • • • m • • • • m 
'Telefonas Seeley 7 « t 

Dr, I. M. 
Gydo 8©eclali&i •tsoklaj tyrų Ir 

motorų lytiškas ligas. 
0401 fttodlson Street 

Kamp. . Western Ave^ • - Chlcago 
Valandos: S—4 po pittų 7—1 TOJS.̂  

Kaip tai laikai mainosi. 
Pamenu gei-ai kad praeituose 
metuose žmonės, sulaukę vi
siems gerai žinomos, šventės 
"Laber day", išsidangiidino j 
kitus miestus, o j mūsų mies
telį anei su mikroskopu ne
būdavo galima surasti svečio. 

IO jeigu kartais atvažiuoda
vo Ožkienės brolis, na tai bai
si naujiena. Bet grįžkime prie 
šių metų. Nueinu nedėlioj į 
bažnyč4i£, tiktai dulkt į gal
vą, gal nepataikiau, ugi ką 
jus manote? / 

Pusė žmonių nepažįstamų, 
ant #alo atsipeikėjau kadangi 
atminiau kad ant rytojaus 
"Labor day'' tai šie nepažįs
tamieji yra svečiai, atvykę 
praleist čia šventės. 

Laike uoffertoriam', pasi-
girdo nao viršaas, kokr; tai 
nepaprastai žavėtinas balselis, 
giedantis "Ave ilaria'* čia 
jau manau sau, nepapitista... 
Ciia nė melstis negali, tik no
risi žinoti iš kur ta lakštinga
la atskrido? 

Išėjus lauk tuoj dažinojm* 
kad tai p-nia LauTaitienė is 
Cicero, taipgi teko pamatyt 
jos vyrą su sūnum. 

Vakare parap. . svct. būva 
šokiai ir piknikas, i$tiesų MH 
kau kad mums Westvilleiš 
kiams buvo per ankšta,. nes Į 
turėjome vietą užleist svečia
ms. Jų buvo iš visų Chicagosj 
kolonijų- Paminėsiu čia ku-l 

jriuos pamenu, iš*Brighton Par! 

ko: S. Pieža, R. Andreliunas, 
Juozas ir Pranė Žurauskai, J. 
Antanas ir Petronėlė Jurgu-
čiai, taipgi gyva galybė iš ki
tur, kur tu čia žmogus visus 
išvardys/. Kasžin kodėl West-
ville taip nmu laiko paliko 
tokia popuMarė? ir kaip teko 
išgirsti, tad atvažavusieji ne-
nori apleist j 

Eodosi jokių patogumų ir 

LIBTUVIŲ TAFTOS 
TEATRAS. 

-

IŠ WAUKEGA*Į, ILL. 

Vien tik vestuvės. 

r< 
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Dr,A,Račkus 
• ' • 
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Salas 

• . . Sugryž 

Rotm »d. 1923 
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Boule vard 1 »39 1 

nza 1 
4 t t« So. ashlond Aveirao 

Cnicogo. m. 
Vai.: • ryto tki 13 piet: 1 po 
piet iki I op p|et: f : l t rak. iki 
1:80 vak. * wr 
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Dr. Makaras 
i 

» • • • « > « I Į | l « » » l l > » « » » . 

UETuyya -GYDYTOJAS UI 
CftlRLRGAS. 

Už Chicajros tfreičiausiai ir ar
čiausiai pasiekiamas sekanėioma, 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 

* Chicago, Haratmmd, Gmry, Harvey,^ 
Stefcr, i r Joliet. Todėl visokiais 
reikalais Hrpipkitės: 
1444 WE 
CAttO 

i Ketvorgo ^vtįftote: t0463 s. Stote. 
St. M M o n d . TeJ, 349, 

ORTH ĄV&. CBH» 
U*. Tel. 484 

Per du mėnesius įvyko 7 
vestuvės; tarp tų yra žymetK 
nos S. Urbono su A. Survi-
liute. S. Urbonas priklausė 
prie ^v. Salt. choro ir L. Vy
čių 47 kp. A. Survdliutė prie 
L. Vy&ų 47 k. ir N. P. merg. 
draugijos. > • 

P. feimulyno su p-Ic S. Do-
ciu.tė jie yra žinomi darbuoto
jai. P. fcinTulynas veikia dau-
giaueia pašalpifiėse draugijo
se. *St. Dooiutė buvo vįena is 
veikliausia mergaičių šioje 
kolonijoje. Ji, pirmininkau
ja ui, vedė gražiai skaitlingų 
N. P. M. Draugija. L. V. 47 
kp. yra atsižymėjus lošėja, 
organikafcerė' ir kp. kasininkė, j s ^ . 
Sv. Balt. choro yra prot. rast. 
ir žymi solistė* altai. Visur y 
ra prisidėjus kas buvo veikia 
irra katalikiškoje dirvoje. Jų 
vestuv., rūgs. 27, choristai-
ės ialiko nuo darb<* ir giedojo 
bažoyojoje Veni Creator ir šv. 
Mišias. Vakarienės laiku buvo 
prakalbsiu, choras sudainavo 
ilgiausių mojų ir-daugiau dai 
nelių, taipgi dainavo solistai 
Ch*|)as Ir Kvederiutė. 

Tiieeios vestuvės Jurgio Bu-
kaneio su Oia Ruliutė įvyko 
iškilmingiausia rūgs. 3 d., dar-
bininbir- dienoje, kur galėjo 
pilnai vistts clioras dalyvauti. 
Kap vestuvose taip ir bažny
čioje giedant Šv. Mišias, taip
gi buvo gražus šmotas su-
inriežta smuiku J. Urbono ir 
klarnetu P. Garoiio ir varg. 
K. Kulio ant vargonų. P. P. 
Bukančius gerbia dėlto,,kad 
jie tos-garbės verti yi#. P-lė 
O. Rtfliutė darbavosi N.̂ "P. 
mergaičių draugijoje Šv. Balt. 
chore ir L. Vyčių 47 kp. Jur
gis 'Bukantis yra tikras gai
vintojas šios kolonijos, kaipo 
rašytojas. Kas nežino '"Vijur
ko."! 

Jis yra talentuotas kalbėto
jas, daug pasidarbavęs Šv. 
Balt. chore 3 metai kaip yrą 
L. V. 47 kp. pirm. ir L. Vyčių 
vakarinių valstijų pąrm. Po 
drąug ir geras biznierius, už
laiko geroj vietoje, švariai mė-j. 
sinyeią. • 

Visus juos surišo amžinoju 
ryšiu mūsų gerb, kleb. kun. 
J. B. KSoris. Linkiame ge-; 
riasios laimės, ilgiausių metu 
jų na^jaaae gyvenime. 
* Vaa*fdieiKS. 

Bnooklyn, N. Y. — Ketvir
tadieny, 16 d. rugp., "(Jarso" 

į nanie, įvyko Lietuvių Tautos 
Teatro susirinkimas, kuriame 
išrinkta pastovi valdyba, tai 
yra ant viso mebo. 

Vienbalsiai išrinkti šie as
menys ; 

Bert Angeles, pirm., Petras 
šlapikas vice-pirm., (j. J. Stro-
gis Jr., sekretorius, v Mot. Ki
čas kasierius. s 

Publikacijos komisija: 
-

S. E. Vitaitis, ^Tėvynės" 
įedaktorius; A. B. Mūras, 
"Tėvynės" spaustnvnrnkas ir 
J. Steponaitis, "Garso" spaus-
tuvninkas ir redakcijos pava
duotojas. 

* 

Organizatoriai: 
Elena Useliutė — Angeles, 

J. Valentis, Agn. Dailydžiutė, 
Fel. Morkus, Pet. Starkiutė. 

Susirinkima'į kol kas bus 
laikomi kas ketvirtadienis, 
"Garso" name, Federacijos 
kambary, 8 vai. vakare. 

Narinė mokestis $3.00. Mo
kesčius reikia siųsti ,— iš ki
tų kolonijų, kurie negali pri
būti į susirinkimus, šiuo ant
rašu: •" 

Mat. Kičas, 
579 Grand Str., -

Brooklyn, N. Y. 
J. S. 

n 

y "m 
•'!>';;'/, 

;;«!/-

i 
BOATESo/ 
JO or OOv 

PINIGUSLIETOTON 
, Nusimnčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
IĄPerlaidomis per 25 dienas,; 

Turime ttesiogymius snsi6ie-f 
kymus su" Lietuvos Banką i*. 
Pasinaudokite prcga siuns-
. da«ri pinigus Lietuvon 

per . , 
UENTfiU MANUFACTORiNfil 

DISTRltJTBAlHC 
1112 W. 35-th S t Chicacol 

Turtas viri 17.000.000.00 

SULIETUVINO PAVARDC. 

. PRADEK 
ŠIANDIEN 

JEI Jus esat vienas iš tų 
vyiu, kurie nesidžiaugia 

rūkymu Turkišku (ftgąretų, 
tai yra todėl, kad Jus nesat 
ragavę 100 % tyro Turkiško 
Tabako. 
HELMAR Turkiški Ciga-
retai yra padirbti iš 100% 
tyro Turkiško Tabako, c«-
riausio cigaretams tabako 
pasaulvie. / 
20 HELMARŲ kainuoja tru 
put} daugiau negu 20 pap
rastų cigaretų, vienok su 
klekviicau HELMARU Jus 
g-itunat keliolika, kartų dau
giau matomumo. 
HELMAR yra supakuoti 
kietose skrynutėse, kas ap
saugoja juos nuo susilaužy-
mo ir susimankyaio. Papras
ti cigaretai yra supakuoti į 
pundelius. 

\ 

ATSIMINk SKRYNUTĘ 
i** 

< IR VARD. 1 

(Jicdrininkų 7-tos kuopos 
naiys p. F. A. »Gelumbauskas 
praneša kad jis sulietuvino 
savo pavarde — Gelumbis'. Šią 
pavardę visiir ir tfgad-Tifeto< 

r 
i 

Išdirbėjai Au
kščiausios rū
šies Turkišku 
ir Egyptišku 
Cigaretų pa

saulyje. 

U 

• 

LAUKIA ATVYKSTANNT. 
t ! 

. - — • / * 

7-tos kp. giedrininkai laukia 
daug naujų moksleivių atvyk
stant į St. Boriaventurės mo
kyklą^ Mokslo metai prasidės 
šiaip: High School rugsėjo 11 
d., kolegija — 12, o Seminari
ja 13. 

Užsiregistruoti teikia but 
viena o êna anksčiaus. 

p. A. a. 
• 

STAMBUS KARYS. 
- » • • * 

f, 
Phfiadelphia, Pa/ <*- Per 

skyriaus sekr., Pranas A. Kon 
•drūtas įsirašė amžinuoju Šv. 
Ka*. Dr-jos nariu ir laišku pri-
siuntė $35. 

Kun. P. Raščiukas. 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Liataviu Daktam 

Braqgijaa nariai. 
^——— ———~ 

Dr. A. J. Bertašfus 
(Bertaah) 

GYDYTOJAS IR CHTRCRGA8 
84«4 Sor Hatsted Str. 

Ofiso VaL: 1-3-po piet 6-8 vak. 
ReefcleiieUa 

8159 So. Union A ve. 
Tel. Boul. 6918 Tel. Yds. 1699 

Tet Blvd. 7043 

Dr. C. Z. Vezelis 
U KTU VIS DENTISTAS 

4713 SO. ASHL.AHD AVE3TUK 1 
arti 47-tae Gatves 

Valandos: nuo t ryto iki t vak. 
SeredomlB nuo 4 ild 9 Vakarą. 

DR. P, Z. ZALAT0R1S 
tJatvrls Gydytojas Ir 

(Thirnr^as 
•aa 
MIA^I: 19 lkl l t ryta: 1 lkl <gt [ 
po platų: f lkl 9 vakar* 

I * 4 • » - • • • • • • • » » • » • • » • » • » • ! 
• III II • > Į .1 

Dr. M. Stapoicki 
3107 Sa. Morgarf Stroat ! 

rsacAGo, 
felefoaaa Ymrmn K9S1 

— t Iki 11 H rtto 
po putų t iki • rak. Maflėllomla 
ofisas uždaryta*. 

' I ; " ••" • • * • ' • • 

0R.A.LmU 
1900 So. Halsled Str. 

Td. Ganai 1118 
09¥N> vai.: l l r y t o f k l 1S paplak 

I iki 7 vai vakarą. 
m>K vaL: t lkl 4 po platų 

419* Archer Ava. 
T*L Lafayetts 9999 

AUKOS VAIKELIO jtzAus DR-JAI įe's pievos Rakowic netoli Kro-
l^vos. Ar žyiai kad IJelmar 
Turkiški cigaretai yra padrib
ti iš grynai <Tur#risko tafeako 

WestTiUe> IU. * 
Vo $5.00: A. Glambenienė, J. Gla~' 

mbav P. Stropas,.P. Vargonas; 
Po $2.00: Š. Norbutas, B. Gery-

bienė; S 
Po $1.00: J. Mičiudaitė, L. Mičiu-

d'aa, B. Sližienė, P. Povilaitis, O. Lu-
gauskienė, B. Gumuliauskieuė, A. 
Vendelskis, A. JCaružis, P. Karalaitie-
nė, U. Ka.rpieaė, B. Urbonienė. Smul
kių ^auku $1.50. Viso labo $36.50 lų^aui 

Ačiū. Kun. J. Norbutas, 
V. J. I>r. Įg-aliotiiys. 

AR ŽINAI KAI> Yra sakoma, kad pabaigoj 
savaitės katės pasidaro a ^ n ^ v ^ f c a t į " b u s "įvesta ko-
besnės, nes esg, pelės, sulaukę J munikacija "tarpe Varsa vos 
subatos nakties, kaip ir kiti U1' Krokavos.; Krokava bus 

. . ZT7 r centrale stacija kur sustos ai-
gyvunai ema is savo namų. , r o p| a n a ; n Stacija bus ant dide-

= ^ = -

^i^rmacijn skrynia — kai-
•myio.tamaitė. -

KAUNAS!! 
KAUNAS!! 

Kauno Albumas 
"KAUNAS"' * Jame galima pamatyti visą Kauną 
kaip ant delno. Jame yra Valstybes Prezidento ra- sj 
mai, Seimą rūmai, įžymiausios įstaigos, bankojs, krau
tuvės, Lietuvos streetkariai, mirusiujii Lietuvos kar
žygių paminklas, puikiausios Kauno bažnyčios ir t.t. 

"taigi labai verta tokį albumą įsigyti. Kairia tik 75 c. 
N DRAUGAS PUBLISHING COMPANY 

2334 So. Oakle/ Aventre Cnica^o, DLilnois. 

ur parduodami už laį^ii priei
nama kaina. fApgrj 

» ' • » • * • • • • • • » ' • m m • • • mmmm*m*m*m* 

TeL Boulevard 2499 
DR. A. J. KARALIUI 

Lietuvis Gydytoja. 
3383 8©uth Morgaa Btr*«4 

Ofclcago. Ui. 

TeL Blvd. 1401. 

Dr. V. A . ŠIMKUS' 
SS 15 So. Halsted Street 

Valandos.- Nuo 9 lkl t diena. Nuo 
7—9 vak. 

Nedėliomia 9 lkl 12 dieną. 
L 

I—— . ^ • • » « « l 

Dr M. Striko! is 
Uetuvla 

GYDYTOJAS Ir CHTUURGAB 
4991 So. Ashland Aveam* 

TeL Boulevard 7899 
Vai.: S Iki 4 ir 9 SU 1 

Ned. 10 iki 12 
9941 So. Albany Av*MM 

TeL Prospect 1989 
Vai.; pasai sutartį. 

' Remkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty ^Drauge". 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Ką tik išėjo iš spaudos 

4 M A Ž A S 

. K A T E K I Z M A S . 
VAIKELIAMS RENGIAMIEMS PRIE PIRMOS 
• * IŠPAŽINTIES IR ŠV. KOMUNIJOS. 

. . „ . - , , . Sutaisė Icun. V. K. • 1 _ T 

Sis Katekizmas labai lengvras ir paranKus. Jame 
yra naujieji ir senieji-poteriai. 

Kaina tik 20c. 

i • • • S 
! 

"DRAUGAS," PUB. CO., 
2334 So. Oakley A*a, ...... o, 131. 

S
Perskaičiau Maža/KatekiEing, sutaisyta Kun. V. K. 

Labai jį pamėgau. (Meldžiu tuoj man pnsiųst 200 ko
pijų.). A | ji pla&atl skleisiu nes jis yra labai supranta
moje kalbije ir labai, pilnas. Kun, F. A. Virmau&kis. m 

P tllllllfBIllIlIlIlIlIlIUIIIIIII 
\ 
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Antratfioni*, Kasėjo 11, 1923 

ir pamatysi kad mano tiesa. Valkininkiečių lietuvių. 
Apie kitas lietuvių kolonijas Kitokiu būdu negaliu, kaip 

VAKARINES MOKYKLOS. 

ChicafOB viešųjų mokyklų 
enperintendentas skelbia, kad 
vakarinės mokyklos suaugu
siems bus atidarytos rugsėjo 
J7 d. Užsiregistruoti reikia 
rugsėjo 14 d., nuo 7 ligi 9 vai. 
vakare. Pamokos bus ketu-
ris vakarus kas savaitė, nuo 
7 ligį 9 vai. . 

Kaip vyrai, taip moterys 
turi progos išmokti angliškai 
ra&yti, skaityti ir kalbėti. 
Bus mokinami ir pradžiamok
sliai. 

Be to, kai-kuriose mokyklo-
§e bus įvairios rijšies amatų 
ir technikos kursai. 
. Žemiau paduodamos moky

klos, kur bus vakarinės pa
mokos. Kam reikalinga, gali 

South Side. 

HOLDEN — Loomis ir W. 
31st St. 

SEWAKD — 4Gth St. ir S. 
Hermitage Ave. 

PHILLIPS — 39th St. ir 
Prairiė Ąve. 

ENGLEWO0D — Stewart 
A v*, ir 62nd St. 

TILDEN — 47th PI. ir U-
Jiion Ave. 

BOWEN 89th St. ir Manis-
tee Ave. 

kasdien net po špaltą žinių til 
psta, gi iii jūsų kad& nekada' 
po pus-šeštos eilutės. O' jei ka
da ir" ilgesnė pasitaiko, tai tik 
kokiu stebuklingu būdu tas pa 
sidaugiiniinas įvyksta". 

"Kalbi kaip pasizieyjęs", 
tarė nusikreipdamas Petras. 

"Ar pasižieyjus ar ne, man 
v ištiek, ibtle tik Tamistėlės 
kolonija dės ką nors į "Drau 
go" skiltis, o iš to pilnai su
prasiu kad ir Tamistos koloni
ja yra lygiai darbšti kaip ir 
kitos". 

tik per dienraštį "Draugą" 
meldžiu atsiliepti, jei iš minę-
ių vietų randasi šiame mieste. 
Labai malonu butų ir man pa
čiam pasimatyti su vaJkinin-fpaJUp. svetainėj (West Side) 
kieoiais ar tai pažįstamais ar 
giminėmis. 

Jonas A. Vilkišius 
941 W. 31 Place. 

PRANEŠIMAS. AR ŽINAI KAD 
HeKinfer Į Kliubas susidedan
ti s iš nariu Caltic Valstųų tu
rės ekskursija Varšavon? Ars-, 
tistai, profesoriai ir laikrašti
ninkai ketina šioj ekskursijoj 

čio susirinkimas Aušros Vartų dalyvauti, įšviso ketina būti 
apie 25 ypatos. Dr. Mausik v-
ra ūžmanytojas tos ekskursi 

šįvakarą t. y. rugsėjo 11 d. 
įvyksta Federacijos Apskri 

ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS. 

Janina ' Dovalgo atvažiavo 
pas Feliksą Dovalgo, 1512 N. 
Lincoln St. ir Veronika Stre-

s-
v 

FENGER — lloth ir State 
Streets. 

ORGANIZUOJA STOCKYA 
KDŲ DARBININKUS. 

Praneša, kad stockyardų 
darbininkai išnaujo organi
zuojami unijon su tikslu pa-

"Ką, ką, bet skolinti nei- ftinaitė pas Antaną. Strasdau 
siu", pertraukė^Petras, Sveti-1ką 930 W. 37 st. 

8 vai. vakare. 
Visi skyriaį kviečiami pri

siųsti delegatus. 
' Valdyba. 

PARDAVIMUI, 
L O T A I 

$645 — $100 ISkalno ir $10 Į m e 
nes], šalygatviai , vanduo, gazas, e lek-

i tra viskas apmokėta. Grasiose Cle-
Irendon Hills, kur daug Čiccrieclu 

mos garbes mes nenorim. ^Mu- Minėti nasažierai atvažiavo ' im(min perka gražius namus sau 
pagyvenimui tiktai 25 minėtos ant 
Burlington traukiniu nuo Cicero, 111. 
Geriausia yra pasikalbėti su žmonė-

jos. Ar žinai kad Helmar Tur
kiški cigaretai dnoda tau ko
kybe gi paprastieji cigaretai 
duoda kiekybė. 

(Apgrt) 

REIKALINGA 

ms savos užtenka. O jei Tami- p a r Povilą^. Baltutį, 901 W. 
sta esL trumpai matąs žmogus o .̂rd gp> 

pasirinkti artimiausią nuo sa- l k e l U k o v a u ž dides"C u ž m ° 
vo namu vietą ir rūgs. 14 d. 
vakare užsiregistruoti, pasi
sakant, ko nori mokintis. 

North Side. 

FRANKLTN — Goetho St. 
arti Wells St. 

'J3ENN —Glenwood ir Ard-
more Ave. 

LANE (High and Tech. on-

kesnį. 

MELIONAS PORŲ GAVO 
APSIVEDIMO LEIDI

MUS CHICAGOJE. 
— 

Tšdavns leidinius\ apsivesti 
dviem porutėm vakaf, pasida
rė lygiai vienas nfllionas lei
dimų duotų Chicagoje, 

Jy) — Division ir Segwiok I Pirmas leidimas išmiota 

aš tam nekaltas". 
"Hm, trumpai matąs. O 

Tamstelė turbūt toli matąs 
žmogus; tai kodeigi nematai 
West Sidės kame "Draugas'' 
yra? Sakyčiau ar jūsų akys.ar
ba jųš patys suakmenėjot ar 
koks kitas galas su jumis y-

N A U J I E N A ! 

ra M 

Sts. 
į WALLER 

Center Sts. 
* OREELEY 
ir Grace fit. 

Northwest Side. 

•grnod. 10, 1868, jo No. yra 
Orchard ir!40432. Ankstybesni >apsive<li-

Įmu užrašai vra sunaikinti di-
: f 

Sheffield Av. 'džiojo Cliieagos gaisro. 

II PERSI^KIRIMAS PRIE 6 
j APSIVEDIMŲ. 

BURR — Ashland ir Wa-
bansia Avės. 
] GjOETHE — Jtoriroroll St:; 
artį Fullerton Ave. 

STOWE — Ballou St. ir 
iVVabansia Ave. 

WASHL\TGTON — Morgan 
Ft. ir Grand Ave. 

WFXLS — Nortji Ashland 
Ave. ir Augusta St. 

įTTTLJaS — Potomaf* ir N. 
Claremont Ave. 

c i m T T - n r / ^ c i l K l f i m ų 10,99i) . 
SCHURZ — Milwaukee ^. * \ . 

Kas sake kaų pasaulis neei 

Prie kiekvienų šešių apsive
dusių porų Cook paviete bėgy 

-V 

1922 buvo vienas persiskin-
mas. Tokią statistiką paduoda 

(komercijos .departamento biu
ras. 

Per visus metus buvo 38,-
094 apsivertimai su 6,542 per-

l'siski rimais. 
Gi visoj Illinois valstijoj ap-

sivedimų butą 75.208, o persis 

Ave. ir West Addison St. 

West Side. 
vilizuotas? 

* • 

FIELD MUZĖJŲ LANKO 
SKAITLINGAI. 

( Bėgy rugpiučib mėnesio ap
lankė Field Muzėjų 66,811 as
menų. Gi nuo muzėjaus ati-
Vlarimo 1921 apsilankė virš 1,-
220,000 asmenų. 

JACKSON, — Sholto ir 
Better Sts. 

CREGIER — Yeaton St.J 
«rti AVood St. 

BURNS — 25 St. ir Cent
ral Park Ave. 

HAMMOND — 21st PI. ir 
California Ave. 

LAWSO>y — Homan Ave., 
arti 13th St. 

MEDILL — 14th Place ir 
• 

Throop St. Suėjau vakar vakare Petrą 
AUSTIN — Pulton St. ir ir klausiu: "Tamista", sa 

North Long Ave. i 
CRA^K (High and Tech 

"Su tavim kalbėti tai kaip 
ir prieš vėją pusti. Bet gal 
tame ir yra tiesos. Mėginsiu 
ištirti, o jei bus mano tiesa, 
tai už įžeidimą mūsų koloni
jos nusuksiu galvą iki pat kul
nų >> 

"Xa, o jei mano teisybė f" 
*'Tuomet skaityk *Draugą\ 

Rasi apie northsidieeių dar
buote parašyta ^iek kad net 
stebėsies mūsų darbštumu. 
"Na, lik sveikas einu ieškot 
į eisybės". 

"Ali right, Petrai/» 
Cibulis. 

f 

VALKININKIEčIAMS. 
• 

NORTH SIDE IEŠKOS 
TEISYBĖS. 

. 

bnly) — Oakley Ave ir Wešt 
Van Buren St. 

HARRISON (High and 
Tech. only) — 24th ir Mar-
ehall Blvd. 

rsxr. 

Didžiosios nelaimės kurios 
ištiko žmoniją, visuotiną sim
patiją iššaukia. 

Xors gyvenu Chicagoj tre
čias mėnesis, bet dar iki Šiam 
laikui neesu sužinojęs nei vie
no žmogaus paeinančio iš Vil
niausrėdybos, Trakų pavieto, 
Valkininkų parapijos. 

Tiesa, šiame'mieste randasi 
daug lietuvių iš skirtingų Lie
tu-vos vietų ir miestelių. Iš jų 
vieni no pat atvykimo iš Lie
tuvos čionai apsigyveno, gi ki
ti atvyko ir atvyksta iš kitų 
Amerikos Valstijų naujai ir 
čionai apsigyvena viename iš 
didžiausių lietuviais apgyven
tų kolonijų, kur daug atlieka 
naudingų tautai darbų. 

Man ilgus metus teko*gy
venti Bostone, o vėliaus kelia
vau per skirtingas valstijas ir 
miestus. Tuo kelionės laikotar
piu teko pasipažinti ir pama
tyti tuos savo krašto lietu kau, "ar nežinai kame dalj 

kas kad jūsų kolonija nieko |Vius, kurių nebuvau matęs per 
tokio ypatingo neveikia?" 

"Kaip tad nieko ypatingo!" 
atšovė staigiai Petras. 
"Xugi JFamistėle ištiesų taip 

lyra. Tik pažiūrėk į "Draugą" 

ilgus metus. Ir kad jie suži
nojo, jog apsigyvenau Chica
goj dabar jie rašo man laiškus 
iš Pennsylvanijos valstijos, 
klausdami ar randasi Chicagoj 

Gerb. klebonams, vargoni
ninkams ir chorų vedė

jams. 

Bažnytinis "Gtcsmi/we/ės" 
su gaiddmis. Žymus rašyto
jas ir poetą, Adomas Jakš
tas, sustatė tekstą giesmių, 
gražia, taisyklinga kalba. Ga
rsusis gi muzikas ir kompo
zitorius, Juozas Naujalis, pa
gamino gaidas. Jame yra vi
so, bažnyčiose giedamos lie
tuvių ir lotynų kalbomis, gie
smės. 

Galima gauti ' * Drauge,' \ 
2334 So. Oakley Ave* Chica-
go, BĮ. 

Kaune, 34 D. Vilniaus g-vė 
ir kitur. a 

Kun. Pi Raščiukas, 

260 E. Main st. 
Amsterdam, N. Y. 

N A U D I N G A S 
Pirmas kišeninis Liet.—Ang 
liškas ir Anglo-rLietuviškas 

Ž O D Y N Ė L I S 

Talpina savyje 18,000 žodžių. 
Knygeles didumas: 5colių ii 
gumo, ir 3 colių platumo, taip 
gi turi gražius apdarus, aiškią 
spaudą, ant plonos popierob 
spausdyta. Ant galo *nygu 
tės randasi paaiškinimas, kaip 
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų 
sostinės. * s 

Atydžiai skaitant ir moki*, 
nanties, kožnas lietuvis gali 
i 

lengvai išmokti kaip tacyk-
liškai ištarti angliškai. Taigi 
patartina kožnam tą žodynėlį 
įsigyti, ir nešiotis su savim ki-
šeniuje, nes jis nestoras ir la
bai nežymus kuomet j[ nešioji 
kišeniuje. 
Jo kaina labai pigi tjk vie
nas doleris. ($1.00). 

DRAUGAS PUB. CO. 

3334 South Oakley Ave. 
Chicago, 111. 

mis kurie yra pirkę provertęs. N o 
rint daugiau informacijų kreipkitės 
šiuo adresu arba telefonuoklte: Ci
cero 39 Mr. K. Jonaičio Vaistinėj 
4847 West 14-tti Street Cicero, 111. 

KAS TT'RITE IiOTA? 
A& turiu 5 pasažieriu mažai var

totą, gera 6 d u n d e s i ų automobilių 
ir noriu išmainyti ant loto bile ko
kioj vietoj, norėdami mainyti savo 
lotą. ant mft&inos kreipkitės pas 

J O S E P H YUSHKEVITZ, 
40S4 Archer Avo., Cricflgo, 111. 

' N A M A I 
TIKRI NAMŲ B AR GENAI! 

PARDAVIMUI d v i e j ų , aug$tų ge
ras medinis narnos; 2 f la ta i»po 4 
kambariu*; su gasu, elektra, maudy
nėmis ir ' beismantu; randasi Bri-
ghton Posrko lietuvių apiel lnkėj; kai 
na $5,200, apie pusę pinigais, o ki
tus lejfgvais išmokėjimais. \~f 

PARDAVIMUI už negirdėta' pa
siūlymą 8 kambarių vieno pagyveni
mo namelis su elektra, statytus aut 
ciinentiiiio pamato; 1 akeris žemės: 
15 vaisingų obelių, 1 vyšnia, 1 aly
va, \/Ą akerio a^feėių, geri vištinin-
kai; 10 minučių iki 111 gatvekarių, 
žemė gera auginti viską savininkas 
pafduos pigiai u i $5,700 apie $800 
reikia {mokėti ki tus lengvais 'išmo
kėjimais; randasi Mt. Gr%enmood, 
111., netoli nuo lietuviškų kapinių. 

PARDAVIMUI 2 augštų muro na
mas apie 6 metų senumo; 2 fla-
tai po € puikius kambarius1; karštų 
vandeniu š i ldomas suu 2 boileriais; 
visur išgrimuota kieto pnedžio; prie 
namo priklauso ga.siniai pečiai ir 
alsboksiai; viskas padaryta pasai nau 
jos mados; kaina $11,600 • apie pusę 
pinigais, kitus ant morghMo lengvais 
išmokėjimais . 

Turime ir daugiau visokių nann, 
ir tai tikru.', barenus, jeigu pirksl-
te, tai parduodamas .visuomet pe'.ny-
s i te; atsi lankykite pas mus dienų ar 
vakarais sekančiai: . 

BRIGHTON REALTY CO. 
4034 Archer Ave. (prie Cali
fornia Ave.) 

MTJSŲ BAROENAI. ' 
6 flatų mūrinis namas po 4 kam

barius, kiekvienam. Pirmos klesos 
stovi garoj vietoj . Kaina $17500. 

2 pagyvenimų mūrinis 'namas 4 
flatų po 5 kambarius kiekvienam. 
Kaina $14000. $6000 Cash. 

6 flatų mūrinis n a m a s po 7 kam
barius. Rendos neša $450.00 į mėnesj 
Kaina $26000 $7000 cash. ' 

2 pagyvenimų mūrinis namas 4-4 
kambarus tiktai 5 įmetu ""senumo 
$7800 $2000 cash. Bright©»- Parke. 

2 pagyvenimų muminis namas 5-6 
kambarius H. W. H. Rendos neša 
$125.00 i mėnesj . Labai geroje vie
toj $12500 $300o cash. 

2 pagyv. medinis namas muro a-
pačia 5-5 kambarius H.YV.H, 2 ka. 
f i m ga ra džius $7700, 

5 kambarių mūrinė bungalow la
bai ge/.-oj vietoj #2000 cash nupirks. 

2 medžio namai po 4-5 ir 4-5 kam 
barius concrete apačia, elektra, va
nos. Rendos $1.200 i metus $6800 
$1500 ftish. • i 

Šios visos propertės randasi Brig-
hton Parke ir toliau į pietus. 

Mes turime visokios rūšies' pro-
perčių kainos nuo $2500 iki $200000. 
00. Pasim&tykite su mumis prieš pir-
ksiant namą. 

Reikalaukite: v 

REIKALINGA moteris ar m e f g m a 
prie n a m u darbo mažoj še imynoj . At
sišaukite: 

Mr*. O. K I R A S 
3835 South HaLsted Street 

Chioago. 111. 
Telef. Yards 0805 

« r — — < •• • • m • ' • • • • • • - • • • • • • • • • ! » • i i i i I I • 

REIKALAUJAMA vargoninko ku
ris galėtų gerai vesti netik chara bet 
ir orkestrą Ir bena. Tinkamam ge
resnės vietos nereiktų. 

K U N . V. VTLKUTAITIS 
6527 Supcrlor Avenue 

Cleveland. Ohio 

. 

LIBJfUVIAI ORABORIAI 

jTelerociM Bonlevard 4189 

^"^^ A. Masalskis 
Graborius 

Patarnauju la i 
do tu fėse Tes-
tavėse , krfkSty-
nėe ir kl taose 
reikaluose. Kai- t 
noe prieinamos, i 

j 3307 Auburn Ave. Chicago. J 
Mĵ »-.— » » » — » — — — - — - » — » — — « • » » — U 

• V 

8. D. LACHAWICZ 
LIKTUVT8 GRABORIUS • 

3814 W. fll-rd PI. Ck4c*co, OI 
Patarusuja laldotnvėsa kuopi-

daasteu RMkale maldf i s ats l ian-

i ktl, o mano darbą bosite a t g a -
nėdlntl. Tel. Ganai 1 1 7 1 — f l 9 9 

PAIEŠKAI! senos moterės padabo
ti 18 mėnesių vaikuti . Gyvenimas, 
valgis ir užmokestis . Atsišaukite po 5 
valandai vakare. Atsišaukite: 

3533 So. Wal lncę Street 
3 lubos iš priešakio. 

Chicago, 111. 

NOKEDAMI 
PIRKTI, PABDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

A. A. Slakis 
ADVOKATAIS 

/ 
Ofisas Vidurrolestyjc 

CHICAGO T E M P L E BUILDING 
77 \V«Jt VVashington Street 

Koom M26 Tel. Dearbbrn 9057 
Naimj Tel. Hydc Park 3395 

80a W. 35th SI., Chicago 
TA. Beulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO ER PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
•• Pardusdam Laivakortes. 

m~ J. P. WAITCHES 
Lt wj er 

l 

V ' 

L t f l T t m S ADVOKATĄ* 
Dlen.: R. B14-M6-197 H. Dear-
boro Str. Tel. Kandolph &SH4 
Vakarais: 10738 S. Wabash A 
Iloselaod Tel. p u II man 6377 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
Koom 904 - Telef. Kandolph 9900 
Vai: N u o 9 ryto Iki 6 po piety 
Vakarais: 9203 So. Halsted Si r. 

k. iichnievicz-Vidikiene 
KUŠĖRKA 

101 S. Halsted 8t 
Kampas $1 gatv§ 
Pbone Tardi 1119 
Vlenanie oftae au 
Dr. J. F. Van 

Sailaifikaa pa-
tarną vi t »a w prie 

—gimdymo.Vlsoki pa 
patarimai dykai. 

Valandos: nuo 7 ryto. Iki 15. nuo 
C Iki J r a l / vakare. 

9 » » ' » • • • • 

i 
i 

Telef. Yards 1919 
. Chicago. 

• * y » » » » -

• »»»»»»»»«» »ff{ 
— • • • » • ! Res. Tel. Rcpobtte 7819 

flll" South Talman Ave. 

J. PAKALNIS, 
4338 Archer Ave. 

i _ 

w tITTLE JULILS SNEEZEk BT BAKER 

•9 *** 

OH riORACt, X JD5T 
$KH 50METH»f/6 

THfYT REAUffDS Ht 
OF TMC ROMANS! 

IT JUSTSA\ 
%®G VOCr 

UITTL£ t-AMB'l 
Z 

VVHATS THAT 
GOT TO PO 
,WITH THE 
ROMĄNS? 

2 

VfEUl. ASSOOrVÂ TMF 
DO(i PCTETHB POOR LITTU 
tAMą HE UCKBO H15 
MOUTH WtTH MIS TWWą 
fefKe Mg VVANTeO 
MOtC! 

Tel. Dearhara 9057 

A. E. 
STASULANlj 

ADVOKATAS 
VidnnntestJJ Ofisas 

Itooro 1796 Chicago Temple Bldg. 
7 7 W . VVashington St.l 

Vai: nuo . 9 iš ryto iki 12 
Dr, FELIX A. MANELIS 

N A P R A P A T H 
3267 So. Halsted' St. Chicago. 
OfiBo vai: N u o 1—5 vak. ir nuo 

Tel. Roul: 2777 I i—9 vak. 

OFISA8 CICERO 
1314 So. Cicero Avenue, 

Panedėik), Seredo Ir Pėtnycloti vak.J 
Tel. Cicero «048 

| .1 Rexidciicijo« Tel. Hrun^vick 4SH7 
Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. C. 

C e i R O P R A C T I C GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

1 Vai. 9-1; 5-8 P. M. Šventad. 9-12 
1579 Miltvaukee Avonue 

Kamp. Robey Ir North Ave. 
I \, Offeo Telef. B r u n s v i c k v 5 3 8 5 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A S 

Ofisas DidBdestyJr 

29 Sonth La Salle Street 

' a - - . 

Kambarį* 999 
Telefonas Central 9390 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefoną*: Tardą 4S*1 

I 

Te}, Lafayctte 4998 

PLUMBIH6 
Kaipo l letovys , l ietuviams 

v' dos patarnauju kuogeriamda 
M. Y 1 6 K A 

9999 Wcst 38-th Street 
tJJ^L • n s • r m. ~» r- j r j i ^ " ~ J ~ " J ^ J~"""" ̂ ~* J~- -~~~ ~s ~r w T 

—I (SKAITYKIT IR PLATINKIT-
"DRAUGĄ." 

— -

» • • • • • ' 

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 jhrairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai 
pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigytu 

Kaina tik 60c. 
"DRAUGAS'' PUB. CO. J 

2334 South Oakley Avenue Chicago, BĮ. I 

A B C 
VAIKAMS ELEMENTORIŲ JAU TURIME. 

Buvome pritrukę Elementorių ABC. Dabar atspau-
dėme naujų* Taigi kas norite gauti kreipkitės į ^Drau
go" Knygyną. 

Minėto Elementoriaus Kaina 30c. 

"DRAUGAS" PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago, 111. 

% 


