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METAI-VOL. Vlft 

2,000 Komunistų Suimta 
Bulgarijoje 

' ViKNNA, rūgs. 22. — Ki-jtuotų yra koletas Rusijos ko-
na gandų, kad Bulgarijoje ki-|munistų. 
lusi revoliucija. Tie gandai1 Komunistus išgaudė polioi-
n et ei s i n,gi. ja su kariuomene. Kai -kur 

Apie tai praneša iš Sofijos Įvyko kovos. Nemažai komu-
vietos vieno laikraščio korės- nistų nukauta, 
pondentas. 

Teeiaus Bulgarijos valdžia 
Sofijoje paskelbta karo pa-

etis. 
susekė komunistu sakalbį. Xo- Vi komunistu veikimą Bul

garijoje valdžia kaltina Jiusi-
jos bolševistinę valdžią, kuri 

reta valdžią sugriauti ir so
vietus įkurti. 

Valdžiai pavyko apie saka- ! Bulgarijon siunčia savo ągen-
Ibį patirti tuo momentu, kuo- ' tus ir bulgarus komunistus fi-

KLANAS TARIASI ŠAUK
TI 

GUBERNATORIUS VEDA 
KOVĄ. 

Paduoda žinių iš klanistų 
veikimo. 

ATSTOVYBĖS PATARĖ
JAS VAŽIUOJA ATOS

TOGŲ. 

!8~~— K 

PONIA HARDINGIENĖ DĖKOJA LIETUVIAMS 
KATALIKAMS. 

V. ČARNECKIS 

met komunistai buvo liesi ren
gę kelti puolimą. 

nansnoja. Bulgarijos vald
žia turi dokumentaliu irodv-

Tad valdžia tuojaus ėmėsi iimj. Bet ir be i rodymu gali 
darbo. Per dvi dieni išgau- but aišku, kad šiandieninė 
dė suvirs 2,000 komunistų. 
Sugabeno juos Sofijon ir už-
danė į kalėjimus. Tarp areš-

Maskvos valdžia visur komu
nistus finansuoja ir visur ve
dama propaganda. 

Balkanų Valstybėse Siaučia 
Baisi Betvarke 

K O N S T A N T I N O i m , rug. kurstė dalį valstiečių. Buvo 
21. Nno to laiko, kuomet; žinių, kad jie maršuoja jau 
Ttalija paskelbė ultimatumą 
Graikijai, Balkanų valstybėse 

ant paėios sostinės .Sofijos. 
Bulgarijos valdžiai teeiaus 

kilo baisi betvarkė, kuri dar pavyko šiuokart juos šiek-tiek 
ir šiandie siaučia. \ numalšinti. ihtttftl komunis-

Ttalijos griežtuoju nusista-J \ų uždaryti į kalėjimus. Dau-
tymu pasinaudojo Balkanų' ^-bė nukauta susirėmimuose 
valstybių radikalai. Krapu-į 8 I1 kariuomene, 
nijoj, Bulgarijoj ir Serbijoj! Bulgarijos valdžia uždrmi-
radikaliai gaivalai pradėjo \ d(i v i s i ( . m s ra(Hkalams ąplei-
kelti r iaušes žudyti valdiniu- s t j ^ gyvenamumas vietas, 
kus ir visur palaikyti, kieka Bulgarą vidujiniu reikalu 
galima didžiausią betvarkę. m i u i s t ( , r i s k r < l i p . s i j s a n t a r . 

Ta betvarkė ir šiandie v i ' k a ( Į p a s t a r o j i ^ p a ( ] i . 
sur siaueia. ' v *• i i • • i 

j clinti bulgan.jos kariuomenes 
Pastaromis dienomis ypač skaičių. Nes valstybei grasia 

pisižyn/ ' jo Bulgarijos komu- pavojus nuo komunistų. Te-
Uistai, vadovaujami rusų ko- ( - . j a l l s kariuomenes padidini-
munistų. r ( i m i i priešinasi Jugoslavija, 

Kai-kuriose šalies dalyse kuri teeiaus užlaiko begalo 
jie sukėlė tikrą revoliueiją su- skaitlingą kariuomenę. 

ISPANIJOS VALDŽIA 
STIPRIAI NUSISTATO. 

PARĖDYTA DIDELĖ OFEN 
S W A MOROKOJ. 

Euvrsiam premierui kišta 
apleisti šalį. 

MADRIDAS, rūgs. 10 (su
vėlinta/). — Nauja Ispanijos 
militarinė valdžia šiandie nu
sprendė pakelti didelę ofen-
syvą Morokoj prieš sukilusius 
maurus. 

Ispanijos karo laivai ir ka
riuomenė apšaud)ė sukilėlių 
pozicijas Albucemas saloje. 

Šimtai civilių valdžios tar
nautojų paliuosuota iš tarny
bos, kbomet tie nepasirodė 
eiti savo kasdienines pareigas 
arba atėjo darban pervėlai. 

Šiandie įvyko formali s di
rektorijos susirinkimas pir
mininkaujant karaliui. 

Karalius pasirašė tuos dek
retus: 

ta išskleisti viešai kitokias 
kaip tik ispaniškas vėliavas, 

;'Tanius svetimų salių ambasa-
1 das, pasiuntinybes ir konsula

tus. ' \ 
2. viešose funkcijose už

drausta vartoti svetinius dia
lektus arba kostiumus. 

Leista apleisti šalį. 

Buvusiam premierui Albu
cemas direktorija leido aplei
sti Ispaniją, jei jis to nori. 

Gen YVeyler, štabo viršinin-
kas, atvyko Madridan. Sup
rantama, jis stipriai stovi 
už šią atmainą valdžioje. 

Yra žinoma, kad trumpoj 
ateity bus imtasi legalių prie
monių prieš visus buvusius 
vyriausybės narius. Teeiaus 
spėjama, kad militarinė val-
Ižia nelabai nori turėti tuos 
nesmagumus. I r bevelytų, 
idant ir visi kiti ministeriai 
pasektų. Albos pėdomis — ap
leistų Ispaniją. 

Marokos klausimas. 

sakomybėn. 'Prie tos nepap
rastos bylos prisirengia aukš
čiausias teismas. 

M ii kariniai valdžiai did
žiausia sunkenybė, tai bloga 
šalies finansinė padėtis. Ne
turima pinigų Morokos karo 
vedimui j Direktoriatas ]ia#-
kyrė komisiją, kurį autori
zuota parūpinti karo reika
lams kreditus ir sustiprinti 
valstybės iždą. 

Konservatistai nepalankiai 
atsineša į naują valdžią. Gi 
liberalai ištolo laikosi ir tvli. 
Pastarieji nusprendė su vald
žia ncj kooperuoti, ^ nei būti 
jai opozicijoje, 
toliaus veiksis. 

patraukti atsakomybėn gu-
jbernatorių, kurs veda smar-

Lietuvos Atstovas Amerikai kią kovą su ta,slapta kaukuo-
šiandie iškeliavęs Lietuvon, ta organizacija. 

Gubernatorius Walton dar 
netarė savo žodžio, ar jis leis 
legislaturaf susirinkti. Bet 
jis jau paskelbė, kas yra tas 
klanas, kuris veda kovą ka
talikams it visiems svetim
šaliams. 

Pinniaus gubernatorius tu
rėjo nedaug šalininkų. Bet 
dabar šalininkų skaiėius kas
dien eina didyn. 

Kova klanui turėjo but pa
kelta, nes klanistai baigė ap
valdyti visą valstybę. Kai-
kurie teisėjai ir advokatai y-
ra tos organizacijos nariai. 
Daugybė miesto valdininkų 
priguli jon. 

WASIIINQTON, rūgs. 19 
[LIBJ. — Lietuvos Atstovy
bės Patarėjas juriskonsultas 
p. B. Mast'auskas gavo iš Mi-

Mastauskas išvažiuos atosto
gų kaip tik padarys jam pa-

OKLAHOfiA CITY, rūgs. i s t e r i jos jam priklausančių! 
22. - Oklahomos valstybės j atostogų dviem mėnesiam. P._ 
legislaturos Ku Klux klano 
atstovai sutarė šaukti legisla-
turą specialėn sesijon, kad 

Prie mirusio prezidento W. G. Hardingo grabo 
A. Li K K. Federacija buvo sudėjusi gražų gėlių vai
niką nuo Amerikos Lietuvių Katalikų. 

Dabar gauta nuo p. Hardingienės toks laiškas: 

LIETUVIAMS KATALIKAMS AMERIKOJE. 
Ponia Hardingienė giliai brangindama simpati

ją, išreikštą sudedant gėles, pareiškia savo širdingą 
dėkingumą. 

vestą buvusios Fnansų Misi
jos ir Finansų Ministerijos ' '«- . - -• - — •• • • „ . . . , • • • . - • • , - , , , . . . . . , . 
[galiotinio reikalų reviziją 
Ne\v Yorke. 

Priimami ftfa nariai turi 
Laukti, kas U)rjsj(.kti, kad jie pirmiausia 

)|kovosią^ prieš katalikus, pas 
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Žinios iš Lietuvos 
PRADŽIOS MOKYKLOS. 

K. BIZAUSKAS 

1022 jnetų sausio mėnesy 
buvo pradžios mokyklų 1,723, 

j iš jų vienu komplektu 1,346, 
dviem 264, trimis 69 ir ketu
riais 44 mokyklos. Nuosa-
vius namus turėjo tiktai 429 
mokyklos, o .žemės — 545 mo
kyklos. Be mokytojų buvo 
106 mokyklos. Prie 390 mo
kyklų veikų vakariniai suau
gusiems kursai. Tose moky
klose dirbo 2,204 mokytojai, 
kurių 1,043 buvo vyrai, o 1,-
1G1 moteris. Tautybės atžvi
lgiu buvo; 1,913 Hetuvių, 176 
žydai, 28 lenkai, 44 vokiečiai, 

sišventęs šio kampelio dvasi
niam ir šiaip medžiaginiam 
kėliniui. Įsteigta draugijų, 
platinta daug gerų krikšėioni-
kų raštų. Didžiausiu liudėį 

siu atsiskyrėm ir lydėjom s^£ 
vo ganytoją į amžino poilsio 
vietą. Amžiną atilsį suteij 
jo sielai, Q Viešpatie! 

Militariniai autoritetai a-
niatų unijoms uždraudė kelti 
streikus. Visi ligšiol ėję 
streikai momentaliai turi but 
atšaukti. 

Raginami ramiai laikytis. 
Generalė darbininku fede-

racijos valdyba paskelbė dar
bininkams paraginimų, kad 
jie ramiai užsilaikyti!. 

Katalonijos autoritetams 
}>askel!)La įspėjimų, kad visur 
ir visuomet šalę katalonų 
kalbos butų vartojama ir gry
na ispanų kalba. Visur sale 
katalonų vėliavos turi but de
dama ir ispanų vėliava. Ka
talonijos mokyklose ispanų 
kalbos mokinimas turi but 
priverstinas. 

Vak t . Tarybos narys, Švieti
mo Reikalų Ministeris, Lietu- j 19 latvių, 9 gudai, 15 rusų.jKryžiaus Kelius. Gražus jau 
vos atstovas prie Vatikano Religijos atžvilgiu buvo: 1,-

M A p r i e s ' v i s ^ dabar spėjama skį-jSM katalikai, 110 evengelistų, 
l iuH j namas Į p . V. Čarneckio vie- 32 stačiatikių, 176 žydai.-

Binkinmose klanistai remia Į* Washington an. 
tik tuos kandidatus, kurie aiš
kiai pasižada vesti kovą ka- ' C H I C A G O E 
talikams. 

Gubernatorius nusprendė 
žut-but valstybėje išnaikinti 
tą organizaciją ir jos Įtaką* 
politikoje. 

SENATORIUS PAKEITĖ 
NUOMONĘ. 

ŽEM. KALVARIJA, T e į 
šių apskr. — Čia per Didžioj 
šios Kalvarijos atlaidus kele;, 
tas žemaičiu studentų, augs? 
tesnių i f žemesnių klasių gin>-
nazijos mokinių ir šiaip daug 
katalikiškosios šviesuomenė* 
viename būryje apvaikščiojo 

KUR DAINUŽE SKRIEJA. 

SUKILIMAI SILEZIJOJ. 

BRRLYHAB, ings. 2 2 . J — 
Treeioji savaitė vokieėių Si
lezijoj eina riaušes tai iša}-

Gražaus Šilelio atokioje iš 
vienos ir tanlįų Grubų iš ant
ros pusės supamas, stovi ma
žažemių (t. v. Beržyne-). Vi
si ei a žmonės ramaus budo ir 

Per ChieaOT pravažiavo de- ^ . ^ ferp J į ^ s „ ^ . T P „ a . 
mokvatinis senatorius Ynch-r- j ̂ m- ] a u b l | R m M y u k į į į į 
vood iš Alabama. Apie Tau- t y a r k ( > Y r a h n r f t ] i s p a d o , 
tų Sąjunsu jį , atmait.cs savo ^ j a u „ h n 0 i k u r s i v e n t a f , i f , . 
nuomone. Semaus jis B*.t» ria& g U g i ^ ^ oražiai žaūl-

i 

žia ir dainuoga. Oia ypač 
mušu 

nimui pavyzdys, kurs jau g< 
dji^asi katalikais rodytis, 
tuo tarpu mūsų jaunoji mok
sleivija nesibijo viešai pasi
rodyti, kad į Dievą tebetiki. ; 
Dieve, jiems padėk! 

SEKTINAS PAVYZDYS. 

Sąjungą stipriai stovėjo. Da
bar peikia. , 

mėgiamos jausmingos kėlių, tai bedarbių, tai ko-
munistaų ir monarchistais.Kai Sen. rndervvood pramato- ' dainelės: aš iš lauko einant, 
kuriuos miestus ir miestelius mas kandidatas į Suv. Vals-j ar arklius dabojant, ar šiaip 
pilnai apvaldę komunistai, tybių prezidentus ateinančiais būreliui susirinkus, — jau 
Prieš juos tad ginkluojasi metais iš demokratų partijos, skardžiai dainuojama, links-
monarebistai. Tš savanorių • 

6RAFTERIAMS IR SUK
ČIAMS NĖRA VIETOS. 

ISPANIJOJE. 

sudaromi batalionai ir pul
kai. Savanoriai turi šautu
vus if kulkasvaidžius. 

Tai visa gali labai liūdnai 
pasibaigti. 

MADKIDAS, rūgs. 22. — 
Direktoriato viršininkas, gen. 
Rivera, susekė, kad visuome
nės sveikumo ministerijoje 
mokėta nemažos algos 100 as
menų, kurie absoliučiai nieko 
neveikė. Tai politikierių sū
nus, giminaičiai ir visokios 
rūšies politiniai agentai. 

Tuojaus algos jiems susta
bdytos. 

Artimiausiomis dienomis I-
spanijai bus parinkti 9 minis
teriai, kurie ves visus šalies 
reikalus direktoriato kontro-
lėje. Tie ministeriai turės 
but savo pareigu, žinovai ir 

SN VALSTYBIŲ GERBŪVIS. 

AVASHINGTON, rūgs. 22. 
— Pinigvno sekretorius Mel-
lon skelnia, kad Suv. Valsty
bėse šiandie žydįs gerbūvis ir 
jis stovįs ant stiprių pamatų. 
Darbo pilna visiems, darbi
ninkių netrųksta. į 

VIENĄ PAŠOVĖ, KITA3 
PABĖGO. 

įnai sutartinė traukiama.... 

Krautuvės, 2201 So. Craw-
ford Ave., savininkas naktį 
savo krautuvėj užtiko vagį. 
Pašovė ir sugavo. Kitas pa-

* 

bėgo. Pastarasis buvo / bes
tovįs lauke sar.gyboje. 

ŠVENTYBRASTY, š. m. 
birželio 16 dieną mirė a. a. 
kun. Gražys. J is buvo visa 
siela ir visomis galiomis pa-

23_YT_28 Ylakių viduri
nę mokyklą užbaigė 17 moki? 
nių. Užbaigusieji V. mokyk
lą mokiniai (ės) atliko išpar 
žintį ir priėmė šv. Komuniją^ 
Pagirtinas ir sektinas payyz^-
dys. Iškilmių aktas baig< 
Direktoriaus mokiniams pa
ruošta vakariene. , . 

PINIGU KURSAS. 
. Lietuvos 10 litų $f .00L 

Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.2* 
Vokiet. 100 mrk. .0000006" 
Lenkijos 100 mark. .0005 
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P I N I G U S I! 

TRYS ŽUVO. 

be jokio politinio sutepimo. 
Už nepavykimus Morokoj • Taigi, turfes bat sąžiningiausi 

1. Visoj Ispanijoj uždraus-Į kaltininkai bus traukiami at- ir darbštus vyrai. 

WASHINGTON, rūgs. 22. 
— Kuro išmėginimu valdiš
koje laboratorijoje eksplioda-
vo gazas. 3 asmenys žuvo. 
4 kiti sužeista. 
g • '•" .• ." ' • -... i * — 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gtioins oras; • kiek 
šilčiau, 

Iš Carlinsville, 111., prane- | | 
ša, kad tenai, turbūt, suimtas 
CPConnor, kurs pirm poros 
metų pabėgo iš Chicagos ka
lėjimo. 

SIŲSKITE į Lietuvą Per 

DRAUGĄ i 
Namuose, 1631 Elston ave. 

rastas Mrs. Iiena Karish la
vonas. Šalę jos du tuščiu bu
teliu nuo "mooŲshine?' gulė
jo-

Kad netoli žiema, tai aiš
ku. Nes anglįų pirkliai už 
anglis reikalauja labai sūriai 
mokėti. 

| | Nes, "Draugas** pigmupiai siunčia ir geriau-
., šiai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau^ 

šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prakybof-
Pramonės Banką. 

"Draugas** siunčia pinigus litais, ir 
§ perlaidomis, čekiau-draftais ir telegramai 
1 Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 

Nedėliomis. uždaryta. 

1 1 2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, 1LL Ę 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
D I E N R A Š T I S 

44 DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

Metams $6.00 
Pusei Metų ^ $3.00 

Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašyme dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai, geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order'' arba įdedant 
pinigus | registruotą laišką. 

DBAUGAS PUB. CO. 

2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 

Tel. Roosevelt 7791 
- -•»i4. •*«a -n ati* XH% «s « a . -r ^. 

U G I PASIMATYMO! 

RUDENS VAKARAI. 

i 

Paskutiniu kart Atstovui V. 
Čarneckiui atsilankius Chiea-
gon, gan skaitlingame vietos 
veikėjų būrely, per vakarienę, 
visiems išsikalbėjus, Atstovas 
sakė paskutinę prakalbę. [Tą 
nuotikį esame minėję. 

Šiandien Atstovui ir jo Po
niai išplaukiant į -Lietuva, lai
vu "Majest ic" prisimena jo 
kalbos stipriai, pabrėžtas ir at 
kartotas "Ligi Pasimatymo!" 
Sudiev jis nesakė, nes jo rim
tas ir pozityvus valstybinis 
darbas nesibaigia, kaip ir ne
prasidėjo, šioje šaly. Visi ku
rie ligi šiol ne liežuviais ma
lė; bet nuoširdžiai dirbo Tėvy-
jiės gerovei, tą "Ligi Pasima
tymo" gerai suprato i r su
pranta, įvertina i r brangina jo 
ramu, produktingą dvejų metų 
darbą. 

Atstovui i r tikriesiems pat
riotams besidarbuojant Suv. 
Valstybės pripažino Lietuvą 
de jure, jam beesant sukelta 
$300,000 Paskolos, kuri jau bu
vo uždaryta nesitikint dau-
giaus bonų parduoti, jo pas
tangomis susikūrė ekonomi-
niai-kulturiniais tikslais Pa-
baltės-Amerikos draugija kuri 
susidaro iš rimčiausių ameri
konų, jo rupesniu Lietuvos 
pinigams išleisti Aukso-Sidab-
ro fondas davė 300,000 litų, 
ačiū jo taktui ir socialėms y-
patybėms sumegsta prietelingi 
ryšiai su aukštais valdinin-, 
kais, mokslininkais ir diplo
matais. Daugiaus ir reikalau
ti negalima^ Amerikai nesiki
šant į Europos klausimus. 

Atžvilgiu į esamas sroves, 
nei vienas rimtas žmogus ne
gali Atstovui prikišti partin-
gumo, nors jis asmeital. ir y-
ra 'krikščionis demokratas. 
Visi sočiai, laisvamanių prie-

¥ 

Šeštadienio refleksija. 
Vasara nuliūdusi, nusigandusi slepiasi. Viskas pajuo

do, pagelto, išnyko... Apsiniaukė dangus palšais debesiais. 
Taškosi lietus, sušvilpia vėjas. Oras vėsesnis. Bustesni 
žmonės, visi pašaliai. Saulutė vos retkarčiais nusišypso. 
Nuo saulėtekio ligi pietų visai neilga valanda, gi čia ir 
pasipūtęs vakaras užklumpa. 

Visa regis apmirę... O vienok, visa gyvena! Gamta 
susitelkia, savo gyvybės energiją sukaupia, kad ryt ir vėl 
savo gražyoe pasipuošus, suskambėjus. Gauita susitelkia... 

Susitelkime!... Štai muša didelių darbų valanda... Mes 
kovotojai. Gyventi i r laimėti, mūsų pareiga. Gyventi, tai 
judėti, veikti. Kas nesijudina, neveikia, tas yra miręs. Ar 
esame pasirengę!... Ar esame pasirįžę už branginamą i-
dėją pasišvęsti, tą vagą kuri mūsų pačių ir mūsų pirm-
takunų nebaigta ligi pat galo išarti I Dažnai reikia tiek 
kilnumo, ir tiek pasiaukojimo kietą pareigą beeinant!.. 
Laimėjimas rėplomis, neskubėdamas veikimą seką ir, pa
keliui, tiek aukų/ griuvėsių palieka L 

Kartais šis veikalas ir prakaitu ir ašaromis aplais
tytas, o vienok jis griūva! Ta i vėl aukštų uždavinių or
ganizacija krinka, merdi! Tai draugas kuriuo mes savo 
viltį rėmėme, apvylė, širdį sukruvinęs paliko! Tai eg
oizmo žmonės, kurie temoka pasišvęsti kada patenkina sa
vo smulkius interesus", ka'da mato išrokavimo! Ar mes 
esame pasiryžę nepalaužiamai ištverti, prieš visą ir visų 
skurdą nenusiminta rankų nenuleisti?... 

Susitelkime... Ką mes esame ligi šiol nuveikę? Ko 
reikia imtis f Štai ruduo su savo ilgais vakarais. Ateina 
labiaus sukaupto, įtempto, sutelkto veikimo vakarai. Ko
ki buvo jau negrąžinamų vakarų pašnekesiai, sueigos, žai
dimai, svečiavimos, spektakliai? Kiekvienas vakaras kurs 
baigėsi išsiblaškymu, energijos skaldymu, žmogaus verty
bės žeminimu, pražudė mūsų gyvenimo dienas, gyvenimo 
prasmę numarino. 

. Ar nėra kas veikti? Visa jau nuveikta? Ar nestaugia 
šventų idėjų priešai?... Ar nesirausia po mūsų šeimyninio 
socialio gyvenimo pamatais piktadaris?... Ar jaunimas su
sibūręs organizacijon, kad butų geresnis ir tvirtesnis?... 
Federacija saugo mūsų tautinius, krikščioniškus idealus. 
Kodėl jos neįsteigus kur nėra, arba nesutviftinus kame 
ji silpna!.. Ar gulime abejingai žiūrėti kuomet svetimi mus 
blaško, per akis grobia mūsų dvasios- turtus, tamsybės 
tvirtoves s tato! * 

Organizuota darbininkų armija taiso sau geresnes 
gyvenimo sąlygas, atremia išnaudotojus; ar ląukiamev k a i / 
stebuklinga jėga mūsų tinginį pavaduotų ?.. Mes esame 
krikščionys, ar skleidžiame mūsų Mokytojo, Jėzaus Kris., 
taus, pažintį ir meilę, kurio dieviškoji Evangelija yra 
pilnas Teisingumo ir Meilės kodeksas?... 

Kiek ir kiek reiktų dar prisiminti, kad kartu su gam
ta susitelkus, susikaupus dvasioje ir ilgus rudens vaka
rus pavertus gyvybės, džiaugsmo, laimės vakarais! 

O, darbo netrūksta! Susitelkime, galvokime, veikime* 
Bukime geri darbininkai! 

KAZYS BIZAUSKAS. 

0 y 

Kilęs iš Vidunų kaimo, nuo 
J Joniškėlio, Panevėžio apskr. 
j Gimė 1892 m. vasario mėn. 15» 
J d. Lankė gimnazijos Mintau

joj, Sehwyz 'e (Šveicarijoj), 
Vilniuje ir, pagaliau, baigė 
Kaune, t a šku i ėjo mokslus Ma 
skvos universiteto teisių sky
riuje. 

j . Jau nuo gimnazijos VI kla-
i sės gyvai dalyvauja mūsų vi
suomenės gyvenime. Yra vie

k a s pirmųjų Ateitininkų orga
nizatorių. Redagavo "Lietu-

Jvių Moksleivių Draugą", pe
riodinį lietuvių moksleivių ka
lendorių; nuo 1913 m. buvo 
"Ate i t i e s" redakcijos narys. 
1914 m.redagavo " R y g o s ^ a r -
są". Buvo "Vilties*' bendra
darbis. 1914 m. sudarę Mask
vos lietuvių studentų katalikų 
draugiją " R ū t a " . ,, 

Vokiečių okupacijos metu 
pasiliko Lietuvoje. 1915an. bu
vo pakviestas būti Panevėžio 
miesto valdybos nariu ir ėjo 
ten sekretoriaus pareigas. 
Kartu buvo Panevėžio lietuvių 
gimnazijos inspektorius. 1917 
JII. buvo išrinktas į Lietuvos 
Valstybės fTarybą' ir 1918 m. 
buvo jos generalis sekretorius. 
1919 m. I I kabineto buvo pas
kirtas į Londoną mūsų atsto
vybės patarėju. 1920 m. buvo 
deleguotas su kitais į Maskvos 
taikos derybas. 

Išrinktas į Steigiamąjį Sei
mą nuo Krikščionių Demokra
tų. VI kabinete — Švietimo 
Reikalų Ministeriš. 

KONSTITUCIJOS SAVAITĖ. tf 
\ 

Ši savaitė yra Suv. Valsty
bių Konstitucijos savaitė. Vi
soj šaly iškilmingai minima. 

Suv. Valstybių nacionaiė 
(fedemlė) valdžia savo auto
ritetą turi nuo žmonių }>er 
naeionalę konstituciją. 

S. Valstybių Konstitucija 
pagaminta 1787 metais Phiia-
delphijoj. Tam tikslui ten bu
vo sušaukta 13-os valstybių 
delegatų konvencija. 

Kitais metais tas pagrin
dinis respublikos dokumentas 

kaiotai neturi n e i m a * . * * t k k i n } * * * . * konvencijų 
pamato. Gi jiems burnos nie- r a t i f i k u o t a s . 
kas negali užčiaupti, dėlto ir 
šaukė, šmeižė šitą Atstovą, 
sauks ir šmeiš kiekvieną no jįj 
partijos narį. 

Lydint mintimi Jo Ekscelen
ciją Atstovą V. Čarneckį šian
dien išplaukiantį Lietuvon, 
nies atkartojame "Ligi Pasi
matymo! " Laisvos, nepriklau
somos Lietuvos pažanga ir 
gerovė visuomet jungs mūsų 
pastangas j ankštą, intymų 
pasimatymo, koperacijos, ben
dravimo ratą. Ligi pasimaty
mo! Tamistai stojani prie nau 
jojo darbo, gi mums senąjį 
betęsiant. Gi tuotarpu Laimin
gos kelionės! 

I 

Konstitucija nurodo, kokius 
autoritetus turi čia naciona-
lės valdžios. trys departamen
tai : legislatyvis, juridinis ii 
ckzekutyvis. Nurodo, kaip turi 
but organizuojamas Kongre
sas, kaip renkami atstovai. 
Konstitucija visiems šalies 
įstatymams yra pagrindas. 

Nacionalė JConstitucija drau 
;lžia atskiroms valstybėms mai 
šytis į nacionalius reikalus, į 
nacionalės valdžios darbas. 

Šiandie Konstitucija turi 
19-ą priedų arba amendmen-
tų. 

Pagal Konstitucijos, čia vai; 
džia skaitosi pačių žmonių 
valdžia. Nes patys žmonės ton 
valdžion skiria atatinkamus 
savo atstovus. Tie atstovai re-

j prezetituoja žmones. Tokia vai 

Gyvenimas neverta gyventi, 
jei gyvendamas nieko gero ki
tiems nepadarai... 

Ignorancija visuomet gata- ' džia skaitosi demokratinė val-
va patapšnoti sau per petį... džia. 

Iš KATALIKU GYVENIMO, 
Austrijos katalikai. 

Pasaulinė spauda spėjo į-
vertinti ekonominius nuopel
nus premjero prelato Seipel 
Austrijos atsistatyme. 

Iš kitos pusės, konstatuoja
ma taipat, kad Vienoje, tiky
binis atsinaujinimas ačiū y-
yatingai geradaringai vienuo
lių akcijai kuri palaiko ar
timus ryšius su liaudimi. 

Pereitą mėnesį, daug įžy
mių tikybinio pobūdžio atsi
tikimų užrašyta. Didelis liau
dies misijų pasisekimas. Mi
sijos laikyta šv. Stepono ka
tedroje. Paskui didinga pro
cesija 'tCorpus Domini" svar
biausiomis sostinės gatvėmis, 
prie kurios prisidėjo ir 2,000 
kareivių. Nuo 1918 m. tai pir
mas atsitikimas. 

Pažymėkime taipat greitą 
katalikišką studentų, organi
zacijų vystymąsi. Jų kasos 
visuomenės gausiai remiamos, 
o taipat i r vaidinimai duoda 
nemaža įeigų. Jie turi suorga
nizavę dramos ratelius pana
šius didžiai Oberammercau 
dnmoi . 

Miesto socialistinės val
džios jungas aišku dar spau
džia šį nelaimingą miestą, bet 

mėjo. Francija ją rėmė. 
"Šiandie politiniai kritikai 

Lenkiją palygina su Austrija 
pirm jos sudribimo. Politiniai 
dominuojantis lenkų elemen
tas valdo dideies minias sve
timų tautų. Šiandieninėj Len
kijoj tik viena pusė gyvento-
jų yra lenkų. Gi Versalio su
tartimi pažymėtoj Lenkijoj 
buvo 72 nuoš. lenkų, svetimą 
elementą sudaro vokiečiai, žy
dai, gudai, rusai ir lietuviai. 
Daugelis iš jų laikosi lojaliai. 
Vokiečiai pasitenkinę. Žydai, 
kurie yra skaitlingi ir stiprus, 
reikalauja teisybės ir teisių, 
kokias jiems pripažino Ver
salio sutartis. Lietuviai, ma
žiaus skaitlihgesni, nesudaro 
rimto pavojaus. Bet gudai ir 
rusinai yra nepermaldaujami. 
Jie reikalauja sau laisvės. Sa
ko, gana to lenkų jungo. 

"Galimas daiktas, kad len
kai susipras. Amerikonai lin
ki jiems geros kloties. Bei po
draug smerkia jų imperializ
mą". 

Ypatinga amerikonų užuo
jauta lenkams. Kaip ant del
no parodo lenkųv blogus tiks
lus, jų smerktiną imperializ
mą, linki jiems geros kloties. 
Gal grobikų politikai Vilniu
je? Ar ne keista? 

IŠ MUŠU CENTRO 
Seserų Branciškiečių vajaus 

reikalu. 

Neabejotina, jog Amerikos 
lietuvių katalikų plačioji vi
suomenė džiaugsmingai suti-
ko žinią apie Šv. Pranciškaus 
Seserų vienuolyno įsteigimą. 
Tas džiaugsmas juo didesnis, 
nes šio naujo vienuolyno bran
duolį sudarė lietuyės seserys 
išvaduotos i š " lenku nelais
vės 

Seserų Pranciškiečių pasirįžy-
mas eiti pagelbon šviesti bei 
aoklėti jaunąją lietuvių gent-
kartę yra itin sveikintinas ir 
brangintinas. 

Naujo vienuolyno įkūrimo 
pradžia padaryta. Bet tik pra
džia, ir tai sunki. Šiandien 
šv. Pranciškaus Seserys yra 
susirūpinusios nuosavios pas
togės įsitaisymu: nftejas vie
nuolynas reikalingas nuosavių 
namų. 

Tuo tikslu šių metų 4 spa
lių, šv. Pranciškaus (vienuo
lyno globėjo) dienoje misose 
lietuvių kolonijose Amerik^e 
rengiamas Seserų Pranciškie
čių vienuolyno reikalams va
jus. Šį vajų karštai užgyrė 
šių metų h : R. K. Federaci
jos Kongresas Chicagoje ir 
pažadėjo reikalingos pagelbos 
šiam svarbiam reikalui. 

Tad tebūnie šie žodžiai pa-

Jaunimo švietimo bei auklė
jimo klausimas išeivijoje šiais 
laikais yra vienas svarbiausių 
ir opiausių klausimų. O vieni-
telis būdas tą klausimą tin
kamai išspręsti — tai lietu
viškų parapijinių mokyklų 
steigimas. ITik lietuviškosios 
parapijinės mokyklos gali už
kirsti, kelią besiplečiančios 
bedievybės i r ištautėjimo rfi- {;;kat:.nimu Federacijos sky-
binui. Pagalios, i r lietuvių pa- \ riams ir priklausančioms prie 
rupijos be mokyklų neturi už
tikrinto gyvavimo bei' tvirtos, 
pastovios ramybės. < 

AČiu Dievui, galime pasi
džiaugti gražiais vaisiais jau 

Federacijos draugijoms bei or
ganizacijoms visomis galimo
mis priemonėmis šį Šv. Pran
ciškaus seserų vajų paremti. 

Kol nepervėlu tieskime pa-

AR PAS ItfUS, LIETUVIUS, 
RANDASI UŽTEKTINAI 
© TAUTINĖS DIDY-

tebesamųjų mokyklų,kurios y- Į matus Amerikos lietuvių ka
rą vedamos š\;. Kazimiero Se- tulikų stipriai ateičiai, 
serų. Bet jų taip maža. O dir- Kun. Ig. Albavičius. 
va darbui plati, plati... Todc! A. L. R. K. Fed. Pirm. 
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LENKŲ IMPERIALIZMAS. 
^ -

Pagaliaus i r j^mer ikona i 
pradeda vis uroįjšis susipa
žinti su lenkų imperialistiniais 
tikslais. I r apie ' ta i atviriau 
skelbia spaudoje. 

Laikraštis "The Duluth Hv-
rald*' štai ką rašo: 

"Daugelis publicistų tyri
nėja Lenkijos ateities klau
simą. Nusveria nuomonė, jog 
šiandie Lenkija yra nesutiki
mų kaulai centralinėj Euro
poj. Lenkijos karjera buvo 
nepaprasta pradėtus ta diena, 
kuomet jie pakilo ir pasiskel
bė nepriklausoma. 

"Versalio taikos sutartis 
užtikrino jai žetnės plotus, 
kuo rodos, lenką* turėjo pil
nai pasitenkinli. Bet paskiaus 
Lenkija pasiglemžė turtingą 
dalį Aukštosios Silezijos, ly
tinę Galiciją, didelius Rusijos 
plotus ir pagaliaus teritori-
ja**, kurios priguli Lietuvai. 
Tą elgimosi Lenkija pateisina 
tuo, kad tos visos žemės įsto* 
rine prasme (supratime) jai 
priklauso, nors tų žemių gy
ventojų didžiuma nėra lenkai. 

"Lenkija įturėjo tiesos kai-
kuriuos plotus pasisavinti (f 
Red.). Bet daugel atsitikimuo
se ji nužygiavo pertoli. Pa
grobė svetimų .žmonių apgy
ventus plotus. Svarbiausias 
faktas tai tas, kad ji pasisavi
no plotus, prieš ką buvo nu
sistatęs visuomenės sentimen
tas ir kam oficialiai priešino-
sį santarvės valstybės, išėmus 
vieną Frauciją. 

i'Valstybės nenorėjo ir ne
galėjo siųsti kariuomenės cen-
tralinėn Europon prieš Lenki-
kiją. Lenkija tai gerai žinojo. tvermiaga katalikiškų organi 

zacijų darbuotė įeina į naują, J i pasirėmė būtinybėmis ir 
labiau įtempto ir našaus tiky- kažkokiomis teisėmis, ramiai 
binio gyvenimo laikotarpį.- diplomatiniai užsSaikė ir iai-

Kiekvicna tauta pasaulyje 
didžiuojasi savo genijais. Pa
žymėjus ius , nepaprastus 
žmones, nori savintis visos 
tautos. Lenkai, neturėdami 
savų genijų, bando savintis 
lietuviškos kilmės ,poctus, is
torikus, karininkus ir t. t. 
Bet geriausiai yra kiekvienai 
tautai branginti savuosius ta
lentus bei didvyrius. Mes tu-
rime daug kuo didžiuotis, tik 
stoka mums tautinės didybės 
(National pride). Gabus, ta
lentuoti žmonės, priklauso vi 
*ai tautai ir visa tauta turi 
teisės jais didžiuotis juos gerb 
ti ir branginti. Lietuvių tali

j o s didele brangenybe yra 
tenorus — Juozas Bobravičius, 
Bet vieton vilai tautai jį sa
vintis ir branginti —- grupelės 
atskiriu žmonių bjjmdo neštis 
už jį. Tni juokingas dalykas. 
Dailė yra, buvo ir bus (kuo
met ji yra tikra dailė — o ne 
imitacija) aukščiau visų 
"pa r t i jų" bei "s ravių" . Ar 
pešasi pav. Italų krovės bei j 
partijos už tokią Amelitą Gal-
Ii — Curci, Caruso ir kitus ? 
Ne, juos visus dailė vienija.' 
Jie su pasididžiavimu rėkia-1 
muoja i r remia savuosius — 
italus. O mes lietuviai kaip da
rome? Veik kiekvienas lietu
viškas laikraštis turi " s a v o " 
dainininkus. Jei laikraščio 
grupė nepopularė — daininin
kas nukenčia ir finansiniai ir 
moraliai, kuomet jis rengia 
koncertą. Juozas Bobravičius 
yra didis dainius. Priaugkimo 
ir mes prie jo... "Didvyrių že
mės ainiai, nepasirodyk i nifc 
"peštukų žemės' ' aineliais... 

Spalių 5 d. Orchestra Hali 
parodykime, kad turime užtek
tinai "National p r ide" ir mo
kame įkainuoti tautos brange
nybes. Lietuvių Cliicagojo 
priskaitoma suvirs 50,000 — 
Jei vienas iš dešimties eitu; 
koncertau ir tai turėtų būti 
bent 5,000 žmonių. Ar išlaikys 
Chicagos lietuviai kvotimus! 

Neabejojame^ Kas sykį gir 

nuojant — lieka, jo pastoviui Mirusio prezidento Hardin-
jigcrbf'ju. Užtai pirkite bilietus go žmona nusisamdo reziden

cijos namus \Vashingtone, mat 
čion draugijinė vieta arčiau 
širdies. 

iš kalno, kad nereiktų grįžti 
namon užsivvlus. 

N. 
_U * 3*1. 
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Greičiausis 
Patarnavimas 

Pinigų persiuntįane į Liotuvą, Latvija, Rusija ir 
Lenkų užkuta Vilniaus Lietuva-. 

Pinigus siunčiame Litais, Doleriais, perlaidomis ir 
telegramų. \r 

Laivakortes parduodame Lietuvon ir iš Lietuvos 
ant visų linijų. ; 

Paspoitus, kontraktus, doviernastis ir kitus legalius 
dokumentus padarome pigiai ir greitai. 

Esame registruoti Notarai Lietuvos Atstovybėje 
Wasbingtone. 

lnšiurinam namus, rakandus ir automobilius nuo 
ugnies ir Ju tų nelaimiu. 

iVisais reikalais kreipkities pas : 

Lietuvių Prekybos B-ve 
3311 S. Halsted St. Ohicsgo 
Phone Yards 6 0 6 2 

* 

V. Stulpinas, Mg r. 
Taipgi pranešame visiems Bendrovės Šėrininkams, 

rėmėjams ir draugams kad Lietuvių Prekybos Bendro
vės Chicagos Skyrius persikėlė į naują vietą po No. 
3311 So. Halsted St., tik vienos duris į žiemius nuo se
nos vietos. 

V. M. STULPINAS. I 
S A L U T A R 
Kas taa "Salutarae" Bite-

rts"- per vienas? Yra tai gy
duolė sutaisyta per specialia 
tus — chemikus, kuri su-
drutina nervus, pagelbi ligx> 
se skilrio, vidurių ir žarnų, 
ir t. t. Pasekmingai išvalo vi
durius, prašalina visus gesu* 
ir išmatas nereikalingas žmr 
gaus systeinai ir priduoda 
stiprų, drutlnanti veiksms 
kūno dalims, kas veda prie 
tikros atgavimo sveikatos. 

Mes esame* išimtinai vi%o» 
visoj Amerikoj ką rekomen 
duojame savo šaknis — lle 

&t karstas kaipo geriausias gy 
^ duotea. Tai drystame atsaky 
^ ti kad mes asam* laltlnet 
0»Vfv«ikatoa. 

ffi Si 
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P 
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dėjo p. Juozą. Bobravičių dai- ** 

K a p o patirta gyduolė, nes jis yra labai pasekmingas plačioj A-
merikoj. bet taipgi ir .Europoj. Taipgi Tamistos nepadarysite klai
dos reikalaudami šios g/duoles, nes jos yra geros U- labai pigios. 
Reikalaukite savo aptiekoriaus, o jelgti negausite tai reikalauki
te tešlai iš musj). 

SALTJTARAS DRUG & CHEMICAL CO., Inc. 
1707 So. Hidsted Street Chicago, Illinoi*. 
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SPORTAS 
BRIDGEPOĘTIEčIAI SU- ToVn of Lake "pitclicr »>> 

PLIEKĖ "ATJBURNS". »« eatclier", ir ' 'seeond base
inai! >* "Aubunfe • T turėjo 

Eridgeportas. — Rugsėjo ifJ ' ' p i t ehe r" iš kito tymo; taipo-
-tą dieną. Mark \Ytiite Squaro gi U? vieną k4))attcr ,\ slidinio 
Taiko, Įvyko žaidimas ta*peįS»fcį kada pasijuto kad pra
l o t o s kuopos baseballiniiikų' laimės, pastatė net trfe i4pinch 
ir "Auburn A. C . " iš ( t i lo i r - i Wttefa". Bet nieko negeH>ėjo. 
ship Tiouse. 

Iš pradžios sezono, "Aubur-
n s " išlaimėjo septyniolika žai
dimų, viena rfo kito. Ši kartą. 

" J i n k s " , Bron. Potsevičia, 
/aido kaipo "tl i ird baseman". 
Atsižymėjo net du sykiu, kada 
.baseballininkai iš Auburn pu-

kė. Bridgeppr-Į***, begu nuo antros "bases ' ' įiems nepasiseKe 
tieėiai laimėjo — 3 iki 2." 

Žaidimas buvo labai smar
kus. Sunku buvo pasakyti, iš 
atžvilgio, kuris tymas laimės. 
Abu tymai buvo gerai suda
ryti. Bridgeport iečiai turėjo 

TRi 's . Tol. Rt inibl ic 7812 
fili7 South Talman Are . 
\ a l : nuo 9 iŠ ryto iki 12 

*Dr. FELIX A. MANELIS 
\ A P R \ P \ T H 

I S267 So. Halsted Si. CliicagOc 
I Ofiso vai : Nuo 1—3 vak. ir n u o ! 
J T—9.vak. Tcl. Boul: 2777 J 

j R m M H i r i i o * Tol. l i n i n i u irk 48S7 
t Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. C. 
I CHUtOPltACTIC (SYDYTOJAS 

Be gyduolių, be operacijos 
Vai. 9 -1 : 5-8 P. M. šventad. 9-12 J 

• 1579 MiHvaukee Avenue 
Kamp. Kobey «r North A»<" 

Ofiso Tolof. Bnmswick *S*3 Ai 
__ _ ._ u m - m m -Į • • r " ^ • ?• 

iki tivėios. Abu sykiu jis jas 
pagavo, Lr tai^i jio buvo išme-1 
sti. 

Krank Prūsaitis, kuris yra 
mūsų kuopos "pitcher**, žai-
dė kaipo "center field". At
sižymėjo vienų sykį kada jis 
buvo prie ' 'bonie plate", ir 
mušė svaidinį. Jam teko nu 
bėgti tiktai iki 'Murst base", 
bei jis vieną baseballininką 
parvarė namon, o kita, iki tre
čios "basos" . 

0 ką kalbėti apie Petrą Mil-
lerį, iš Spring Valley! .7is ti
krai buvo " s t a r oi tbe day" ! 
Kada jau buvo paskutiniam 

Juozas KlueinskN 
— • — - < — - • • . - • ' • . 

ininge 
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s PIRMAS nam BALIUS 
Rengiama* 

šv. Jono Krikštyto JĮO Dr-jos 
SUBATOJE — SEPT. 22 D., 1923 M. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET. 

32-nd Place ir Auburn Ave. 
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 35c. Ypatai J 

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šio 
g puikaus Vakaro. 
• Kviečia visus 

S RENGĖJIAI. 

10 

ta 

i 
r? 

iš Auburn tymo, ėmė " b a t " 
ir laukė kol mūsų "pi tcl ier is" 
atmes bolę. Auburn žiūrėtojai 
turėjo daug pasitikėjimo kada 
.luozas atsistojo mušti svaidU 
n į. Sezono pradžioje, Juozas 
buvo "pLtcheris" bet kada 
vėliau, Auburn tymas gavę 
mušu "pitelierį", Praną Prū
saiti, jis žaidė kaipo "tli ird 
baseman". Atsižymėjo kaipo 
"home-run liitter". iTaigi, 
Auburns ir manė, "ga l jis ir 
šį sykį padarys "lionie r u n ' \ 

Town of Lakeicčių, "pitehe-
r i s " atmetė svaidinį. Juozas 
išmušė jį gan toli. J3olė nulė
kė tiesiog pas Petrą! Bet aug-
ščiau negu jo galva! Nepai
sant to, Petras tiktai mąstė 
apie pagavime tos boles, ir. 
Šokdamas aukštvn, sugavo. 
Riksmai iš BridgeporUečių pu 
.sės užbaigė visą žaidimą. 

Negaliu apleisti progos ne
paminėjus To\vn of Lakeiečių 
"pi tcher is" . Iki bent penkto 
" in ing" , nei vieną " h i t " Au-
bums iš jo negavo. Bet kada 
pastatė vieną "pineh-liitter". 
laimė persikeitė, 

Juozas Balsevičius, 16-to-
kuopos useco9d baseman", ne 
galėjo žaisti nes jo koja bu
vo išnarinta. Nepaisant to, jis 
buvo taip "pasiryžęs prisidėti 
prie žaidimo, kad jam pasky
rė vieta kaipo "umpi re" . 

Jeigu Petram MUleris suda
lys tymą kitiems metams su 
tokais gailiais svaidininkais 
kaip jis yra, tai kitą kuopų lai 
mė išgaruos. Lauksime kitų 
metų. Laukia ir 

Jaunutė * korespondento. 

SEZONAS BAIGĖSI LAI 
MĖJIMU. 

I 
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RUDENINIS 
: Rengiamas 

Baltos Lelijos Kliubo 
SUBATOJ, RUGSĖJO - SEP. 22 D. 1923 M. 

M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd PLACE 
Pradžia 7.30 vai. vakare 

i 
ii 

g] 
visus 

"Svetainė" šiam vakarui bus speciaUai išjmošta, t.it : 
Visi atsilankykite į šį vakarą. Nuoširdžiai kvie.mi 

RENGĖJOS. 

iwm: 

k 

EXTRA EXTRA 

Didelis Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS 

Šiuomi i ranešame a}>iellnkės lietuviams kad mūsų 
krautuvėje prasidės Sukaktuvių išpardavinias Rugsep 
>> 1923 ir te^is iki Spalio 22, 1923. Laike sio didelio iš

pardavimo s"utaupysite 20miošviitį ant dolerio. Turime 
Sau- plunksnų- visokio rųšies matergolo boye nu ir vil
noniu, mergaitėms suknelės, kepures ir kautuku ir vm-
kanis siutu kelnių kautuku ir kepurių, uz prieinama 
ka'na 

Turime vaikams, moterims ir vvrams visa eilė apa
tiniu, sveteriu, panėiaku ir eeyerykų. Augantienis vai
kams ir taipgi vyrama geni kelmu ir P ^ n w r i « m 
Taipgi turime geru vilnoiuu blanketų ir kaldni ir viso
kių namini\i rakandų. I r laikome gerų mekanikų Over-

> - * %<£• 

all 
Meldžiu nepraleisti šios progos. Krautuvė atdara kiek

viena vakarą iki 9 vai. vak. Štampas duodamas laike 
išpardavimo. 

NATIONAL DEPARTMENT STORE 

10317 MichigJtti Avenue Ro$eland, 111. 
Telefonas PnMman 5190 

, ^ » • • » » » • » » * » * » * • • * * ' * ' 

Cicero, 111. — Nesenai Kv. 
Antano ratelis užbaigė savo 
betoną supliekdamas \Vestern 
Kleetrie. (Geriausiu metiku bu
vo R.Kreneas. jis laimėjo sep 
tynis žaidimus o tik 2 p a l a i 
mėjo. Jo rekonlas yra laba i { 
geras; gavo/94 ' 's tr ike out<' 
davė 23 base oų ball ir (la

ivė tik 4S " h i t s " tai bent me-
I timas, tik gaila ka. 1 kalo jis 
, svaidė Benvyn žai(įime jis už-

]įgavo sau ranką o po tuo ne
galėjo (Jaugiau mesti svaidi-
nio. Jo vieta užėmė Bukaus
kas, jisai laimėjo 3 žaidimus 
o pralaimėjo tik 2 žaidimu. 
Juozas Kiškunas laimėjo 2 
žaidinių. o nėra pralaimėjo^ 
- - Kiškunas buvo vienas iŠ 
ge r i a us i u . m uš i k ų, jisai tu r ė j i) 
(•7210, Juozas Mažintas buvo 
geriausias gaudytojas. Viskas 
sekėsi kuogeriausiai vadovau
jant S. Petrauskui, šv. Anta
no tymas mano daryti "foot-
bal l" tymą nes turi gana stip
rių vyrukų. Juozas Mažintas 
kuris šiemet žais • football su 
Morton Pligli Sebool kaipo 
k 4emP\ Manome kad jam pa
siseks gerai žaiski. Bet ir dar 
manome padaryti "basket — 
bal l" tymą nes mes turime 
"blgb sebool s t a r s " kurie ga
lėtų su mumis žaisti. Kitą 
metą kaip "base-bal l" sezo
nas ateis Šv. Antano tymas 
turės vieną iš geriausiu tymų 
Ciceroje, nes kuopa auga. Šv. 
Antano parapija turi bazarą, o 
§v. Antano kliubas su visa jė-
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VYRIAUSIŠ MAISTAS 
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebėtinu surėdymu, karvė 

ištraukia iš jų naudingus elementus ir perduoda juos piene. Dėlto, 

pienas yra vyriausias maistas. 

Bordeno Išgaruodintas Pienas suteikia pilno, tyro karvės pieno 
maistingumą geriau, negu koks kitas produktas. Yra tyriausias, 
šviežiausias pienas su smetona. Karvės yra geriausiai prižiūrimos 
ir veterinariai nuolat peržiūri jas. 

Bordeno Išgaruodintas Pienas yra parankiausia, taupingiausia pie
no forma. Del virimo ir kepimo jis susilygino skoniu su geriausiu 
šviežiu pienu. Nėra jam lygaus gėrime kavoje. Priežiūra sutaisyme 
užtikrina tyrumą pieno, kuris pilasi kaip smetona* 

* 
Jei •nori sužfiiiol kaip virt su Ilortlono Išgaiaoriintu Pienu, pasiuskit mums 1. iponą 
paženklinant k.->kias pamokas norite, ir mes prMusime dovanai. 

THE BORDEN COMPANY 
\l» Borden 

Building 
New York 

Chicago Office 
510 N. Dearborn St. 
Tel Dearborn 3105 

ChMMftQM 

Saldainiai 

Vanlas . . 
\n t rnšas 

KTPONAS 

Rašalai 
>l«''SOS 

P>-i«Wii 

Pajai 
Pudingai 

Srt.ilio 

© 
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4 I ' . u <v. p*r o" 

*VAPdRATfl> 
MILK. 

•ranasa' 

prisirašyti prie šios organiza
cijos. 

Susirinkimai kas antradienį 
vakare pusė po septynių mo
kyklos kambaryje, Šie žaidi kai 
kurie žaidė su Šv. Antano ty
mu ir mušė svaidinį virš 300 
šimtų nuošimeių. 

AB. R; H. PCT. 
S. Petrauskas 27 8 17 .692 
J. Kiškunas 48 20 32 
J. Sapitas 36 13 21 
J. Matonis 46 14 25 
J.Bukauskas 44 16 22 
J. Mažintas 32 15 16 
J. Valiulis 27 7 12 
W. Norbutas 20 2 8 
A. Mickevičius 19 5 7 

ga gelbsti parapiją kad pas-
taėius naują bažnyčią. P i r m ą ' • . , « , , , , . - . . , » 
dieną uždirbo tarp 40 ir 45 do- j { T e L L a^a y e t t e 

.672 

.546 

.525 

.506 

.450 

.444 

.400 

.364 
M. 

NAUDINGA YRA SKAITYtl PAGARSINIMUS 

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoi 
mkkLL 

lerių. Lietuviai turėtų džiaug
tis su tokiu jaunimu kuris 
sau ir parapijai darbuojasi. 

J Tėvai leiskite jūsų vaikams | 

pilniems -i 
Kaipo lletavys, Uetaviams vim~ 
dM patarnarijŲ knogerlansla 

M. YTJŠKA 
8*38 Wcst 58-Uj Street ^ _ 

• m * • •_•••• fLJULiJi"-* •-• • • • • - •> • * < » 

PEARL OUEEN KONCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 

Musij krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams dmkuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius;'grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
siu, armonikų rusiškų ir prūsiškų iSdirlryscra. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 
Steponas P. Kazlawski 

4632 So. ASHLAND AVE.. CHICAGO. ILL 
Telefonas BOULEVARD 7309 

file:///Ytiite
file:///APR/P/TH
file:///Vestern
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
sioux OITY, IOWA. 

- Rngsigo 16 d. vietos lietu
viams buvo paminėtina ir 
linksma dieną) dėlto kad šio
je dienoje su gerb. klebonu 
kun. J. Česna minėjome ir 
?ventėmė metines sukaktuves 
jo klebonavimo mūsų parapi
joj. Gerb. kun. J. Česna, pra-
eitais metais rūgs. 16 d. at
važiavo pas mus ir užėmė kle
bono vietą mūsų. parapijoj. 
jFaigi kaip sykis šiame sekma
dieny pripuolė gerb. klebono 
Dietinės sukaktuvės. Šiai 
brangiai ir minėtinai, dienai 
bažnyčia buvo puikiai išpuoš

to staliuko, prabilo į publi
ką kokiu tikslu vakaras yra 
surengta. 

Atidaręs vakarą, kvietė visą 
eile programos dalyvių U} va
karą paįvairinti.Dalyvavo šie: 
p-lė A. Balčiūnaitė pasakė ei
lės ir monologą; Juoz. Bilkevi-
ėius išpildė labai, juokingą žy
diški monologą "Pasaulio su
tvėrimas ". Publiką prijuokino 
iki* nenoru; p-lė V. Biržetaitė 
pasak)ė eiles, S. Ūselis ir p-lė j 
Balčiūnaitė gražiai atliko duej 
tą ir ant galo p-lė Zof. Moc
kevičiūtė deklamavo "Miškas 
ir Lietuvis". Nusileidus už
dangai visi su nekantrumu 
laukia kas čia bus! už keletą 

traukė ilgiausią metų ir dar 
keletą gražių dainelių ir ant 
galo Liotuvois himną. Po tani 
griežė orchestra ir buvo Šo
kiai iki vėlumos. 

Šios metinės mūsų mylimo 
klebono gerb. kun. J. če'snos 
ir visi įspūdžiai šių iškilmių 
pasiliks ilgai mūsų atmintyje. 

Koresp. 

ALKOS VAIKEJLTO JĖZAUS DR-JA1 
Clcvelaml, Orio. 

Po S5.00: Kun. kleb. Vilkutaitis, 
Baltrušaitis; 

$4.00 Staupienė; 
$2.00; A. Citela; 
Po $1.00. V. Liutfcienė. A. Ru

činskienė, A. stasilianas, K. Stankus, 
Cegelskis, K. Pikutis, J. Montvila, A. 
Proškevičius, M. Svarbys. P. Glugau-
dienė, J. Januška, J. Jagminas, J. 
Dani lev ič ius , K. Berg:, M. Jočionls, 
J. Valeckas, A. Rudbalis, St. Minio
tienė, p . Žvtnys, J,. Markevičius, P. 

-Jtfulalis, J. Vaškevičius,ąP. Čipliau-
skas, O: DebesJenė. J- Nefeišauakas, 
C , Nefeišauskas, O. Montvilienė, J. 
Kvicdaras, J. Aliliauskas, K. Žilin
skas, A. Kunickas, N. Janulionis, I. 
Kareiva, K. šumskis, A. Narbutas, 
V. Babs, J. Palukevičius, A / Vaičiū
nas, V. Lapašauskas, M., Babrauskas, 
V. Danuinas, J. Zinkevičius, U. Gam-
soniehė, P. Janilionis, J . fiimelevi-
čius, M- Statutą, T. Laaickas, A. But
kevičienė, P . Zinkevičius, J. Kuzas, 
M. Muraškiemė. J. Derenčius, A. Vaš
kelis, K. Varkala, J. Eidikys, M. To-

toraičiutė, J. Grinevičius, M. Simke-
vičiutė, J. Lenkaitis, J. Paulauskie
nė, M. Rusienė, J. AčiUs, M. Kizelis, 
O. Andrušaitienė, P. Sutkus, K. č ip-
liauskas, M. Mačionia, P. Stankus, R. 
Adomaitis, K. Janulai t is , Baranaus
ką*, J. Dubickas, P. Luidinckiene, L. 
Lugrkus, O. StaBiliunas, O. Birazaitie-
nė, Lainienė, H. Albertienė, J. Ei -
mužis, M. Arcišauskos, J. Siekis, J. 
Lisauckas, A. Lackauskas, V. Giba-
vičius, J. Sądaucka*. P. l iauselis, A. 
Kunigl&kis, F . Saukevičia, J. Branys. 
Smulkesnių ir neivardintų aukų $22.-
69. Viso labi $126.69. 

Ačiu. 
Kuui. J . Norbutas, 

V. J. r>r. įgaliotinis 

i 

Sakoma vyrai visi lygiai 
gražus, tokiu būdu jų dailės 
kontestas nei neplanuojama. 

^Įfimm 
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ta visi altoriai buvo pasken 
de gyvose gėlėse. Per šv. mi- mhmrių vėl pasikelia uždan

ga; pasimato gražus ir nepap
rastas vaizdas ant scenos di
delė kėdė apstatyta gyvų gė
lių vazonais; šone mažas sta-

sias ant visų altorių buvo už
žiebtos žvakės ir elektros 
lemputės. Per pirmas šv. mi
šias gražiai giedoję mažųjų 
eboras po vadovyste gerb. I liukas ant kurio stovi gražus 
varg. E. Šlapelio, o jx>r antras bukietus. Čion moksl. J. Žabu-
didžiųjų choras, kuris tiesiog 
užžavėjo visus bažnyčioje esan 
či-us, net išėję viens kitam sa-

* ko, kad prie tokio giedojimo 
nerupį ir melstis. Laike sumos damas kalbėti širdingai dė-

lionis pasakė gražia prakal- Į 
bą žymėdamas klebono nu-j 
veiktus didelius praeitų metų 
darbus parapijos labui. Baig-

VIETA 
Pinigai padėti j šį Lietuvių Valstijinį barfką yra pilnai apsaugoti jo dide

liu kapitalu ir turtu. Teipgi yra po Valdžios ir Clearing House priežiūra. Mo
kame 3 nuos. į metus už pinigus pade tus *taupymui. 

Kapitalas ir Perviršis $275,000.00 
-v 

Turtas Virš 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . • II 

gerb. klebonas prieš pat Even-
geliju atsiklaupęs prieš alto
rių atkalbėjo maldą dėkuoda-
mas Dievui, kad laimino pra-

kuoja klebonui parapijos var
du už nenuilstanti darbavimo
si, ir prašo klebono užimti del 
jo parengtą vietą. Klebonui 

.eitais metais, ir prašė tos pa- atsisėdus kėdėje tarp gėlių, į-
laimos ir ant ateinančių metų. teikta gyvų gėlių bukietas ir 
Sykiu su klebonu ir visi baž- j auksinė plunksna. Klebonas, 
nyčioj esa suklauj>ę meldėsi, j priėmęs dovanas, kalbėjo ir 
Buvo pasakyta gražus. Šiai iŠ- sveikino visus linkėdamas del 
kilmei, pritaikintas pamoks-, visų geriausio pasiekimo ant 
tas. • • ateinančių metų ir pats žadė-

Vakaras. I J 0 ( 1 a r s u d i d c s n e energija 
darbuotis. Dėkojo už skaitlin-

Vakare svetainėje buvo su
rengtas gerb. klebono pager
bimui vakaras su gražia, įdo
mia programa. Parap. pina. 
ir šio vakaro rengėjas moksl. 

gą atsi laukimą publikai, nors 
ir lijo per visą diena ir va
kare bet gi ant pagerbimo sa
vo mylimo klebono susirinko 
skaitlingai. Pasibaigus gerb. 

niw»i! Hlll«'j!l 
j.r,.||]iiP 

J. Zabulionis geri), kleboną klebono kalbai gerb. mūsų 
pasodinęs prie gražiui papuoš į varg. E. Šlapelis su chom už-

. ' : - - -= 

Siunčiame pinigus Lietuvon Doleriais ar Litais teisingai, gretai ir pigiai. 
Sloliname pinigus ant namį, etc. 

Parduodame augstos rūšies pirmus morgičius ir bonus kurie neša 5—6 
nuošimčius j metus. 

Atliekame visus kitus bankiniuiį Jrikalus. 

METROPOLITAN STATE BANK 
Po Valdžios ir Clearing Souse Priežiūra 

2201 W. 22nd R K R į St., CHICAGO 

AMERIKOS DOLERIAI 
Pastaruoju laiku mušu biznis ant tiek-išsitobulino, 

jog pradėjome išmokėti Amerikoniškais doleriais 
kiekviename pašte Lietuvoj, su mafu nuošimčiu, ir 
pilna gvarancija laike 24—26 dienų, taipat ir per 
telegrafe, laike 5—6 dienų. 

Norintiems atsitraukti savo gimines arba pažįsta* 
mus, taipgi važiuojantiems Lietuvon, klauskite pas 
mus informacijų ypatiškai ir per laišką prisiųsdami 
krasos ženklelį del atsakymo. Gausite teisingas infor
macijas DYKAI. 

Apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Padarome įgaliojimus (davernastis), ir visus lega-

liškus dokumentus, pirkime, pardavime, ir t. t. 

Registruotas notaras. 
Visais reikalais kreipkitės pas 

Paul Baltutis and Company * 

\ j 

901 W, 33rd Str, 
Telefonas 

Yards 4869 
Chicago, Illinois. 

•• u s _ _ 

MES KVIEČIAME TAMISTA 
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke. 

Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Account 'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

C I C E R 0 # B A N K 
48-th Avenue and 25-th Place CICERO, ILL. 

Kaip Bankai 
f. . . . . > « . . . y t * . i - » 

Savo 
• -

Invastmenfus? 
, 

A. Michnievicz-Vidikiene 

KUŠERKA 
101 a Halated St 

Kampas $1 gatv§ 
hone Y arda 1119 

Vienam* ofise »a 
Dr. J . F . Vkn 

Jpaing. 
Saž lo l lku pa-

Harnavinas prie 
'gimdymo.Visokį pa 
patar imai dykai. 

Valandot: nuo 7 ryto, HŠl 1*. nao 
6 Iki 9 vai. vakarą. 

3 = 

Tas labai lengva sužinoti nuo savo bankiniko. Nei jokios mis
terijos apie nėra. Bet apgaulingi brokeriai pripasakoja visokiu 
nesąmoniŲ apie banku uždarbius, faktas yra tas kad bile kas, kas 
turi keletą šimty dolierų gali investuoti savo piningus kaip ir bankas. 

Pavyzdini Bankai investuoja milijonus dolieriy į Pirmus mor
gičius ir Pirmos Mortgage Auksinius bondsus. Kode! tu negali to pa
daryti? Investmentai padaryti taip neprapuls kad pinigai duodami 
apgaulingiem brokieram ir ju agentam. 

Norint daugiau informacijy apie saugius investmentus ateiki
te mušu bankon ir pasikalbėkite su ponais Grišium, Maciku ar 

Sedemka. 

^X5= 

P R A N E Š I M A S L 
20 metų prityri-£ 
mas plačiai pagar -a 
sėjęs fotografas A . ' ! 
Voitkevičlus pagrj-o1 

o 1S Lietuvos ir& 
•a.vo name 636 W. 
i8th St., Chicago, 
111. a t idarė pikčer-J 
nę, pagal n a u j a u - ^ 
šios mados. 

Nepamirakit am J 
rlškio. J 
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!!Daryk Dabar ir Sutaupyk Pinigus!! 

PEOPLES STOCK YARD 
STATE BANK 

DIDYSIS BANKAS ANT 
Kampo 47 ir Ashland Ave 

Chicago. 
-

Gera? žinomas bankas tarpe lietuviu, visoje Amerikoje 
savo stiprumu ir geru patarnavimu. 

AR MANOTE ATSIIMTI 
GIMINES Į ĄJfĘRIKĄ? 

2629 Lietuviai atvažiuos į čia šį 
meta. 

Leisk musų rašttoei Kaune pa
gelbėti Jūsų giminėms i icauti pas-
portus ir viza* ir. t inkamai juos 
prirengti f kelionę. 

Nereikia Į t ek t i del vietos, tujin
tiems Cunard linijos laivakprtes 
Cunard laivas* išplaukia iš Europos 
kas kelintą, dieną. Cunard laiva
kortės pra £c(ros kelionei ant 
AQVlTA3fIA, BBRENGARLV ir 
3IArRETANIA, greičiausia jurų 

Jkelionė tarp Lietuvos ir Amerikos. 
Dei smulkesnių informacijų, ma 

lonėkite gusižinoti su mūsų vietiniu 
agentu a rba musų—raStinėje 

i unard L ine . ; 
140 i J ^ Dearboam 

S i Chieago 
IU. 

Jeigu nori įsivesti save na-
muosna šilumą, tai padaryk 
tą dabar, kol mūsų stočk'as 
dar pilnas ir gerame stovy. 

Mes duosime jums progą 
įsivesti šildomąją plant'ą už 
labai prieinamą kainą dabar. 
Mes pasiųsime savo inžinie
rių, kuris jums parodys paai
škins kaip galime tą pada
ryti. Mes paskolinsime jums 
veltui visą set'ą tulšių reika
lingų prie jvedimo. 

Užganėdijimas garantuoja
mas. 

Mes taip pat turime visą 
prirengimą del pluminimo 
(plumbing) už labai prieina 
mas kainas. Mūsų kainos vie 
nodos kiekvienam. 

J! 

• * • * - mmm 

!!!Daryk Dabar ir Sutaupyk Pinigus!!! 

Levy & Company 
Kampas 22 -ros ir State Str. 

TeL Calumet jgg2 

MES KALBAMb LIETOVlSUI 
lUiHMIlIUUIMliŽlIiiP 
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CHICAGOJE 
\ kuiios kuopos jau pradėjo ju- ry*-rė ką, norint paaukautų ir 

dintis, bet dar daug ' kuopų 

Ift DIEVO APVEIZDOS 
KOLONIJOS. 

sic. net 30 muzikantų. Tai yra 
bene vienantinė proga užgirs
ti Vytautieeius ,"in corpore". 

Užsirakite nosinės mazgut] 
ir -neužmirškite, kad Parapijos 
Camivalas — Jomarkas dar 
tesėsi: rytoj nuo 4 po pietų ir 
dar pora vakarų. Mat, viskas 

čka nuo daugybės svečių. Pa- J . ^ ^ ^ 
tartina patiems atsilankyti - ° Barabanščikas. 
ir įsitikinti. Ten pat galima 
pasimatyi su "Big Toni". 

30 muzikantų. 

Bianiavi reikalai. 

Parapijos bazaro biznis vyk 
sta gerai. Ypač sekmadieniai 
svetainės ir kiemo sienos bra-

Vytauto Benas ypač nori 
pesirodyti ateinantį utarnin-
kų, rugsėjo 25 d. Tą dieną bu-
• • " 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr. A, Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia 
savo of i se : 

1411 So. 50-th Avc. 
Cicero, DL 

\į~m-

VISI Į DARBĄ. 

Užsibaigus vasaros karš
čiams visokios draugijos, kp. 
apskričiai pradėjo planus da-

• ryti, kaip savo veikimą pa
varius pirmyn per žiemą. I* 
Vyčių Chicagos Apskr. choras 
taipat turi padaręs planus, 
kad per šią žiemą surengus ko 

j lis koncertus, ir apie pora O-
pcrų pastačius. Choristai visi 
ima lekcijas baNo lavinimo. 
Valdybos nariai važiuoja per 
kuopų susirinkimus ir ragina 
Vyčius prisidėti, kas turi bal
są prie choro, o kas be^to ta
lento (balso) lai prisirašo 
prie choro rėmėjų eilėn. Ne

laukia kažin ko. 
Šią žiemį; L. Vyčių kuojpos 

turėtų pasidarbuoti del minė
to choro. O choras beabėjo 
duos žmonėms daug geresnius 
ir puikesnius koncertus negu 
kad buvo praeity. 

Mat, 'šią žiemą turime apie 
tuziną naujų žymių solistų. 
Beto, visi choro nariai lavino 
balsus privatiškai. Vienu žo
džiu sakant, choras pakilo 
aukštyn dailės srity. Tad visi 
į darbą kas kuom isgalim, o 
nauda bus Tautai, visuomi-
nei ir mųs pačių organizaci
jai. ( 

K. J. O. 

prie darbo siek tiek prisidė
tų. 

Tame reikale yra Šaukiama 
oxtra susirinkimas nedėlioję, 
rūgs. 23 d. 1;00 vai. po pi-et, 
par. svet. Visus kviečia 

i, K. Enčeris, pirm. 

"c 
LIETUVIAI AMERIKOJE, 
ŽINUTĖS IŠ MELROSE 

PARK, ILL. 

CHICAGOS VYČIŲ KUOPŲ 
VALDYBOMS. 

, • . , . , . — » 

* • -

Telefonas Boolcvard 198t 

Dr,S.A Brenza 
4406 fco. Ashland Averrae 

Chicago. III. 
Vai.: > ryto iki 12 plet: 1 po 
plet iki 1 po piet: «:80 vak. Iki 
9:30 rak. 

Dr. Makaras 
L I E T l ' V Y S GYDYTOJAS IK 

C H I R U R G A S . 
U i Chicagos greičiausiai ir ar 

čiausial pas iek iamas sekanč ioms 
kolonijoms: Indiana Harbor, East 
Chicago, Hammond, Gaa-y, Harvey, 
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 W E N T W O R T H A V E . CHI
CAGO HE3GHTS, ILL. Tel . 4JH 
Ket vergo vakara i s : 10453 S. State 

St. Itoseland. Tel, 349, 

Dr. Melen M . Wi»ncw 
DENTISTfc 

2137 South Cieero Avem-ue 
(Arti Douglas Elevator) 

Ant antry luby. room 5. 
Tel. Cicero 652« 

Valandos: nuo a iki 12 iryte; nuo 
l ik i 5 po piet; nuo 6 iki 9 vak. 

J 

Tel. Ronlfvard 0537 " , 

L 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo g lkt 12 dieną, nuo f 
Iki 8 vai. vak. Nedėl lomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

Pirmadieny, nigs. 24 d., 
7:30 vai. vak., Dievo Apvaiz. 
parap. mokyklos kambary sau
kiamas dideliai svarbus L. 
Vyčių kuopų valdybų, Apskri
čio Choro valdybos ir Chica
gos Basėbolo Lygos valdybos 
susirinkimas. 

Visos viršui paminėtos val
dybos, tun būtinai šiame susi
rinkime dalyvauti. 

Apskričio valdyba. 

BRIGHTON PARK. 

- ̂  ^ •»'«»«»'•» •— i — -

B r. i K. Rutkauskas 
GYVVTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Tafayette 4148 

Atsišaukimą* į visus S. L. R. 
K. A. 160-tas kp. narius. 

Gerb. S. L. R. K. A. 160 
-los kp. nariai ir narės: — 

Per ištisus motus mūsų kp. 
naudojosi X. P. parapijos svet. 
\Y bažnytiniais patarnavimais 
veltui, dabar parapijos baza-
rui prasidedant reikėtų kiek
vienam iš mūsų prisiminti kad 
Ii k rankai' rarika pi aimtmt ga
li abi būti baltos. ' 

S. L. R. K. A. 160 kp. turės 
gražiai papuoštą būdą bazare 
\a\%i kad tą būda nebūtų tuš
čia, reikia kad kiekvienas na-

Meirose Park, III. Randas į 
pietus, pakrašty Chicagos. Ko
lonija lietuvių vidutinė, tik 
labai išsiskirstę tai ir išrodo 

r nedaug. Yra vifokių draugys
čių bei kliubų; labai pasidali
nę į partijas. Bedievybė, ma
tyt, labai išsiplatinus. Atša
lę nuo tikėjimo ir Bažnyčios. 

Parapijos nėra, nes bažny
čios lietuviai savo neturi, bet 
italiiona-s kunigas moka gero
kai lietuviškai kalbėti tad ji« 
įvairius reikalus atlieka. Dar 
atvažiuoja iš Chicagos nede-
lįomis lietuvis kunigas, tiktai 
reikia netingėti *nueit bažny
čion. 
Darbai 

Darbai, kol kas eina neblo
gai, tik nedaug fausi a moka. A-
merican Can Co., kurioj clirba 
daugiausia merginos, gauna 

i 

nuo 25c. iki 35 centų į va

landą. Rodos yra maža. 
Geležinės darbai sunkus. 11-

gos valandos reikia dirbti po 
12 valandų į parą. Uždarbis, 
tai]: gi mažas, gauna nuo 30 * 
iki 55 centų į valandą. 

Pragyvenimas. 
Brangus čion pragyvenimas, 

dr.ug brangesnis, kaip kad pa
čiame Chicagos mieste. Stu-
bos labai brangios, nes jų trū
ksta; by kur gavę nuomuoja. 
Kompanija žinoma stato nau
jas, bet nenuomuoja, nori kad 
žmonės pirktų. Brangumas ne
apsakomas; namas ant vienos 
šeimynos parduodama po $8,-
000. 

Krautuvėse valgymas taip
gi brangus. Rastauracijoš kiek 
gali branginus ima. Visas čion 
gerumas, tai kad gali grynu 
oru pakvėpuoti. Mat, pakraš
tys miesto, randas daugiau žo
lės ir medžių. 

Vietinis. 

!!! M. E. ZAL001AS 
ARKITEKTAS 

Tel. Ott. Humboldt 4*88 
l ies . Humboldt 8898 

1263 N. Paulina St. 
Kamp. Mihvaukee Av« 

"jpg-J-'v 
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Senberniai, mėgsta didžiuo 
tis savo galybe, o tvirto 
kliubo nepajėgia sukurti. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

UTelT Dearbam 9057 

A. E 
STASULANI 

ADVOfLATAS 
VldurmiestlJ O riša s 

Itoom 1726 Chicago Temple Bldg. 
7 7 W . Washington St. 

OFIbAb C ICERO 
1314 So. Cicero Avenae , 

Panedėlio, Seredo ir Pėtnyčios vak 
Tel. Cicero A048 

PINIGUS LIETUVON 
Nusiunčiame 

Telejcramu per 2 dienas. 
Perlaidomis per 25 dienas 
Turime tiesiogynius susisie-
kymus su Lietuvos Bankais. 
Pasinaudokite prega siuns 

darni pinigus Lietuvon 
per 

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK 

1112 W. 35 th St. Chica«o 
Turtu virt $7.000.000.00 

mmmmmmm 

' V.W.RUTKAUSKAS4 

A D V O K A T A I 

f Oftnaa Dldn.i«atyJ 

29 South La Baile Str^t 
Hanihart^ 5ttt 

Telefonas Central A8t0 

Vakarais 322S S Haisted St. 
Telefonaai f a r d * ««M1 

^ ^ • a 

Lietuviai Daktarai 
Amerikos Lietuviu. Daktarų 

Draugijos nariai. 

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

ANT NAUDOS. 

BIONAS GO. 

Tik tiems, kurie sėja lauki
nes avižas, atlyginimas už 
darbą toks pat koks jis buvo 
pirmose dienose. - ~ J ^ ^ ^ f c H E S 

L i w j e r 
Dlrn.: R. M4-M6-327 N. Dear-
born Stv. Tel. Randnlpli 5.*f»4 
V a k a r a i : 1O730 K. Wal»axli A 
RoMlaiK] Tel. Pu 11 man %%lT 

. „ , • - - • - " - • - • • 

A. A. S laki 5 
f ADVOKATAS 
orioiH Vidurntlentyje 

C H l t \ < ; 0 TKMPl iE BLlt .DI]V« 
77 Wrst \Vasliinffton Street 

1*«H»!W 172« T<«1. Dearborn 9057 
Nuniu Tel. I lyde Park 3395 

Dr. A. J. Bertašlus 
( Bertash ) 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
8464 So. Haisted Str. 

Ofiso Vai .: 1^3 po piet 6-8 vak. 
Rezidencija 

815 t So. Union Ave. 
Tel. BouJ. 5913 Tel. Yds . 1699 

-f 

f Dr. Maurice Kahn 
Gyctvtojas ir. Chirurgas 

] |4631 S . A s h l a n d Ave . J 
S Tel. Yards 0994 t 

809 W. 35th St, Chicago 
Tel Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRJOMO IR PAR-
DAVIM02$ASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 

r 

(Valandos: 
[Nuo 10 iki 12 piet. 
> Nuo 2 iki 3 po piet 
!Nuo 7 iki 9 vakare. 
[Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. \ 

«ftC»RV h*l*4 k>t^J \9i%*U 

Vakar Klausimas Šiandieną Atsakymas 

Rezld. tel. Van Ruren 0294 
OfHo tel. B<mlevard 9093 t 

Dr. A. A. R0TH 
• f m AM GYDYTOJAS Ir 

GMIItl /BOAS 
«|K*iaii»ta« M«»tert«iku, f j r t a k i 
*%iku ir rimų ckVKmtSkų li«% 

oriMH: 8386 8. Ralsted Kt. 
Vai.: 1*—11 ryto: t — 8 p* 
pUt. ? - «*ak ffftf l t — i i d 
Res. 1189 Independence Ulvd 

Caicaco. 

KAS BUS? 
ŠĮMETĄ? 

5 DIENA ? 

J. BOBRAVIČIAUS KONCERTAS 

J. BOBRAVIČIAUS KONGERTAS 

J. BOBRAVIČIAUS KONGERTAS 

J/BOBRAVIČIAUS KONGERTAS 

0H- CHARLES SEfiAl / 

FvrtkM* »a*o ofisą po numeriu 
4199 WO. Ah Ii LAK D AVEVUK 

SPECIJAMSTAS 
Džiovu, Moterą Ir VJT»J ligų 

• a i . ; ryto nuo 18 — 18: nuo 2—B 
po plotų: nuo 7—S: 89 rakaro. 
Nedėl lomis: 19 tkl 1. 

Telefonas Dreael 8889 

S. W. B A N E S 
ADVOKATAS 

79 W. Mtmroe tttreet 
Kuom 901 - Telef. Randolph 8900 
Vai: Nuo 9 ryto 1kl 5 PO pietų 
Vakarais: 8208 Ko. Hal*ted Str. 

Telef. Tardą 1018 
Chicago 

• i - • i i . i - » r * • • 

LIETUVIAI GEABORIAI 

Telefoną* lioidevard 4189 

A. Misa'skis 
Graboriua 

% 

KUR TAI BUS? 
ORCHESTRA HALL 

MICHIGAN AVE. TARP ADAMS IR 
JACKSON 

Sėsk j kokį norį karę, važiuok "daung 

tauri" ir privažiuosi Visai netoli. Paskui pa~ | | 

klausk, kur yra "Orkestrą Hali" — visi 
v 

pirštu parodys. 

GARSUS VISAME PASAULYJE LIETUVIS 
DAINININKAS P. JUOZAS BOBRAVIČIUS 

Telefonai Seelcy 7489 

Dr, I. M, Feinbetg 
Gydo specialiai visokias vyrų Ir 

moterų lytiškas ligas. 
1 2401 Madison Street 

Kamp. Western Ave. — Chicago 
Valandos: t—4 po pietų 7—8 vak. 

Akiniai pritaikymo mene 
20 metų prityrimo 

8 lAU»ro \ lA I PAKl. lAkJA 
Aklų Ligas 

a r Jums skauda Kalvą? 
Ar Jūsų akys aSaroJfiT 
Ar yra uždegtos? 
Degina* ar niežti? 
Ar bkaitant akya greit pavarg

sta? 
^Ar kvaišta ga lva? 
Ar iTiatote kaip ir plukan^liv 

taškus ? 
Ar atmint is po truput} mažėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar Jaučiate kaip Ir smilt is aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvairas akis? 

John J.^SRietana 
AKINIU SPECIALISTAS 
1891 Bo. Ashland Ave. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augšto vUš Platto ap -
tlekos, kambariai 14, 15, 16 ir 17. 
Valandos nuo r ryto iki 9 vakars. 
Septiutadieulais 8 r. iki I I dienos. 

• • L L I! •) + * ' 

Tel. BUd. 7049 

Dr. C. Z. Vezelis 
U V T C T I S DENTISTA8 

4712 BO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak 
Seredomis nuo 4 iki 9 vakare. 

Tel. Caoal U I , f a k . Ganai t i l t 

i DR. P. Z. ZALATORIS 
Uetnris Qydyto]u Ir 

Ohiriirgta 
I M I ftoatfc Ralsted Btreei 

• s .andos i t iki 11 r y U : 1 Iki * 
po Dietų- f Ik* • «sfc-*r» 

m m M M ^ — MI m M W • M ^ o ^ ^ ^ ^ ^ l » • • • j i 

Dr. M. Stopnicki 
3107 So. Horfiua Street 

CHICAGO, CLLflTOIg 
r-Jefeoe* T a r i s MSS 

• a i a h d o s — I <kl 11 U ryto 
po pietų I iki I vak. Itedėitoeale 
ofisas oždarytaa 

f 

I 

DR, A. L. YUŠKA 
1000 Bo. Haisted Str. 

Patarnauju lai
dotuvėse ves
tuvėse, kr lkšty-1 
nėe Ir kituose 
reikaluose. Kai 
nos pricioanioa. 

3307 Aubur.i Ave. Chicago. 

LIETU VYS. G F A B O R I C 1 

Tel. Oanal 1111 
oflao vai.: l f ryto iki 11 po plea 

I lkl 7 vai vakaro. 
R"e> vai.: 1 lkl 4 po pietų 

41 i t Arcter Ave. 
Tel. Lafayette • • • ! 

Į » • -I —"I - - - - — 1r • • • M ^ » 

TeL Boolevard S4M 

DR. A. J. KARALIUS 
LietuviB Gydytojai 

3303 South Morgan Str^t 
Cklcago. m . 

Patarnauju laidotuvėse koplgiausta 
Reikale meldžiu atsišaukti , o mano 
darbu bus te užganėdinti. 

S. l\ I4ACHAWIC2 
Telefonas t a n a i 1271—2199 
3814 W. S.H-4 l'laop Cl i imso . Ill 

Telefonas Yards l i s a 
S T A N L E Y P 

ORABokiiTei n* 
Balsamootojae 
Toriu autome 

blliua visokiem* 
reikalams. Kaina 
pr i t inama 
3319 Anboro 
Ava Chicago j 

ta _ 

[Tel. Blvd 
Dr. 

. 1401. 

V. A. 
531* So. 

Valandos: Nuc 
7—9 vak. 

Nedėllomis 

ŠIMKUS 
Haisted Street 
9 Iki S diena. Nuo 

9 Iki 12 diena. 

Dr, M, Strikoi'is 
Lieta vis 

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4«ul So. Ashland Avenae 

Tel. Boulevard 78M 
Vai.: 2 tkl 4 ir e ik! I 

Ned. 10 Iki 12 
naaral: * t41 So. Albany Avenae 

Tel. Prosneet 19»0 
Vsl.: pagal sutartį. 

Dr. 0 . VAiTUSH, 0 . D. 
U E T r V l S AKTU SPfCmAfjJSTAe 

Palenrvlaa nau 
akiy tempimą 
kas yra priežas^ 
timl skaudėj imo 

galvos, svaigulio, aptemimo, Dervo-
tumą, «kaudančiua ir utsldeguaius 
karščiu akių kreivos a k y s , katerak-
to, nemiegio; netikras akis lndedam 
Daroma egzaminas elektra parodan-« 
tis mažiausias klaidas. Akintai pri
taikomi teisingai, toli ir eiti matan-
t iems pagelbėta. Sergėkite savo r e . 
gėjimo ir vaikus e inančios mokyk f 
loa. Valandos: nuo 16 lkl 8 vakaro 
Nedaliomis nuo 10 iki 12. 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

; II'JLI. I. ,. ,:.'.,IS 
* • 

PATARIMAS LIGONIAMS 
Gauk patarimą D-ro Vau Patag, Specialisto kurU 

supranta tavo stovį ir *kuriB patars tau kaip pasi-
geibčti. Norint išsigydyti reikia rasti l igos P R I E -
ŽASTI. Pasitark su daktaru kurta turi ilgų. metų 
prllyrimą chronišku ir viduriniu ligų, lai tave ge 
rai išegsaminuoja. 

Tavo kraujas ir šlapumas turi būti eg ieminuoja-
mas mikroskopu. Jetgu kenti nuo Crroniškų Ligų 
arba a»lpnunio lytiškų ilgų ar užstnuodijimo krau*-
jo, tau reikalingas specialia srdimas . Serum E'ektra 

Dr. J .V»nf>Ji ing 
(Misas ir Laboratorija 

Valandos 10 išryto lkl 0 * * t vakare 
SI Oi Bonu* Uabsted f$t. 

— 
Telefonas Yarda l l l i 

file:///Vasliinffton


D R A V 9 %s i krtradienis Rūgėjo 22, 11V23 

.y Dievo Apveizdos Parapijos 

& 

KARNIVALAS 
Tebesitęsia: 

JOMARKAS 
Rugsejo-Sepfember: 28 ,25 , 2 7 ir 30 d.d. 

3E J M I • S 

EXTRA! Utarninke, Rugsėjo 25 d. pilnas Vytauto Benas iš 30 muzi 
i kantų. Kviečia Rengėjai. 
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UKLEFONŲ BENDROVĖ 

APELIUOJA. 
Kiekvieno mokslo dalyko 

mokiniai bus sugrupuoti į 
dvi dali. Pirmoji mokinių 

Telefonų bendrovė Ohica- j dalis pamokas lankys pirma-
gojV, The Illinois Bell Tele- j dienio, trečiadienio ir penk-
phone Co., federalin distrik-1 tadienio vakarais nuo.7:30 li
to teisman padavė ępeliaeija. gi 9:30. Antroji dalis —An-

Bendrove reikalauja išduo- ; tradieniais ir ketvirtadieniais 
j 

ti jai "injunction' prieš Illi-jnuo 7:30 ligi 10:00. 
nois komercijos komisija, ku- j Bus painokos akedeminių, 
ri parėdė, kad už telefonų komereinių ir technikinių kur-
vartojimą Chicagoje butų i- j sų. Ne veteranams už visą 
manuos mažesnės ratos. semestrą (3 mėnesius) reikia, 

Keikia spėti, kad bendrovė! užmokėti: lankantiems akade-
gaus "injunetion." Kituo-jminį ir komercinį kursus po 
met taip pasielk gatvekarių 12 dolerių, lankantiems tech-
bendrovė. (Javo "injunetion", nikiui kursą — 15 doleriu, 
pneš^mažesnes ratas ui važi
nėjimą gatvekariais. 

Yno komercijos komisijom 
priguli, kaip didelius pinigus 
turi imti visuomenės naudos 
bendrovės už atliekamus pa
tarnavimus visuomenei. 

IVėiaus bendrovės randai 
ažtarvmo federaliuose *,.« , .. . . 

I rinkimas /vyks ned., Ilugs. 23 d.. 
u r n o s e i r v a l s t y b ė s Į s t a t y m u s ' *«*>.! PO pamaldų, ŠV. Mykolo para-
. . pi jos svetaim'je. Malonėkit visi at 
(pmrucrja. 

CICERO, ILL. — Kat. Federacijos 
12-to skyr. mėnesinis susirinkimas į-
vyks sekmadieny, Rūgs. 2 3 d., šv. 
Antano ps j \ svetainėj 8-tam kamb. 
1.00 vai. po pietų. 

Draugijų atstovai-ės malonėsite ne-
veluotls ateiti ant susirinkimo MM 
kaip jau žinote kad 3:00 vai. prasi
dės par. bazaras. 

J. Mockus, pirm.. 
Ii. Krckščituias. rast . 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA Skelai (sfarst ikles) 

del b u č i n e s a r grosernės, ir du ge-
siniai pečiai. Atsišaukite tuojaus. 

V. M. STULPINAS 
3311 South Halsted Street 

Chicago. 111. 
Tel. Yanls 6M2 

B I Z N I S 

L O T A I 
ANT PARDAVIMO Lotai ant leng

vų išmokesčių sewer, vanduo, Saly-
gatviai ir elektjros Šviesa, 3 blokai 
nuo gatvekariy, pekščias gali nuei
ti į Argo, Clearing; bažnyčia, moky
kla ir Movie Teatrai. Užtektinai vie
los laikyti karves, vištas. Geriausias 
bargenas ant' South, West Side., už 
$325.00. Atsišaukite: ' 

1449 South 40-th Avonue 
Cicero, III. 

KAS TURITE LOTA? 
Aš turiu gerą 6 eilindotrių mažai 

var tota automobilių ir noriu išmainy
ti ant loto nepaisant vietos. Atsilan
kykite pas 

JOSEPH viTsi*KEwrrz, 
4034 Archer Avc. Chirafio, 111 

SEPTYNI NUOSTABUS 

DALYKAI. 

Lincoln parko žvėryne pri
viso daug žiurkių. Viena i'ir-
ma apsiėmė jas išnaikinti. 

P R A N E Š I M A I . 
Liet. R. Kat. šv. Kazimiero Brolių 

+ ~,%. I ir Seserų H-augijos mėnesinis susi 
į e i s - 1 ,_, . 

16 SALIUNŲ NETEKO 
LICENCIJŲ. 

Malonėkit 
sKunkyt, nes bus daug svarbiu reika
lu: tai pat išgirsit raportą iš Kat. Fe
deracijos įvykusio Konftresa. 

Valdyba. 

Chfcągos majoro Dever pa-
rėdvmu l*)-ai salimui atimta 
licencijos. Kova prieš alaus 
pirklius vedama toliaus su vi
sa energija. Tečiaus f;mo;t-
židžiai dar nesurandami. 

Liet. Teat-. Dr-jos šv. Martino, mė-
Dorinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny, Kugfsėjo 22 d. 7:30 va!, vakaro 
švento Jurgio parapijos svetainėj, 32 
pi. ir Auburn Ave. V'i.si nariai ma
lonėkite laiku susirinkti, nes tu;.-ii!ie 
daug svarbiu reikalų aptart i . 

P . Kitevieiu. imt. rast. 

KOLUMBO VYČlįJ VAKA
RINĖS MOKYKLOS. 

tos. Atsišaukite šiuo adresu; 
N. Čekanauskas 

4438 So. Hermitage Ave. 
Tekf. Roulevard 7618 

ANT PARDAVIMO' šaltinas 
Nase'as ant 3 metų. Parsiduo
da iš priežasties, savininkas 
eina iš biznio. Atsišaukite 

2544 So. Western Ave. 

PARSIDUODA ėeverykų tai
symo krautuvė, lietuvių apgy Į 
ventoj vietoj, biznis nuo senoj Septyni senovės nuostabus 
išdirbtas. Savininkas apleidžia1 , . . 
miestą. Atsišaukite: , dalykai tai (hgyptiski pyra-

3347 So. Union Ave. j m ydai, Mausoleum, Halicarna-
^^PARDAVlMO~b^7er^*!ss i joj , Temple of (Joddess Ar-J 

lietuvių apgyvemtoj vietoj, biz- j t e m i s tfphosusįjoj, Kabanti 
nis nuo seno išdirbtas, parsi- . , . .._*; . . ' l t 
duoda iš priežasties nesveika- Į < l a r*a i Babylonoj, Cojlossus, 

Rhodos, (Jod Zeus Stovyla pa 
dirbta Phidias'o Olympijoj ir 
Faraono Jūrių ^ibintuvas A-
lexandrijoj) Šie. dalykai yra 
begalo gražus ir seni dalykai 
ir tiesiai neapkainuojami. Bet 
ši u laiku žmonės, mažai domos 
j ta'. atkreipia jie, daugiau in
teresuojasi dabartiniais daly
kais kurie liečia ,mus pačius. 
Devynias dešimts nuošimčių 
vi>ų ligų paeina nuo viduriu, 
j u symptonai, (blogas apetitas, 
negrumuliavimas galvos skau j 
dėjimas nemiegiojimas, nuola
tinis pavargimas) tas galima 
tuojau pataisyti vartojant 
Triner's Bitter Vyną. Visuo
met turėk namuose Triner's 

ANT PARDAVIMO Kepykla (Pie-
karne) geroje l ie tuvių apgyventoje 
vietoje arti šv. Antano parapijos ir 
gera proga įsigyti gei.-ą biznj. Parsi
duoda pigiai. Norintis pasinaudoti Sia 
proga, kreipkities ant Sio antrašo: 

!4.*U ftftith 49-th Court 
Cieero, Illinois. \ 

N A M A I 
ANT PARDAVIMO 6 kam

barių namas su basementų, e-
lektra gazas ir vana, lotas 
125x25 2141 W. 22nd Place. 

A N T R A N D O S 
KAS yORITE gera randa f} Į Maža mokestis iškalno o liku ' 0".. ". TT . 

i:ambaria:. gazas, elektra va-i sius kaip randa. Atsišaukr.te;1>,tter V>'no< parduodamas 

Spalių 1 dienų Cbicagoje a-
t i daromos trys vakarinės 
Kni^hts o f Columbus (Kolu
mbo Vyčių organizacijoj) mo 
kyklos. ' 

Vakarinės mokyklos skiria 

nos, steain lieat, ga rudžius 2 
automobiliam ir kiti patogu
mai. Atsišaukite 

AGOTA KASMAUSKIENĖ 
5382 So. Maplevvood Ave. 

i 'AJBKOJIMAI 
PA1BAKAU savo pusbrolio Juozapo 

CJrakaueko, 24 metai kaip Amerike 
|12 'tnetų kaip girdėjau kad gyveno 

mos buvusio karo veteranams : chieagoj, nt. Sanotaa paeina u Kau-
I no Rcdybos šiaulitj Apskričio Ligų-
' mu I 'arap. Dargužiu Kaime. Turiu 

labai svarbu reikalą gauta iš Lietu
vos jeigu kas žinote apie ji ar jis, 
pats me.džiu pranešti šiuo adresu, 
už ka busiu labai dėkinga. Marcijona 
Macieno 50 D. \V. Leonard Street, 
Orand Rapids, Mieh. 

vyrams ir moterims. Kaip 
tien\s, taip toms mokyklų 
lankymas yra dovanai . (dy
kai). 

Mokintis priimami ir neta-
rnavię armijoje vyrai ir mo
terys. Bet šiems reikia už 
mokinimą užmofeėti. Užmo
kestis nedidelė. 

Vakarinės mokyklos bus tri 
jose vietose. \Vest Side: St. 
Ignatius College Building, 
1076 Roosevelt road; Nortb 
Side: De Paul University 
Building, 1010 Webster Ave.; 
So. Side: South Division 
High School Building, 26 st. 
ir Wabash Ave. Pastarojon 
mokyklon priimami išimtinai 
tik vieni karo veteranai vyrai 
ir moterys. 

Šiose visose vietose galima 
užsiregistruoti kas vakaras 
ligi spalių 1 d. f -

REIKALINGA 

ant pirmu lubų po 6 vai. va
kare. 

1952 W. 21 Place 

pas visus valtininkus. 
(Apgr.) 

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

K L N. V. VILKUTAITIS 
•527 Supcrior Avonue 

CIcveland, Ohio 

RETA] ATSITINKANTI PROGA. 
PARDAVIMUI 2 augStų muro na

mas 2 -flatai po 6 puikius kamba
rius; visas ištrimavimas kieto me
džio; karStų vandenių šildomas su 
2 boileriai: ibudavctl alsbaksiai ir 
gasijiiai ppoiai kiekvienam flatul, ota-
tyta3 pagal naujos i rados C metai ! 
atgal; lotas 30 pėdų pločio; savinin
kû * yra pHverstas parduoti pigiai; 
kaina |11.500; pusę pinigais o kitus 
ant morgieio lengvais išmokėjimais; 
pasiskubinkite nes šitas n a m a s yra 
vertas $15,000 pagal šių laikų. 

PARDAVIMUI 2 augštų muro na- | 
mas 2 flatai po t 'tjr 7 kambar ius ; 
gasas, elektra, maudynės, beismen-
tas kr dviem automobiliams garadžius 
rendos neša $99.00 į menes]: kaina 
$10,500; nereikia turėti visų pinigų, 

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 2 flatai po 4 gerus kamba
rius; įtaisymai gesas, e'.ektra, mau
dynės, skiepas ir 2 geros šandes už
pakalyje; ka ina $5,200 apie pusę pi
nigai, kitus lengvais išmokėjimais. 

Nofėdami pamatyti viršminėtus na
mus atsilankykite diena ar vakarais 
pas 

NĖRA PIENO, NĖRA 2M0 
GAUS. 

By C. HOUSTON GOUDTSS 
Leidėjas 

Publisher, The Forecast, Amerlca's 
Leading Sood Magazine; Founder 

The Forecast School of Co-
okery; Food Adviscr, The. 

People's Home Jou
rnal ; Lecturer 

on Nutrition. 
! 

REIKALINGA. 
moteris ar mergina prie namų 
darbo, drabužių plauti nerei
kia. 

Atsišaukite: 
J. PRAKAITIS, 

3525 Main Str. md. Harbor, 
Ind. 

REIKAL1NCJAS geras var
goninkas mokantis savo amatą 
tegul kreipiasi. 

KUN. J. KELMELIS 
207 Adams St. Newark, N. J. 

BRIGHTON REALTY CO. 
J. Yushkewitz, vedėjas 

4034 Archer Ave. (prie Cali-
fornia Ave.) 

N"aujas dviejų flatų namas po 
5 ir 6 kambarius, stirnų šildo
ma arti 63-eios ir Sacramento 
Ave. Atsišaukite pas savinin
ką 

JOS. KRAL 
2444 West 67-ta Gatvė 

Telef. Prospect 1364 

&• J * , • . REIKALINGA . moteris ar 
Sis rudens semestras tęsis Į mergina prie namu darbo. At-

nuo sptalių 1 d. ligi gruodžio 
21 d. {Taigi kursai tęsis 3 
mėnesius. 

srsaukite _ _ ^ ^ _ ^ 
W. J. STANKŪNAS 
3315 So. Halsted St. 

Telef. Yards 1546 

BRIGHTON PARKE 
Pardavimui naujas medinis 

namas 5 ir 5 kambarių su 
aukštu beismentu priežastį 
patirsite ant vietos. 

Atsineškite kuponą. 
V. Paukštis 

' 2450 W, 45-th St t, 

Pienas yra tai mist ras visų vai- , 
gių — kuomet švarus. Tai vienas iš \ 
sunkiausių dalykų ji užlaikyti šva
riu — ypačiai kuomet jis šviežias. 

Nei vienas maistas taip greitai ne- [ 
prisiima bakterijų kaip pienas iš Įjū
rio tuomet visokios ligos kila. Nėra 
nei jokio maisto kuris butų maištin
gesnis kuomet švafus šviežia kaip 
pienas. 

Vaikams ir užaugusiems pienas y-
ra reikalingiausias duodantis jiems 
s t ipruma ir užlaikantis jų sveikata. 
Kiekvienas žmogu« turėtų išgerti 
kvorta pieno kasdiena. Ji galima 
gerti arba valgyti valgius padarytus 
su pienu kaip ssiub'a ir kituis daly
kus. 

Labai sunku yra gauti šviežio pieno f 
ir labai sunku ji užlaikyti. Gi kiek
vienas žmogus tuM būtinai jo turėti . 
Ką-gi tuomet reikia daryt i? Atsaky
mas yra labai lengvas. 

Vartok Bordens Evaporated Pieną. 
Kad būti užtikrintais gavime švie- i 

žo ir tyfriaus pieno ji pastate fabri
ką netoli ūkės kame karvės gaonsi. . 
Pienas kuris randasi Borden kenu- , 
tėse yra t i rš tas geį*as švarus ir švie
žias. 

Jis labai parankus vartoti virimui 
Ir taip geras kaip tik lviežiai nuo 
ka|rvės pamelžtas, ir daug geresnis 
ir parankesnis vartoti . Jo gali turiti 
kelete, kenučiu po r anka kad reikalu! 
prlf^us tuojaus garli val.-toti. Begalo 
geras vartoti darant sriubas, sosus, 
dressdngs, deserts ijr t. t: 

Užtat Gali Borden permatydamas 
jo būt ina reikalingumą ir išrado bū
da kaip galima ji užlaikyti šva(.-iu ir 
šviežiu. 

Nueik pas »avo^ groserninka ir už-
sisakyklt keletą kenučių: Pafciėgink 

1 vietoj paprasto pi«no ku 

DAR ŠIANDIEN 
•A 

'MŪSŲ DEPOZITORIAI NEPRAŽUDYS 

MUSĮ) BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI NUTARĖ IŠMOKĖTI 
PILNĄ NUOŠIMTĮ ANT VISU IŠTRAUKTU DEPOZITŲ, KURIE BUS AT-
GAL SUGRAŽINTI Į BANKĄ L A I K E V I E N O S S A V A I T Ė S 

•Tokis nutarimas yra padarytas vien del to kad parodžius šio Banko tvirtumų 
ir prielankumą musrų gerbiamiems Košt J menams, kurie patikėji neteisingiems 
gandams ir paskalams dėlei vieno šio Banko darbininko prasižalinimo, ir iš nc-

• pamatuotos baimės, buvo savo pinigus išsiėmė. . 

Kurie perkėlė išimtus pinigus į ki tus Bankus, priduokite mums ta.s knygė-
. • lės. Mes patys perkelsim atgal pinigus ir Tamstos nua^imčiai ne bus sugadinti. 

ŠIO BANKO KAPITALAS IR PERVIRŠIS 

$290,000.00 
0 VISAS TURTAS BANKO SIEKIANTIS 

$3,000,000.00 
YRA GERIAUSIAIS LIUDININKAIS STIPRUMO IR SAUGUMO 

ŠIO BANKO UŽPAKALY KAIP MŪRAS STOVI ILLINOIS 
VALSTIJA IR CHICAGO CLEARING HOUSE ASSOGIATION 

LIETUVIAI PAS LIETUVIUS — Lai būna mūsų obalsis ir jo laikykimės. 
Tada tik lietuvių vardas augs ir gražiai skambės. * 

Gaukite šiandien šio Banko knygelė ir nuošimčius auginkite. 

BANKO VAU)YBA: Joseph J. Elias, Pros., James P/Doody, Viee-Praj., And-
rew H. Nowak, Vice-Pres., Wm. M. Antonisen, Cashier, St. V. Valanchauskaą 
Ass't. Oashier. 

BANKO DIREKTORIAI; 

^ 

Wm. M. Antonisen 
John I. Bagdziunas 
Otto H. Beutler 
Paul K. Bruchas 
James P. Doody 

Jos. J. Elias 
Kasimir P. Gugis 
Matthevv Keees 
M. A. Meldazis 
Andrevv H. Nowak 

/ 

Anthony A. Slakis 

UNIVERSAL STATE BANK 
(Under State Government and Clearing House Supervision) 

3252 South Halsted Str., Chicago. 
LAIKINAI 814 W. 33-RD STR. KOL UOIAI6S REMONTAS 

4 

file:///Vest

