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T. Sąjungoje Iškeltas Vilniaus Klausimas
NACIONALĖS KATALIKU'
LABDARIU KONFERENCI
JOS SUVAŽIAVIMAS
MAJORAS IR GUBERNA
TORIUS SVEIKINA
DELEGATUS.
Vaikštynės gatvėmis, Aukš
tosios Mišios.
DEK MOINES, Iowa, rūgs.
9. — Praeita sokniadieni ("ioįiai prasidėjo Naeionalės Ka
talikų Labdariu Konferenci
j a i suvažiavimas, kuris baig
sis rugsėjo 12 d. Pirmukart
tos rūšies suvažiavimas Įvyk
sta viduriniuose vakaruose,
ačių vietos Vyskupo pastangoms.
Delegatų
suvyk o iš v i s u
kraštų, kaip iš rytinių, taip iš

vakarinių valstybių.
\ e s ta
Konferencija visi daug inte
resuojasi.
Mišios, vaikštynės.

V

Galvanauskas Reikalauja
Atitaisyti Klaidą

GENEVA, rūgs. 10. — T. stybių nacionale nopaliečiaSąjungos trečiasis komitetas mybę arba nusistatymą.
svarsto ir diskusuoja Euro
Sakė, jog Adriatiko proble
pos taikos planus, į kuriuos ma visas laikas kelia daug
turi ineiti
nusiginklavimas, nesmagumu tarpe Romos ir
valstybių apsaugos garantija Belgrado. Dėlto taip
yra,
ir verstina arbi t racija.
kad gyvuoja "mažoji entenBuvęs Italijos premieras t ė . " Jei jos nebūtų, nesmaSbanzer pažymėjo, kad ga- j gumų nebūtų.
rantijų sutarimai,
apsaugos
Ernestas Galvanauskas, Lie
sutartys ir arbitraeijos teis tavos atstovas Anglijoje, iš
mai nebutini taikos palaiky kėlė Vilniaus klausimų.
Jis
mui.
i spėjo T. Sų jungų, kad Vil
J i s atakavo regionales val niaus pripažinimas Lenkijai
stybių sutartis, ypač "mažą visais laikais bus kabus tirš
ja ententę." Nes tų valstv- tas debesys ant visos Euro
Tr tas debesys•kas mo
bių padarytose sutartyse aiš pos.
kiai pažymima, kad Runmiri mentas galės plyšti.
j a i r Čekoslovakija verčįamos
Lietuvos delegatas reikala
Jugoslavijai. vo, kad T. Sąjunga ta klaidų
eiti
])a <r P ibon
jei pastaroji atsidurtų karau — Vilniaus paskyrimų len
kams, atitaisytų, kol nėra vėkadi r su Italija.
Paskui Shanzer
griežtai lu.
Nes tas vienas klausipriešinosi T. Sąjungos
žy mas, kaip ilgai jis nebus tei
visuomet
giams, kuomet pastaroji turi singai išspręstas,
noro maišvtis i kai-kufiii vai- grųsins Europai.

P i r m Konferencijai
susi
rinksiant. Aukštosios Mišios
laikyti buvo planuojamos vietos katedroje.
Bet kadangi
suvyko daugybė
delegatų,
tai Aukštosios
Pontifikalės
Mišios atlaikyta
Coliseume
10:30.
P i r m Mišių miesto gatvė
mis įvyko iškilmingos vaikš
tynės.
,Yaikštynėse be dele
gatų dalyvavo šventojo Var
do Draugija.
Nuo kapitoliumo numaršuota į Coliseux
ma.
Aukštąsias
Pontifikalės
Mišias celebravo Sioux City
Vyskupas Heelan. Gi pamo
BERLYNAS, rūgs. 10. — j Be technikalių
tos kitos
kslų sakė Dubuque Arkivys Paskelbtas oficialia pareiški- kliūtys, tai diplomatinės kliukupas Keane.
inas, kad Vokietijos valdžia tys. Nes pirmiausia prieš tos r
del tecbnikalių ir kitų kliūčių notos siuntimų pakėlė protesSesijos.
kokiam laikui atidėjo notos tų Francija.
Paskui (Tautų
Sesijos pradėtos tų pačių
siuntimų santarvės
valsty Sų jungos
sekretoriatas iš
dienų popiet.
Susirinkusius
bėms. Ta nota Vokietija no Oenevos painformavo vokieč.
delegatus be aukštosios dvari formaliai išsižadėti kaltės valdžių, kad jos nusistatymas
siškijos sveikino šio miesto
už buvusio karo sukėlimų.
pakenkė jai įstoti Tautų Sųmajoras ir Io\va
valstybės
jungon.
gubernatorius.
Pirmieji šeši jKonferenciTuotarpu vokiečių nacio
Patsai suvažiavimas pas jos suvažiavimai buvo AVasbkirstyta į 6 sekcijas arba da ingtone. Paskui nutarta su nalistų partija griežtai reika
važiavimus turėti kituose mie lauja kanclierio Marxo, idant
lis.
Pirmoji sekcija tarsis vai stuose. Šis yra dešimtas su išsižadėjimo kaltės nota be
pasiųsta.
važiavimas.
Dcviutas buvo atidėliojimo butų
kų klausimu.
Be to* nacionalistai stovi už
Antroji ,— sveikumo proble Philadelphijoje.
Naeionalės Katalikų Lab tai, kad kaip ilgai Vokietija
momis.
Trečioji — ligonių reika darių Konferencijos nėra pa- neišsižadės kaltės už karų, ji
šelpos teikimo tikslai. Pašei - negali įstoti |Tautų Sųjungon.
lais.
Ta vokiečių
išsižadėjimo
Ketvirtoji — moterų akty pų teikia miestuose gyvuojan
čios labdarių draugijos. Bet nota visur sukėlė didelę senvumo klausimais.
Penktoji — socialiais ir po- »i°s organizacijos tikslai ra .sacijų. Ypač dėlto, kad tos
sti kuogeriausių metodų lab- uotos daugiausia bijo Fran
litiniais aktyvumais.
Pasirodo, kad Francišeimvnos klausi- daringųjam darbui
ir tas cija.
Šeštoji
[metodas nurodyti- labdarių
mais.
Kiekviena sekcija turi pa-!draugijoms, kurios tiesioginiai užsiima vargių ar palie
siskyrusi pirmininkus.
Atskirios sekcijos dieno gusių šelpimu ir prieglaudų
mis atskiriai turi sesijas. Va užlaikymu.
Tam dalykui ši konferen
karais gi įvyksta visų sekci
cija gamina daug įvajrios rųjų plenariai susirinkimai.
šies literatūros.
Pradžia ir tikslai
Viena pažymėtina šios or
Nacionale Katalikų Labda ganizacijos ypatybė, tai ta,
rių Konferencija įkurta 1900 kad suvažiavimuose įvairios
metais Katalikų Universitete, ldiskusijos nepavedamos deleWashington«.
' gatams balsuoti!

REPUBLIKONAI LAIMĖJO
. MAINE VALSTYBĖJE. .
Reiškia, ten klanas
ima viršų.
POKTLAND, Me., rug. 10.
— Valstybėje per buvusius
užvakar rinkimais laimėjo republikonai.
Gubernatorium
išrinktas valstybės
senato
narys Bre\vster,
republikonas, kuris nei vienu žodžiu
kampanijoje neatsiliepė prieš
Ku KJux klanų.

Vinies, Tai Kabas Tirštas Debesys
Ant Europos.

Vokietija Atideda Notos Siuntimą
Santarvei

v

IŠKfcLfc VILNIAUS KLAU
SIMĄ T. SĄJUNGOJE

Ernestas Galvanauskas. Lie
tuvos Respublikos Atstovas
Anglijai. Jis yra Lietuvos de
legatu T. Sąjungos susirinki
me.

CHILE RESPUBLIKOJ SU
KILO ARMIJA IR
LAIVYNAS

Tuotarpu jo oponentas de
mokratas smarkiai
kovojo
kaukuočių organizacijų.
Tuo
oponentu buvo
Pattangall,
buvęs valstybės prokuroras.
Tokiu būdu šioj valstybėj
klanas gyvuos, kuomet republikonai su juo sėbraujasi.
Šioj valstybėj kluxeriai be
galo įsigalėję.
(Demokratai
mėgino jiems nusukti ragus,
bet nevyko.

SUDEGĖ LAIVAS.

REIKALAUJA Iš VALDŽIOS
PASAUKTI POLITIKIERIUS.

HOLLAND, Micb., rug. 10.
— Čionai sudegė pasažierinis
garlaivis South American. Ki
lusto gaisro priežastis nesuAštn cenznra nepraleidžia
sėRta. Garlaivis buvo sau
zimu.
suose dokuose. 16-a negrų įgulos suspėjo laiku apleisti
SAN,TIAGO, Chile, rūgs.
garlaivį.
10. — Čionai kilo nepapras
Nuostoliai apskaitomi ligi
tas sujudimas pasklydus ži
j500 tūkstančių dolerių.
niai, kad prieš valdžių sukilo
Sudegęs
garlaivis keletu
armija ir karo laivynas.
vasarų plaukiojo tarpe BufArmijos ir karo laivyno ka
falo ir Chicago.
rininkai mieste Valparaiso at
laikė susirinkimų ir padarė
KAREIVIAI DAR
rezoliucijų, idant iš šalies ad
PATR0L1U0JA.
ministracijos butų pašalinti
politikieriai.
H E R I N , 111., rūgs. 10. —
Karininkų rezoliucijoje Štai
Čionai kareiviai vis dar patkag pažymima:
1. Militarinė akcija neturi roliuoja gatvėmis, nes gyven
tojai enrimsta. K a s tik gy
jokio politinio pobūdžio.
2. Ši akcija iškeliama gel vas negali susitaikinti su klubėti nacijų, kurių griauja po xeriais.
litikieriai ir kyšių ėmėjai; ak
cija nebus pertraukta, kaip ii KINIJOJ KOVA VYSTOSI.
gai nebus atsiektas tikslas.
SHANGHAI, rūgs. 10. —
3. Militarinė akcija neturi
tikslo įkurti šaly militarinė Civilė kova šiose apylinkėse
nepertraukiama.
Kadangi
valdžių arba diktatūrų.
kovos plotas vis plačiaus iš
Politinis krizis Chile res vystomas, todėl svetimos val
publikoj kilo, kuomet anų die stybės savo koncesijų apsau
nų pirmiausia vieni armijos gai iškėlė iš laivų (langiaus
karininkai pareikalavo kons j jurininkų.
titucinio amendmento, idant
ministeriai neprigulėtij jokiai
ARMIJOS LAKŪNAI
politinei partijai.
Reika
WASHINGTONE.
lauta ir kitų reformų.

WASHINGfTON, rūgs. 10.
Armijos karininkai ypač
nepatenkinti parlamento p a s i — Iš New Yorko čionai ats
elgimu.
Parlamento nariai krido S. V. armijos lakūnai,
^ a i £ a h m a Pataikinti patar- kadangi nubalsavo patys sau^ kurie baigia savo kelione aplink pasaulį.
l :
padidinti algas.
? "Vagie kepure dega."
Čionai ir kituose miestuose
Vokiečiai nacionalistai darbuojasi savo pusėn patrauk- Į įkurta aštri cenzūra ir pneš- BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 24.
ti kitas partijas. I r kaip tik valdiškos žinios nepraleidžiaMASKVA, rūgs. 10. — 24
susirinks parlamentas, • tuo- mos.
asmenys, įvelti Gruzijos re
jaus nori atakuoti Marxo vai
Chicagos sveikumo komisio- voliucijoje, sušaudyti.
džią.
nierius Dr. Bundeson paskel
bė įspėjimą nuomuojamų na KAUNAS.— Statomi Kau
Du plėšiku apmušė Mrs. mų savininkams, idant apart- ne ir Šiauliuose elevatoriai,
Jlose Tobor i r atėmė 700 do mentai atatinkamai butų šil kaip tenka patirti, busią per
duoti Žemės Banko žiniom
domi,
lerių vertės žiedĮf*

ANGLIJOS PREMIERAS ATAKOMIS
PASVEIKINTAS
KONSERVATISTAI SU LIBERALAIS PLA
NUOJA J{ PAŠALINTI
jos vadai pradėjo organizuo
tis su tikslu atsikirsti konser*
vatistams ir liberalams.
Tą
atsikirtimų
norima pakelti
tuojaus, taip kad konservatistams su liberalais
neleisti
užimti stiprių pozicijų.
Iš. vyriausiojo darbo parti
jos ofiso pranešta, kad arti
miausiomis dienomis visuose
rinkimų distriktuose bus pa
kelta kampanija.
Gyvento
JKaip konservatistai,
taip jams bus aiškinama, kaip di
liberalai Šaukia, kad kaip tik delė jiems nauda išpuls, jei
šio mėnesio pabaigoje susi Anglija pilnai pripažins s u
rinks parlamentas, bus pa Rusija padarytas sutartis.
duotas sumanymas sugriauti
MacDonaldo
valdžių ir pa Rinkimai.
Tuo pačiu laiku konserva
skelbti naujus
parlamentan
tistai su liberalais
iškelia
rinkimus.
kampanijų, atkreiptų
prieš
Kuo jis prasižengė.
sutarti su Rusija. Jie denunKonservatistai su liberalais cijuoja darbo partijos valdžią
puola premierą MącDonaldų už nus'ileidimus bolševikams.
už tai, kad jis Tautjų SųjunKampanijos tikslas vienas;
gos susirinkime nepatenkįiįo sugriauti darbo partijos val
Franci jos.
Premieras ten džių ir paskelbti naujus par
atviriai reikalavo T. Sųjun lamentan rinkimus.
gon priimti Vokietijų ir pa
lankiai atsiliepė apie bolševiORAS.
stinę Rusijų.
LONDONAS, rūgs. 1<0. r Kuomet anų dienų premieras
MacDonald triumfaliai gryzo
iš Genevos, čia jis rado tai,
ko visai nesitikėjo.
Konservatistai bendrai su liberalais
pasveikino jį aštriomis atako
mis.
Tos atakos užtrukdė ir
visus
premiero
nuveiktus
darbus Londono konferenci
joj, kuomet jo pastangomis
pravesti reparaciniai planai.

Tas konservatistaras ir li
CHICAGO. — Šiandie gie
beralams davė puikų įnagį ir
dra, bet šalta; rytoj kiek gil
šie vienu balsu sukėlė triukš
čiau.
mų.
' • ' . • •
i
.
-Jig~
MacDonald nesenai
vvko
Genevon kaipo karžygis suve
dęs krūvon Francijų su Vo
*
*
kietija reparacijij
klausimu.
Rugsėjo 9, 1924
Sugryžus jis pasveikintas ata
Lietuvos 100 litų
$00.00
komis.
Anglijos 1 stori. sv. . . . . . . 4.42
Nenorėdamas girdėti tų aBelgijos 100 fr
4.42'
takų, premieras kokiam lai
Francijos 100 fr.
5.22
kui apleido Londonu.
Šveicarijos 100 f r
18.73

PINIGŲ KURSAS.
•

Nori atsikirsti.
Taip įvykus, darbo

parti

Italijos 100 lirų
4.35
Čekoslovakijos 100 kronų . . 2.99
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SIŲSKITE SAVO

GIMltfEMS

LIETUVĄ

PINIGUS

"DRAUGĄ"
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S"
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
"DRAUGAS" PUBL. CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
Sekmadieniais uždaryta
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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"DRAUGAS"
PabUahed Dallj Exccpt Sundays
One Year
».,.
$6.00
8ix Months
$3.00
AT NEWS - STANI>S 2 c A COPY

KATALIKAI IR JU MOKYKLOS.
PAŽINKIME IR ĮVERTINKIME SAVAS
i MOKYKLAS^

otAttait

Trečiadienis, ilugs. 10, 1924

PADĖKOS 40DIS.
S. S. Olympio
Rugpiučio 28, 1924.

ANTRA KALBA Į
LIETUVES MOTINAS

gerbiamasis Redaktoriau I

DRAUGAS PIBLISHING CO., Ine

Meldžiu įdėti šiuos kelis žo
Pas
katalikus
yra
viena
negeistina
ypatybė,
tai
nesis2334 So. Oakley A ve.,
Chicago. 111.
tengimas pažinti katalikų mokyklas. Tad ir nenuostabu, džius į jūsų laikraštį.
Tel. Rooeevelt 7791
Išvažiuodamas iš Amerikos
aillllllllllliuilllillllllllllllllllllllllllllllb jei katalikai nevisuomet sugeba tinkamai atremti laisvama
nuoširdžiai linkiu visiems joje
ARBITRACIJA, KAS nių daromas pastangas panaikinti katalikiškas mokyklas
likusiems tautiečiams geros
ir išvyti iš jų tikybą.
PASKIAU?
Visokio plauko neva bedieviai bei laisvamaniai daž- kloties. Drauge dėkoju už iš
reikštus man palankumus, yAnot depešų iš Europos, r.."!i primeta katalikams, kad jie v M n.oUIo primai, neši pač L. R. K. Federacijai ir
Tautų Sąjungos susirinkimas ni, :na švietivi ie'kalr.!s n« ri pil.t;kvti :ni.i> tanioje if kitiems Chicagiečiams prisi
r u. Jie tai daro tud-*1 *;i i ij.v?n.. J4, didele katalikų

Genevoje išklausė Anglijos ir
«
•
; Tu • (didžiuma nežino katalikų švietimo istorijos ir nepažįsta
katalikiškų -mokyklų
Franci jos jųdviejų
premierų kalbų
ir einamosios
.
. V, sistemos.
pripažino
paduotus
PIRMUTINE KATALIKŲ MOKYKLA AMERIKOJE.
taikai planus. Tuos planus
Jeigu mes pažvelgsime į praeities istorijos lapus, tai
smulkmeningai apdirbs T. Są
jungos komitetas, susirinki pastebėsime, kad šioje šalyje švietimo reikalais pirmiau
mui duos patikrinti ir, tai> sia pradėjo rūpintis katalikai. Šioje šalyje pirma mokyk
planais remiantis, bus šaukia la tapo įsteigta 1606 m. St. Augustine, Fla. Ją įsteigė is
panai katalikai. Florida, Texas, New Me^rico ir California
ma taikos konferencija.

valstijose taipgi pirmutines mokyklas įsteigė katalikai. Žo
džiu, katalikai pirmutiniai pradėjo skleisti apšvietą Ame
rikoje. Šioje šalyje 1776 m. jau buvo septynios dešimtys
katalikiškų mokyklų. Nevvtone, Maryland valstijoje, 1677
m. tapo įsteigta Jėzuitų kolegija, iš kurios išdygo garsus
Georgetovvn Universitetas.

Koki tie planai? Visas pla
nų pagrindas, tai priverstina
arbitracija (arbitražas) ir nu
siginklavimas.
Tautų Sąjunga visas pasau
lio valstybes patrauks vienos
VIEŠŲJŲ MOKYKLŲ ATSIRADIMAS,
didelen sąjungon. Kiekviena
Viešosios mokyklos, kokios yra žinomos šiandien,
sąjungon prisidėjusi valstybe pradėta steigti tik 1850 m. Prieš tai visos mokyklos buvo
turės pripažinti priverstiną katalikų ir abelnai krikščionių įsteigtos ir jų pinigais palai
arbitracija ir nusiginklavimą. komos. Ir reikia su pasididžiavimu pažymėt, kad tuomet,
Priverstina arbitracija reiškia kaip ir dabar, visos katalikiškos mokyklos buvo pavyzdin
tai, kad susikivirčijusios vals gai ir tvarkiai vedamos. Daugelis jų buvo po priežiūra Jėtybės neturės teisių kelti ka-jžaus Draugijos
ra, bet bus priverstos pasiduo
Nežiūrint to fakto, kad valdžia pradėjo steigti ir už
ti trečiųjų teismui. Tokiu bū laikyti taip vadinamas viešas mokyklas, vis tik katalikiškos
du bus išvengta karų. Nepa mokyklos augo ir plėtojosi. Ir šiandien katalikiškų mokyk
klusnioms valstybėms bus pa lų šioje šalyje yra 8,706, su 1,981,051 mokiniais. Iš jų
dėtos aštrios bausmes.
34,000 lanko kolegijas ir universitetus, 130,000 aukštąsias
Tai Anglijos premiero Mac-1 mokyklas (high schools) ir 1,795,673 pradžios mokyklas.
Donaldo planas. Tą plann! Likusieji 13,000 lanko mokytojų mokyklas (normai schoFrancijos premieras ralikala? ols) ir seminarijas. Ir reikia pažymėti, kad visos minėtos
Herriot parėmė. Pagaliaus T katalikų mokyklos užlaikoma vien katalikų pinigais; iš
Sąjunga priėmė ir tai visa pa- valdžios paramos jos nei cento negauna.
vedė komitetui.
KAS
D £ S T O M A KATALIKŲ MOKYKLOSE.
Taip jau reikia pažymėti, kad katalikiškų mokyklų
Jei tas ir kiti planai butų
* I
programas yra nei kiek nežemesnis už geriausiųjų viešųįvykinti, Europa susilauktų ra |jų mokyklų ir nekatalikiškų kolegijų. Veik tiek pat laiko
nrybės. Bet pirm visa tai pra
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ŠIOJE ŠALY
Kada Amerikonai mąsto apie
pieną, jie nejučiomis
mąsto
apie Borden's.
Per tris fcertamius Šimtmečio Borden's Eagle Pienas bu
vo vardas stovintis už viską, kas yra geriausio ir gry
niausio Piene. Daugelis moterų, kurios šiandien yra sene
les, pačios buvo išauklėtos Eagle Pieno. Jos savu keli* iš
augino savo vaikus šituo patikėtinu Pienu. Ir taip dėjosi
gentkartė po gentkartės.
v

dėjusiems prie pirkimo man
dovanos:
* 'Tabernaculum'';
tai pačiai Federacijai už ka
pitalą mano fondui, išnesantį
tuksiantį septynis šimtus do
lerių; Šv. Mykolo parapijai
Chicagoje už 51 dolerį įdėtą į
tą fondą; Šv. Baltramiejaus
parapijai Waukegane už 30
dolerius. To miesto moterims
už " albą ir k. Šv. Kazimiero
Seserims ir p. advokatui Ro
džiui už dovanas daiktais ma
no asmeniui ir Lietuvos uni
versitetui. Ne aukų rinkti bu
vau atvažiavęs, bet Lietuvos
meilė gražiai apsireiškė širdy
se liet. liekančių Laisvės Di
džioje Šalyje. Norėčiau, kad
niekad nesilpnėtų meile tarp
lietuvių gyvenančių abypusiai
Atlantos vandenyno.

i

Borden's Eagle Pienas išauklėjo tūkstančius ir tūkstan
čius lietuvių vaikų, kaip čia» taip Europoje, į stiprius vy
rus bei moteris. Mes kasdien gauname laiškų ir fotografi
jų iš Lietuvių motinų iš visos šalies liudijančių vertę
Eagle Pieno kūdikių maitinimui.
Eagle Pienas šiandien yra vartojamas tūkstančių jusf
draugę ir tautiečių. Jei negali žindyti savo kūdikio, jei
maistas netinka jam, jei jis piktas, pabandyk Eagle Pieną
Idant žinotumėte, kaip vartoti Borden's Eagle Pieną sa
vo kūdikio penėjime* mes esame atspausdinę jūsų kalboje
pamokinimų kaip penėti kūdikius visų amžių. Jei nori
gauti šityi pamokinimų, išpildyk žemiau esantį kuponą
Ir pasiusk jj mums šiandien. Eagle Pieną parduoda visos
geresniosios grosernės ir delikatesų krautuvės.
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THE BORDEN COMPANY
Borden Buikiing
New York

Kun. P. Bųčys.
Krautuvėje.
- Žyde, tavo mastas trum
pas. —
- Tai jam nekenkia, užtai
storas. Pasiteisino.
- Jonai, kodėl skolos negrą-

KUPONAS
Palymekit katr% Literatūra Norit
Penėjimo
Valgiai
Kūdikių
Instrukcijos
Vaikams
Knyga
Vardas
o
Adresas
. n i.
(Lithuanian

s

zini? ~

- Negaliu, Petrai. Matai
pats, - aš vienas, o skolinto
jų daugiau dešimts. -

NORI GRYŽTI AFRIKON. gimtinin žemės kontinentam
sia pradėjo Švietimo reikalais rupinties. .
veliant ar bus atpildytos kai- y duodama kalboms, gamtos mokslui, istorijai ir mąte1
j Žodžiu tariant, S. Valstybių
Katalikams
reikėtų
daugiau
domės
kreipti
į
katalikišmatikai
kurioms tautoms padarytos di-!
- Skirtumas tarp katalikiškų mokyklų ir viešųjų y- kas mokyklas, su jomis susipažinti ir kuomet daroma pa
* negrai nor gi ryžti savo tėvy
dėlės neteisybės ir skriaudos. r a tame > k a d katalikiškose mokyklose be minėtų dalykų, dangos jas panaikinti bei apšmeižti, tokius pasikėsini Negrų gyventojams Suv. Vai nėn Afikon, iškur jų tėvai ir
Jei mes šiandie dirstelsime yra dėstoma tikėjimo ir religijos dalykai, kuomet nekata
stybese šiandie blogas gyveni
mus,
tinkamai
jr
energingai
atremti.
Tai
šventa
katalikų
protevai Amerikon buvo at
į naują Jugoslavijos valstybę, likiškose bei viešose mokyklose vietoje religijos duodama
mas. Kulturnigi baltodžiai apriederme. ~
vežti, kaipo vergai.
tenai rasime serbus prispaudė šiaip kas pasirinkti (eleetives).
merikonai seniaus negrus lai
Katalikiškos mokyklos yra nei kiek ne žemesnės už kė savo vergijoje. Paliuosavus Peticijoje pažymima, jog
jus ir visą eile kitų prispaus
Iš to kas jau pasakyta yra aišku, kad šioje šalyje,
tųjų tautų. Tos tautos be jo kaip ir kitose šalyse, švietimo reikalais pirmiausia pradėjo viešąsias mokyklas; atpenč, jos iš daugelia atžvilgių yra iš vergijos gyvenimas jiems kalbama keturių milionų neg
kio reikalo pavestos vergauti rūpintis katalikai. Katalikai ištobulino pradžios mokyklų; net aukštesnės, tai yra ant aukštesnio laipsnio pastatytos nepagerėjo. Jie visur ni%kina rų vardu. Pažymima, kad no
sistemą ir išdirbo jų programą. Jie pirmiausia pradėjo lįr tinkamiau vedamos ir tvarkomos. Be to, katalikų moserbams. Demokratijos skrai steigti
kolegijas ir universitetus. Žodžiu, katalikai pirmiau- kykiose yra mokinama tikėjimo, doros ir artimo meilės mi, gi kai-kuriose valstybėse rs negrai šioj šaly skaitosi
laisvi, bet rasine nepakelta
ste prisidengiant joms pada
jiem*;
atsakomos
pilietinės
tei
dalykai, kas katalikams žmonėms kaip tik ir brangintina
ryta dangun šaukianti netei
sės. Tai daroma netiesioginiu čia nuolat eina didyn ir toTautoms solidarumo neį--krikščionišką brolybę atmeta. ir gerbtina.
liaus bus blogiaus. Kad to iš
ra

!•

•

**>

-

sybė.
Tas pat yra su Lenkija. Štai
naujai valstybei
pripažinti
dideli svetimų tautų plotai,
kurie šiandie lenkų eksploa
tuojami, gi gyventojai terori
zuojami.
Vilniaus kraštas šaukiasi
pasaulio paliuosuoti ji nuo
lenkų priespaudos. Tas pat yra su Gudija, rytine Galicija,
žymiąja dalimi Aukštosios Si
lezijos.
Ir kuomet tos ir kitos ne
teisybės nebus pataisytos ir
atpildytos, tuščias
daiktas
svaipti apie kokią ramybę Eu
ropoje.
Tegul didžiosios valstybės
praves savo planus, tegul pa
vergtas mažąsias tautas arba
tautines mažumas privers ver
gauti, tečiaus neteisybei visgi
kuomet nors turi ateiti galas.
Kitas, taipat svarbus daly
kas, tai premierų pagoniškas
nusistatymas. Francijos pre
mieras Herriot T. Sąjungos
susirinkime kalbėdamas šau
kė:
"Krikščioniška taikos tary
ba ir brolybė nieko negali at
likti. Taikai reikalingas tarp
tautinis solidarumas".
Bet iškurgi imsis tas soli
darumas, jeį ne iš krikščioniš
kosios brolybės!

kvėps nei radikalizmas, nei
bolševizmas nei kiti tos rųšies
iziimi, bet krikščioniškoji brolvbė. Tik Kristaus mokslas
gali duoti tautoms taiką ir
ramybę. Tik vienas Kristaus

Tautų solidarumas jo dievai
tis. Jis jį garbina.
Tokiais keliais "engiant, negalima toli nukeliauti. Be
krikščioniškų idealų pasaulis
negali turėti taikos Ir ramy-

REIKALAS REMTI SAVAS MOKYKLAS.
Mums katalikams ypač reikėtų šiek tiek daugėliau
rūpintis savomis mokyklomis, ypač parapinėmis mokyklo
mis. Aš turiu omeny reikalą leisti vaikus į parapines moky
klas. Nes parapinėse mokyklose vaikučiai yra tinkamiau
siai auklėjami. O atsiminkime, kad kaip jie bus auklė
mokslas yra ta skaisčioji švie- be*?. Tai iš tuščio kiauran pil- jami mokykloje, tokie bus ir užaugę. Jei mes sugebėsime
sa, kurioje dila žmonių tarpe stymas.
juos tinkamai išauklėti, tai jie užaugę bus dori žmonės ir
neteisybės.
Tegul praves priverstiną mokės mus sanatvej tinkamai pagerbti; priešingai, mes
Tuotarpu radikalas Herriot, arbitracija, bet kas bus pas vėliau gailėsimes savo klaidų, t. y. kad neleidome j paplanuodamas Europai taiką, kiau?
Jrapines mokyklas savo vaikučių.
Doc.

J. Tumas.

BIRŠTONO GYDOMOJI VIETA
(Tąsa)
Sausuclai smėlynai. Tuoj už mieste
lio gilus sausučiai smėlynai, apaugę nebe
mažomis pušelėmis. Tai simpatingiausia
vieta per kiaurą dieną vaikams smėlyje
nardyti s ir žaisti, broncliitikams pušų sa
kais kvėpuoti. Antrapus Nemuno jau ti
kra giria, pilna visokių uogų -- žemuo
gių, bruknių, mėlynių, kačuogių, ir viso
kiausių grybų. Ten irgi smeriai. Kam sau
sumoje būti, kam uogauti, kam gry
bauti, o visiems ozoną gerti, sakais gai
vintis. Ten gražu ir net majestotinga. Ne
toliese už miško yra taip part augštumų.
nuo kurių nenori nulipti.
Saulės ir oro tynės šilo ir šilelio už-,
uovėjose - pigi ir naudinga priemonė
kūnui užgrudyti. Šildosi, nuošalius pasi
rinkę, vaikščiotojo aplenkiami. Nereikia

ne budelių. O apsivilkusiems, dviejų km.
promenada, šilu palei Nemuno krantą,
kairįjį, kurs čia irgį gana augštas. Po
tavim ramus Nemunas plukdo savyje
skaisčią saulę, nuo tavęs bėga tolumos
reginiai. Tai be galo ramina nervus, pra
blaivo upę.
Gydomieji vandens. Birštono balos
šaltinius apylinkė senai jau laike gydo
mais ir naudojosi, bačkomis veždamies
tynems (vonioms), mazgodamies skauda
mas vietas, gerdami net. Bet plačiau \garsino juos tik 1846 metais Vilniaus
gydytojas B. Bielinskis, Jis pirmas emė
saro ligonius, reumatlkus, artritikus, neu
rastenikus, pilvo ir pūsles ligomis ser
gančius, siųsti į Birštoną ir pats buvo
nustebęs gerais rezultatais. J a m garsi
nant, buvusieji Vilniaus universiteto pro
fesoriai eme Birštono vandenis tirti: tai
buvo Abich ir Adomavičius. O paskui
juos nesiliovė Birštono vandenų Idoinejęsi visokį
sįųldįeviaoki mokslo vyrai iki -pat'
pat'šių-dknų: Weber-Mayer, Johansonn, Rennard,
/

būdu. Bet tam tikslui suran
:
vengti,
S.
Valstybių
kongie
dama priemonių.
sas turi išsirūpinti laisvą ne
Negrų organizacijos "Uni- grams grytžimą negrų valstyversal
Negro Improvement bėn Liberijon, Afrikoje, arba
Assoeiation" vardu andai S. kokion kiton, kur kam butų
Valstybių Prezidentui įduota
parankiau.
peticija. Negrai prašo Prezi
Ta negrų peticija, tai pradento perduoti kongresui ne
grų gyventojų Suv. Valstybė stas amerikoniškai demokra
se sentimentą. Negrai nori tijai atestatas. Jdomu, kaip į
reportacijos Afrikon, savo tai atsilieps kongresas.

Radeekis, Serkovskis, Šablovskis, Bušų
Med. Tar., Vilniaus ir Lenkų gydytojų
draugijos ir sąjungos; pagaliau, tą dar
bą nuodugniau varo Lietuvos universite
to prof. Juodakis.
s
Kvintos įtaisymai. Lygiai su pirmai
siais Birštono vandenų ištyrimais, ligi tik
paaiškėjo gydomosios jų ypatybės, dva
rininkas Bartusevičius (Bartoševičius)
išnuomojo iš klebono 15 lia ; verdenės ir
šoko' steigti čia kurortą. Visą Birštono
lomą ir Vytauto piliakalni apsodino 'vai
siniais ir šiaip jau -medžiais. Užsodino
sodą ir parką, išvadžiojo daugybę alėjw; vieną ilgą įvažiuojamąją iš šašiejaus,
šešias iš centro, kelias pakraščiais par
ko. Beržų alėja pačia upės pakrante ir
dabar stebina savo gražumu. Jai fotogra
fuoti nėra galo. Beržai, liepos, klevai,
kaštanai, eglės, skroblai sudarinėja vis ki
tokią alėją. Daugybė kitokių augmenų
Ii tarpsta molinėje Birštono, lomoje, ; lyg
butų: nipestįnĄai V maitinami tręsįami,
1874 m. tą vietą iš konsistorijos atpirko
.t
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Jonas Kvinta — ir dar daugiau pristatė
tame parke trobesių tynems, butams gy
venti, kontoroms administracijai. Ir kvin
tų laikais Birštonas pagarsėjo daug pla
čiau, neg Lietuvos sienos. Varšuva, Pet
rapilis kasmet čia susiųsdavę po 1 - 2,000
ligonių ir« vasari ninku.
Vonių nimas dviem sparnais turėjęs
72 vonias trijų rųšių, destis, koks jų
įtaisymo patogumas. Iš keturių kalnėnų
balos šaltinių vanduo renkamas į du di
deliu rezervuaru. Iš jų garine irtašina
traukia vandenį i milžiniškus augštai iš
keltus kubilus, tuo pat garu jį ten šil
do ir tiekia karštimo visoms vonioms.
Vonių rūmas stovi pačiame paupyje, tad
lengvai gauna minkšto upės vandens prau
stis; lengvai ir suvartotą vandenį į upę
nuleidžia. Šaltinių vanduo kietas, nemuily
Ja. Jvasdieną tame rūme ligony s gaudą vg
po 400 vonių.
(Bus daugiau'7
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MELROSE PARK, ILL.

LIETUVIAI AMERIKOJE
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WORCESTER, MASS.

CICERO!

svarbu, kaip maistas, ypatingai Šil
tume oro.
KŪDIKIO DAGTYS
Sveikam kūdikiui dantys turi pra- ]
si kalti tarp seSiu ir septynių mėnesių.
Pirmieji dantys vadinami
"pieni
niais". 3ų pasirodymo laikas labai
{vairuoja. Priežiūra tų dantų yra la-

ADVOKATAI

Užlaikau prosus, visus
Lietuvių Šv. Kazimiero pa
plumberistes reikmenas, pe
koševi
Ni
rapija turėjo milžinišką kar- čiams įvairias dalis, zoveADVOKATAS
yra
gy nos
mėn susi
nivalą, mokyklbs naudai. Įvy sus, raktas, elektros lempu-II *>al s v a r ^, J U 0 S , ?l?Tidxl ?Č ! ,dįe" k
ukiHviif HVHHMII |venusi N & Pi tts burgh p a r i n k^u n ^ J * ***« - - ko rugpj. 21-22-23. Prie šio tės, velas/svičius. Taipąi; ar vatos grumulėlių, kur} reikia paI atsižymėjusi lietuvaičių tarp* > i kurį atsilankė Ciužlaikau mekanikams įvai elapinti f borinės rūgšties tirpinį, pa- 7 South Dearborn Street
surengimo
daugiausia
rūpino
rius įrankius, pjūklelių, grą- aaryta Iš pusės šaukštuko borakso
Parvyko jaunavedžiai Jiir^ kaipo sumani veikąja ir patri ceros Są-tes p. Brazauskienė,
BOOM 1 U 8 TRIBŪNE BLDG.
atmiežto viena painte verdančio van
žtų,
coliaakę
Ir
tt.
Visais
K
šriubie1
ir A
Telefonas Randolph 8281
si
mūsų
gerb.
klebonas
kun.
gis Dambrava ir Eizbieta jote. Daug pagarbos jai pri- *
dens. Valkui augant, reikia jį pra^
- Katkiene.
namo
išpošimo
reikalais
mokinti vartoti šepetuką.
Antrųjų Vakarais: 2151 West 22 St
Dainbraviene - Lukosevičiu- klauso Už pasidarbavimą Lie- U ž b a i ^ s narstyti dr-jos rei- .J. J. Jakaitis, ^ u v o išrinkta kreipkitės;
dantų sveikumas ir stiprumas daug '
Tetcfonas Oanal 1M7
priklauso nno priežiūros teikiamos > ~
te, po iškilmingų vestuvių į- tuvos Paskolos Tajuje 1920 - k a l u S p m n * Q n a J u n č i e n ė V* 'tam tikra valdyba sutvarky
pieniniams dantims.
vykusių "Labor Day", rags. 21 m. Pastaruoju laiku buvo k v i e t e C l c e r t e t e s Paaiškinti mui to viso dalyko :pirm. A.
Antrieji, arba amžinieji, dantys pa
S. W. B A N E S
prastai
pasirodo apie šeštus-septinA D V O K A T A S
M o t Sa go
t i k s l u s Aug
šat
1 d. N. S. Pittsburgh, Pa.
Hardware,
"Paims.
Olls
and
vice-pirm. M.
tus
metus.
Jų
yra
3"2.
Labai
svarbu
S. L. R. K. A. 89 kuopos ras" f
'
'
' Račkauskas,
19 W. Moaroe Street
Oeaeral repairs
, . T . A . ^r . , _
kienei plačiau paaiškinus pasi Ščiukienė ir S. Bilinskas, rast.
i juos tinkamai prižiūrėti. Daugelį li
•04 — Tel. Randolph 1900
Pil. Jurgis Dambrava jau tminke; Lietuvių Maisto Ben- ,. ,
.
,, ,
gų
galima
išvesti
i
š
blogų
dantų.
1421 S. 49 C t CICERO Gerai prižiūrimas dantis vargiai VaL. Kuo 9 ryto iki 6 po pietą
. ,
. .
rodė daug pritarimo. Melro- E. Daminaitienė ir J. Stašai i
8108 So. Halsted Str.
per keliolika metų gyveno De ,
kada genda. Patartina kūdikio dan
M
c
f
. Yards 1918
< es -nygve e ir J.
angų S e ^ ^ ^ § 8 susipratime ma tis, iždininkai V. Rimša ir P.
tis diroti išeksamitraoH geram spe
troite ir kaipo karštas tėvy Žengimo parapijos, N. S. Pit
kas šeši mėnesiai, taip, kad
prieš Seminariją nuo mažens cialistui
Lengvinas.
Visos
katalikiškos
tyt
augštai
stovi,
ir
tuojau
puvimą
galima
butų tuoj sustabdy C
nainis yra pasižymėjęs tarpe tsburgse žymi veikėja taiposstudijavo muziką ir vargoni- ti pastebėjus.
Atminkite, kad "Žiupsnelis išven
vietos lietuvių bendroje dar gi buvusios ten L. Vyčių 9 įsirašė 15 narių, į Apšvietos dr-jos atjautė tą, dalyką ir vi
kavo.
Visi
juomi
patenkinti
ir
gimo,
vertas svaro gyduolių".
skyrių. Valdybon 'įėjo sekan sos prisidėjo. Taipgi negaliu
buotėje. Daug pasidarbavęs kp. veikli nare.
AR TAVO KŪDIKIS NED AS VERI A?
čios: pirm. M. Janušauskienė pamiršti ir biznierių, kurie jį remia parapijos administra- Labai patenkinamų pasekmių gau
Šv. Jurgio parapijai ir yra
A D V O K A T A S
ta nesenai gydant nedapenėjtma mo
Detroitiečiams yra malonu rast. K. Joniškienė, ižd. V. prisidėjo nemažai pirmiau ir
Hetropolitan
State Basko l a m e
kyklos vaikų sn ltagle Pienu. Blogai
tos parapijos komiteto Pin. šios puikios porelės susilauk
Darbai čia nesustojo, bet maitinami kūdikiai tuoj pradėjo M01 W. 22nd St. TeL Oaaal 8899
Raštininku. Veiklus narys Ii. ti. Linkėtina jaunavedžiams Žičkiene. Naujai kuopai ir vai dabartės su visokiais daiktais susilpnėjo. Oras nekas. Žmo taisytis gavę Eagle Pieno į savo valgj. Nekurie augo du syk negu pap
Vyčių 79 kuopos ir kitų or puikaus ir linksmo gyvenimo. dybai linkime geriausio pasi ir valgiais, kaip tai: duona, nes iš įvairių vietų Lietuvos rastai. Visa gi grupė gavo vidutiniš Telef. Central 4411
kai po septynius svarus daugiau ne
sekimo! Susirinkimus nutarė mėsa, gėrimais ir iee-c'reamu,
ganizacijų. Seniaus gyvenęs
gu
kūdikiai penėti paprastu iš bon(iai daugiaus Kauniškių. Vi kučių
ne
tik
lietuviai,
ale
ir
svetim
laikyti,
kas
tretį
nedėidienį
pienu. O nuo to laiko moky
Cicero, 111.
tojai pastebėjo, kad kūdikiai netik
si
malonus
ir
Lietuvos
mylė
mėn. 2 vai. po pietų, VaičiuKo taučiai.
ADVOKATAS
sveikatoje ir vikrume paūgėjo, bet ir
tojai.
Dauguma
turi
savo
na
187
N.
Dearborn Street
Elzbieta Dambraviene - Lu
sparčiai
mokintis
ėmė.
svet. Nėra abejones, kad Mel- Karnivalui užsibaigus 25
Valand.:
nuo
6 iki 8:30
Skaityk šttus straipsnius kas sa
i
rose parko moterys šią prakil rugpj. buvo sušauktas susirin mus ir biznius. Mokykloje a- vaitę
Nedėliomis
9
iki
12
ir pasidėk ateičiai.
Resid.:
8823
So.
Halsted
Str.
nią organizaciją pilnai rems. kimas 27 d. rugpj. seredos va pie 700 vaikų. Mokytojauja
Telef. Boulevard 1810
Dr. Chiropractor ir
Chicago.
kare. Pirm. A. Račkauskas dė seserys.
Cicerietės.
Akuserka
Klaidos atitaisymas.
SIUVĖJAI
Tiek tuo tarpu.
kojo visiems už pasidarbavi
ANIELĖ KAUSHILLAS
BINGHAMPTON. N. Y.
Kun. P. Raščiukas.
Gydau be vaistų ir be operacijų,
*^*
HELEN BELMEN JERRY
Žinutėje apie Są-tes, įsibro
mą laike to viso triukšmo. Vė
r
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
LIETUVA ADVOKATĖ
vė klaida. Pranešime kad su Per p. T. Lasaitę gavau ke liau raitininke išdavė" atskai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
4454
South Westem Ave.
rasite pagelba. Patartinas dovanai.
tą.
sirinkimas
įvyks
pirm.
rūgs.
letą
metinių
narių,
labai
ačiu.
Telefonas Lafayette 4089
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
KUDlKly
Tcl. Yards 4951
Valandos: Nuo 7 lkl 9 vakarais,
Susirinkimas užbaigtas su
Kun. P. Raščiukas.
8, turėjo būti, pirmad. rūgs.
3252 So. Halsted St.
rEROVĖs SKVERE
Nuo 2 lkl 8 Subatom po piet.
pilnu užganėdinimu.
• ffir.rni....i,
IIIII
15 d. Taigi narės kviečiamos
/
"
I
DEL APRŪPINIMO
Raštininkė.
atsilankyti skaitlingai. Bus
20
metų
Prityrimo
Telef.
Haymarket
1105
PRANEŠIMAS SERGAN
MOTINŲ IR J Ų
Akinių pritaikymo meno
duodamas raportas iš M. S.
KŪDIKIU SVEIKATOS.<
Mes gydome pasekmingai Jub. Seimo. Be to, buvo pra
Aš dabar turiu aukščiau
įvairias liga* be vaistų, vi leista dvi žymios parap. bazaA D V O K A T A S
sios rųžies, naujausios ma
sais naujausiais pasaulije
1720 West Chicago Avenue
dos žieminių ir rudeninių
ro darbuotojos, p. Stankienė
žinomais gydvmo budais.
Rytais nno 9 Iki 12. I tarninko ir
materijų.
Parapija juda.
Atsilankykite į
ir Girdžiunienė, kuriuos daug
Ketvergo vakarais Naujienų
TRADIIS HBALTH
Darau
Ant
Orderio
Ofise.
Viena skaitlingųjų parapi
prisidėjo
prie
papuošimo
bu
1739
South
Halsted Street
INSTITUTE
Siutus
ir
Overkotus
del
jų. Turi gražią geltonų plytų
3327 S. Halsted Street
dos ir daro daug pelno parapi
vyru.
(Ant Antrų Lubų)
bažnyčia,
mokykla,
seserų
na
jai.
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
Aklų Ligas
mus ir kle-bonija. Klebonas
Koresp.
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
Ar jums skauda galva 7
•
20 metų ant šito darbo.
kun. Žindžius i Švažai vo Lietu
Ar JUM II akys ašaroja 7
l i E T U V I S ADVOKATAS
{
Ar yra uždegtos 7
2221
W. 22-ad fit. arti Lea%Ut St.
Meldžiu
Lietuvių
atsilanky
von sveikatos taisyti, aavo
Telefonas Canal 2552
Degina*ar
niežti7
kite busite gražiai užganė
D A K T A R A I :
Valandos:
9 ryto iki 9 vakaro. SeAr skaitant akys greit pavarg
vietoje paliko administrato
STRAIPSNIS 88
*M
dinti.
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6
sta?
Kondensuotas
pienas turi visus
v. Veda visokias bylas visuose
rium gerb. kun. I, Simonaitį, kaulinius
Ar kvaišta galva?
Telefonas Boulcvard t » M
ir mėsinius vitaminus. Ant
Kainos
Visiems
Prieinamos
teismuose.
Egzaminuoja Abstrak
Ar matote kaip lt plukancius
jo' galima atsidėti del vienodos ki-e
labai
uolų*ir
darbštų.
Jis
su
tu*
ir
padirba
visokius Doku
taikus
Taipgi
taisau,
valau
ir
kybės. Tas tiesa, tik kalbant apie
mentus,
perkant
arba parduo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
pagelba
parapijonų
surengė
Ar atmintis po truputj mažėja?
geresniąją, rųšį. Kaip ir su kitais
dant
Lotus.
Namus,
Farmas ir
prosinu.
s
Ar akys opios Šviesai?
4608 SO. ASHIiAKI> AVENUE
maistais, yra visokių rųšių. Motinos
4442 So. Westeru A ve.
Biznius.
Skolina
Pinigus
ant pir
ekskursijų, kuri davo pelno turėtų vartoti tokj pieną, kurio fir
Chieago, 111.
Ar Jaučiate kaip ir smiltis amo
morgičiaus
lengvomis
išlygo
Telef. Lafayctte 4148
J.
MILKE
VICZ
Vai.: 9 ryto iki 12 irtet: 1 po
kyse?
ma
yra
pripažinta..
Didžiuma
pasi
mis.
$1,000 suvirs. Padarė «xtra
LDETUVYS SIUVĖJAS
piet iki S po piet, 6:30 rak. Iki
Ar yra balta dėmė ant vokų?
renka Bordens Eagle Brand, dėlto,
J
;
670 Wcst 18-th Street
Ar turit kataraktą?
9:30 vak.
kolekta, laimėjo
parapijai kad ji geresnė už kitas rųšis. Pa
Clilcago, IH.
tartina vartoti tą pačią rųšj visa
Ar turi žvairas akis?
$500; surengi uoboliij balių dos. Suprantama, kūdikis turi tei
Telef. Canal 0884
BALYS F. MASTAUSKAS
sę
gauti
geriausią,
o
niekas
nėra
taip
Tcl. Boulcvard 0537
A D V O K A T A S
Gydytojas, Chirurgą*, Obs
I gryno pelno liko apie $400. Ir
Buvęs Lietuvos Atstovybės T a S
*
.
tetrikas ir Specijalistai
AKIŲ SPECIALISTAS
šingtone Patarėju.
kitokiomis pramogomis nori
Blektroterapaa.
1801 So. Ashland Ave.
Metropolitan State Banko l u t e
GRABORIAI:
9901 West 22nd Street
Kampas 18 gatvės
surinkti $7,000, kuriuos užmo
IŠIMA TONSILTJS-Ant trečio augftto virt Platte apkėjo už bažnyčios pataisymų.
tiekos. kambariai: 11, 15, 18 i r i ?
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Suorganizuok Mot. Są-gos kp.

.

gimusi ir .
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JOHN I, BAGDZIUNAS

J. A. ZDANIS

C. V. G H E S N U L

KASIMIR P. GUGIS

CICEBOJE

J.MILKEVICZl

MTTAIlOi)

EUZABETH, N. J,

Dr. A. Račkus

i Dr Marya

I

Dr, I. M. Frintorg
Gydo specialiai visokias Tyrų Ir
moterį* lytiškas ligas,
3401 Madlsoa Street
Kamp. Western Ave. — Chicago
Valandos: S—t p o piet* 7—41 rak.
Boulcvard 2160

Dr. A.}. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Chicago, m .

Ir akatots lupamo part*J« b* oIM'iuHia M tam Ukromla nok»
Ulkomia priemooemla b«l raistftla
»ii&m gtra«Jima. _
1 pa—Įrmf tat. Ir J«l
yr» reikalai daro operacija*.

1411 So. 50 Ave. Cicero, IU
Oflaaa atidaryta*: kaadlan ana I vai
po p4et Oci • r%L vakarą
Nadalloml* tr

1

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
SjjpĮSSSSS UoteiiSkų, Yyrlikn
Valka Ir visą chronŠSm liga.

Tel Yards 0994
Valandos;
v
Nuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 iki 3 po piet
Nno 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet

Kampas 31st Str.
Vai.: 1—3 po piet. 7—8 rak. Ned.
Ir Šventadieniais 10—12 d.

Tel. Boulevard 3333

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAS

i

CHIRURGAS
t t s t So. Mūri— Stmet
••flandos: S—«J UI syto.
Yakarais nuo 7 m t
1343 Soath 43-tb ATCMM
feief. Olcero 4S9S
!
Taland.: »—1:33 • . • . l u S t n ,
U t a n i n k a t s ir »4tnyfltoms M S
iki t «3L

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

aomerls

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS

0MT

rie d/ĮŽPinu^'ft^ garsinasi dien
rašty " P r a u $ e " .

I

I

I

I

Į.

•

II. I I .

•

I

1

Lietuvis
Graborius
2814 W. 28-rd Placc
Turiu už garbė pranešti visuoChicago, IU.
| meaei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad aš padidinau stocka
Patarnauja laido
|
savo kriaučiškai jstaigrai, ir da
tuvėse kuopiglausia.
bar
turiu . didžiausia pasirinkimą
Reikale meldžiu at
rudeninių
ir žieminių materijų.
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Ganai 1271
8199 *

Į"

DR. SERNER, 0. D.

tiems pagelbsta. Sergėkite savo regejimo ir vaikus einančius mokyk-

4

Sv

-

M i š i

°

S

i r

P

e r

v i s a s

Mi

L,_ *

,.

. .

.

,

PIRMOS KLIASOS LIETUVYS KRIAUCIUS^

i

SIUTAI IR OVERKOTAI
VISOKIŲ STAILŲ

1487 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8J76

CHAS. SYREVVICZ
Lietuvis

Graborius
Laidotuvių kai
nos kiekvienam
prieinamos.
Pirmos Klesos

Padarome ant užsakymo geriau| sia ir pigiausia taipgi,
Valom, Proslnam Ir Talsom

J, B A K T Y S

1118

DR. P. Z, ZALATORiS
Lietuvis Gydytojas I r
Chirurfii
1821 So. Haiitod Str.

Dr. M. ŽILVITIS
DentLstas
takėlė
savo oiisa ii i ^ y ^ » ^ »
Parlt p o n u .
8185 t o . Halsted Stresl

. V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
< —»-a—»—*• - •

Vakarais S223 S. Halsted Bt.

E

Telefonas Yards 4981
^

i

.iiiififftHiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiffiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiu»

CICERO TAIL0RIN6 COMPANY
PATYRI LIETUVIAI SIUViJIAI
Pranešimas Visiems Lietuviams
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni
nių ir žieminių materijų.
Sinvam Ant Užsakymo
Siutus ir Overkotus naujausios mados
Mūsų Darbas Visados Augštos Rųšies
Kreipkitės pas mus del p&vo patarnavimo
Padarome darbą gerai ir pigiai
Savininkai

~

»,

TeL Central 6200
=

i

STASULANI

A D V O K A T A S
Vidurmiestyje Ofisas:
[Room 911 Chicago Temple Bldg

T W . Washington S t
CICERO Ofisas: Panedėlio
|IS 14 8. Cicero Av. Tel. Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
[SSM 8. Halsted St. TeL Boul.

vak.
5089
vak.
973?

1545 W. 47 St. ir Ashland A v . j t l k šventadieniais, bet ir sio-j
kiomis dienomis daug eina
prie Šv. Sakramentų.
Choras.
Ktest 14-th St.
2-nd Floor
Cicero, UI.
J. P. WA1TCHES
Parapijos choras p. Radze iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^
L a w y er
vičiaus gerai išlavintas ir tu
LIETCVIS ADVOKATĄ*
.:
D. 614—519—137 H. tHarri gražių baisų merginos ir
n
born SL TeL Randolph &&84—«&e5
Ii
vyrai. Nekurie artistiškus tu
Vakarais
19717 Indiana Ave.
TeL
i
ri teisus, kaip p. O. PranckePATYRĘS LIETUVIU KRAU6IUS
m i i m»j*m_m
Vyru ir Moterų Rūbo Siuvėjas
Lietuvių Dentistas patar x vičaitė ir kiti. Gerb. kun. Si
OVERKOTUS IR SIUTUS
monaitis yra gabus muzikas ir
naus geriau
Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau.
Traukimas
dantų b e skausmo.
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama
BriUge geru»uait» aukso. Su mūsų chorvedis. Jis Seminarijoje ir
kaina.
pi ei tom salima valgyti kiečiausią Vyskupo Katedroje vadovavo
Remkite tuos profesiona
maistą. Garantuojame visą savo dar
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus.
bą, ir žemas mūsų kainas. Sergėkite chorui I r «ia labai
gražiai
lus, bLaiernif k u m garsU
savo dantis, kad nekenktų Jūsų svei
išmokino ~ir nuolat lavina vai
katai.
1648 West 47-tll Street
2337 So. Leayitt St.
Tel. Roosevelt 8982
Chicago.
kelių chorų. Nestebėtina, nes
naši dienrašti "Drauge", Netoli Aabland Ave,

CHAS, L VUOSAITIS

• '

v.

Kambarls 680
Telefonas Central 6890

C H A S . K. V U O S A I T I S

l t iki I I ryto: 1 l a i 8
{ Taandos:
m Uotą; i Iki •

Tel. Randolph 1084 VaL nuo 9-5
VAKARAIS:
8901 S. Halsted st. Tel. Bfrd. 9775
v. v apart PanedėUo Ir
Pėtnyčios

29 South La Salle Street

Chicago, IU.
TeL Yards 6449

Licensed Emb.
Private Ambu- _
„
F
lance
- E - Palaez ,

ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001

Ofisas Didmiesty]:

3249 So. Halsted St.

MHBM*

'^

A, A. O L I S

wi

T. BARTKUS IR J. KULPINSKAS

Telef. Boulevard l ė t i

Bemkite tuos fatenierius, ku

.

Nedėliomis nuo 10 lkl 12.

II n-ir

• • m m mm m • • •

•

lon. valandos: nuo io iki 8 vakaro t šias lankosi daug žmonių. Ne

DUovą, Moterą tr Vyrq Ligą
VaL: ryto nuo 19—11 nuo 2—I
po pietų: nno 7—».st
vakar •
Nedėliomis: 10 Iki 12.
m a * a f 1889
ns^Ti

I I

DR. 0. VAITUSH, 0. D.

Gydyto J aa ir Chirurgas

4631 8 . Ashland Ave.

Žmonių gerumas.
Gerb. kun. I. Simonaičiui pa
prašius gerieji darbininkai,
nors patys dirbtuvėse nusi
Lietuvis Specialistas
dirbę, vienok per mėnesį laiIko dirbo ir gražino mokyklų
ir klebonijų, ir tuomi sutaupė
Turėk švarias. Sveikas akis parapijai apie $3,000. MatereJeigu kenti galvos skaudėjfoną,
lės irgi neatsiliko nuo parapi
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
jos darbo, rengdamos įvairias
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.
pramogas ir dirbdamos moky
Akiniai $5 ir augščiau
kloje ir klebonijoje. Biznie
; Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12
riai, nors darbu negalėjo pri
3333 South Halsted Street sidėti, bet jie rengiasi kitokiu
_/
būdu parapijos reikalus rem
ti ir nepasiduoti darbinin
LEETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS kams. Malonu ir gražu, kaip
Palengvins visų
akių
tempimą visi parapijonai
su klebonu
kas yra priežas
timi skaudėjimo sutartinai dirba ir suranda lė
galvos, - svaigulio, aptemimo, nervoir kitų triobetumą, skaudančius
ir užsidegusius šų bažnyčios
karščiu akių kreivos akys katerak- sių pataisymui. Garbe Jiems!
to, nemiegio; netikra* akis {dedam
Žmonių Dievotumas. Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
Sekmadieniais čia laikoma
taikomi teisngai, toli ir arti matan
.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

D r • M aurice Kahn

S. D. LACHAVVICZ

Valandos: nuo t ryto iki 9 vak
Nedėliomis uždaryta.

>flso Tel. Boulcvard 333S
Rczld. Tel. Drezel 3131

m

JOHN KUCHINSKAS

J. B A K T Y S

Telcfonas Seeley 743«

i

Patyręs

DR. JAN J. SMETANA

Dowiat-Sass

Tcl.

K. J U R G E L I O N I S

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Dr.SABrenza

1707 W. 47-th SU
Valandos nuo 8 iki 13 diena, nuo
« liet 8 vai. rak. Nedėliomis nuo
8 * i 2 vaL 9 0 piet*.

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS
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JONAS P. EVALDAS

bMBiMą. &*«. ib, vm
~

T
šiol nesugrąžino pinigų
Seimo Vakarą, tikietus ir
rijas nuoširdžiai meldžiu pri
siųsti man, kiek galima greičiau. Nes reiks užbaigti darbį
ir išduoti atskaitą. Už ka ta
riu iškalno nuoširdžiai ačiū.
M. Vaičiūnienė,
Seimo Komisijos Pirm.

ii.

"APSAUGOS DIENA"
ČIAPAT.

Mayo Bros. ligoninėje, Roehester, Minu., mirė buvęs
Chieagog aldermonas James
Eina ''Apsaugos dienos M. Dailey.
Buvo
įžymus
minėjimas. Ta diena įvyta Chieagos demokratas.
užporyt, rugsėjo 12 diena.
Tą, dieną, kaip žinoma, pa
Eranstone suimta trys pus-|
prasti kasdieniniai darbai ne berniai, kuomet važiavo vog
bus pertraukti. Teeiaus turi tu automobiliu.
laiko žmonės raginami prisi
dėti prie patriotinio "Apsau FEDERACIJOS APSKRIČIO
gos dienos" minėjimo.
SUSIRINKIMAS.
Jei leis oras, tai parkuose
po pietų ir vakare įvyks susi Rūgs. 10, seredoje 8 v. v. Auš
rinkimai.
Bus prakalbos a- ros Vartų parapijos svetainėje
pie patriotizmą. Bus daugy-1įvyksta Katalikų Federacijos
Chieagos apskričio susirinki
bė įvairiu pramogų.
Tą dieną visi gyventojai mas.

Anglę Kalbos
Lietuvių Kalbos
Aritmetikos
Knygrvedystės
Stenografijos
Mažinėle R a š y m o
Prekybos Teisiu
Laišku R a š y m o
S. Vai. Istorijos
Abelnos Istorijos
Geografijos

• '

raginami ant savo namų iš
skleisti vėliavas.
Buvo daugelis žmonių, ku
rie priešinosi minėti "Apsau
gos dieną."
Jie
tvirtino,
kad tas minėjimas turės milit ariu į pobūdį.
Teeiaus tie visi
šiandie
baigia tirpti ddižiumos patri
otizme. Xes "Apsaugos die
na" neturi militaristinio cha
rakterio. Tai tik patriotinės
gyventojų mani festaeijos.

Dienotvarkėje be kitų svar
bių reikalų: pranešimas Aps
kričio delegatų iš XIV Kon
greso darbų, Detroite.
Kongreso nutarimai yra vi
siems metams. Tad šis aps
kričio sus-mas paliečia mū
sų visus ateinančiųjų metų
darbus.
Todėl visų kolonijų atsto
vai ir veikėjai būtinai priva
lo atvykti.
Valdyba.

BAŽNYČIA UŽPUOLA.

WEST SIDĖS PADANGĖSE.

'Ties 101 gat. ir LongAvood
avo. statoma nauja katalikiš
ka bažnyčia.
Tos parapijos
klebonas ilgas laikas gauda
vo grasinimų nestatyti bažny
čios, nes, girdi, toj zonoj už
drausta bažnyčių statymas.
Užpraeitą naktį klebonijon
įsilaužė keletas nežinoimi pik
tadarių.
Klebono asistentas
su tais pakėlė kqvą.
Piktadariai išgirdę ateinan
t i kleboną pabėgo.
Policija yra nuomonės, kad
tai klanistų darbas. (Tie niek
šai jau pradeda pult! bažny
čias.

Kintamieji paveikslai.

Ateinanti sekmadienį rug.
sėjo 14 dieną, Aušros Vartų
par. svetainėje bus rodomi
labai gražus paveikslai "Rosory" kurie kiekvienam apsi
mokėtų pamatyti. Tai kata
likiškas veikalas. Be šių pa
veikslų bus parodyta dar dvi
\y\\ labai juokingų komedijų.
Visas pelnas parapijos nau
dai.
Atkartos Koncertą.
Rugsėjo 21 d. Aušros Vartų
par. bažnyčioje bus atkartotas
bažnytinis koncertas kuris ivyko rugp. 31 d. Girdėjau,
kad bus daug naujų dalykų.
Taigi, kas neturėjote progos
ŠIANDIE BUS PASKELBTA išgirsti pirma sykį kada buvo
IŠTARME.
•luotas koncertas, tai prašome
atsilankyti dabar.
Teisėjas Caverly krimina Spaudos Draugijos Vakaras.
liam teisme šiandie pirm pie
Rugsėjo 21 d. Aušros Vartų paskelbs savo ištarmę ži tii par. svetainėje įvyks Kat.
nomiem jauniem žmogžud
Spaudos Draugijos vakaras
žiam — Leopoldui ir Loebui.
su kintamais paveikslais ir
Tai nepaprasta Chicago jo
prakalbomis. Kalbės "Drau
sensacija.
g o " redaktorius Dr. K. Pakš
tas.
.. VAKARU PAMOKOS.
Žvalgaitis.
Vakarinė mokykla paaugu
siems vaikams ir suaugusiems
asmenims bus atidaryta ,Seward publiškoj mokykloj at
einančią savaitę.
Apie tai plačiau bus pra
nešta penktadienį, arba šeš
tadieni.
P A R S I D U O D A bučonu" ir £rosernf>
Parduosiu už pirmą teisingą pasiūly
mą, nes priežastis labai svarbi.
P i r m a s lainu's.
2602 W .

23rd

Str.

Chicago, HL

PARDAVIMUI
GROJIKUS PIANAS

3106 South Halsted St.
Chicago, III.

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI ;

1S8» Mihvaukee Avenue
1-st Floor
Klauskite Mre. Jankowski's piano.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Reikalingas kambarys del
dviejų merginų prie mažos
šeimynos, geistina ka<,l butų
Bridgeporto- apielinkėj mel
džiu pranešti pas
Baltutis Real Estate
901 West 33-rd Street
ATSILIEPKITE!
Tuo jaus reikalingas gabus
vargonininkas, turintis gerus
paliudimus. Išlygos geros.
REV. J. ŽIDANAVIČIUS
260 E. Main Street
Amsterdam, N. Y.

matydami p.
Tel.

Canal 2655
C. J . PANSIRNA
Fotografas
PANSIRNA STfJDIO
1901 S. Halsted St.,
Chicago
Tolumas nedaro skirtumo
Šaukiamas, važiuoja į visa*
miesto dalis.

r

Tel. Blvd. 9641

A. K A I R I S

Murįmo ir budavojimo
GENERALIS

namu

CONTRACTORIS

|BUK

GUDRU

Pasinaudok proga kol dari
yra laiko išsirinkti gera!
{vietą del gyvenimo arti j
įMarquette Park ir šv. Ka-Į
simiero Vienuoline
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, parduoti,!
įainyti ar budavoti
Kreipkitės pas

WXSMi&i ivim&CO
MK.T**\7rrr.

Home
3356 Lowe Avenue

63*6T*MKT

Apsaugam Insulinam viską
Tel. Prospect 4345

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.

NORĖDAMI

MaJavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruo.iame . namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Raman ei onis

S. L. FABIONAS CO.

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

Chicago, 111. Tel. Yards 7282
' • " !

I

rArmitage 6103

808 W. 35th S t Chicago
Tel. Boulevard 0611 ir 0774

JACOBSON ROOFING
CO.

General RoofUifc Contraotor
Visi stogai
egzaminuojami ir
aprobavimai duodami voltui.

PADAROM P I R K I M O IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
^Pasekmingai siunčiam pinigus i r
9
Parduodam Laivakortes. •

E. J. H E N I F F

i

Sąjungietės, kurios dar iki

Mos taisome senus ir dengiame
naujus stogus visokios rūšies.
.M u vii (rokai vaZhioja j visas d a 
lis miesto ir priemiesčius.

KAUNO MALT EXTRACT
Tikrai Lietuvių Maltas

,3 Prakiurimus Stoge
Pataisome už $4.00

Vienas Iš geriausiu, turtingas ir
čystas su keturių imcu pakelis apyniais Europos.
Kauno
.Malt
yra
dėlto
geras kad y r a išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbėjų
KAUNO
EXTRACT. Netik kad geras ir
skanus, bet ir naudingas del
sveikatos, jisai g a m i n a . sveikata ir
p a d a r o apetitą. Taigi kiekvienas
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MALT EXTRAOT.
Perkant
reikalaukite
Kauno
Malt E x t r a c t jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš
vietos.

Visas Darbas Garantuoi

j amas
2011-13 W. Division Str. j
• • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • * • • v

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Generalia Kontraktorim,
statytojas ir senę namu
taisytojas.
2319 West 24 th Street
Chicago, HL

Lithuanian Products Co.
3613 S. Halsted St. Chicago. |
Tel. Boulevard 7258

| Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavoj i m o Kon traktorius
įbr Economical

DažŲ ir Poperos Krautuve

7ran$portatUn

7 CHEVROLET

PIRMA

i

2338 SO. LEAVITT STR.

Pas

Su tos rūšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia*
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, 111.
ResidencUos Tel.
Prospect 5101

Ofiso Tel.
Prospect 577S
~*rw.

Remkite tuos profesijonalus, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge".

Jei norite, kad biznis
sektųsi, garsinkites die
nrasty "Drauge", ku
ris duoda geriausias
pasekmes.
Galima siųsti skelbi
mus per pašte, adre
suodami:
2334 So Oakley Ave
Chicago, 111.

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300
SKAITYK "DRAUGĄ"

I

?*e

DRAUGAS"

Mc MANUS MOTOR SALES

Sales - Service - Parts

LOANS
INSURANCE
General Contraotor &
Builder

Tel. Roosevelt 7791

|lllfllllllllllllll!±]|IHIIIIfll|[I»IM^

NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO 14 d. 1924
i

)

REAL ESTATE.

PRANEŠIMAS

i«^

#•

KAUNO

Raganius.

PAMATYK

3352 So. Halsted Str.
j Tel. Boulevard 9641

Atsilankykite pas m a n e duosu
gera patarimą.
3352 So. Halsted Street
•
Chicago, 111.

trr

sus planus pagaminęs, kas
reikia
daryti.
Surengsime
tokia, vakarienę, kokios dar
niekad Xorth Sidėje nėra bu
vusi. Sakau sau, pažiūrėsim ar
Sąjungietės išpildys, ką žada.!
Visi Nortlisidiečiai
laukia
gerb. kun. P. BafFučio parva
žiuojant su nekantrumu. Gerb.
kun. P. Baltutis atveš daug I
žinių iš pasaulio keliones.

Svarbi žinia.
vSerėdos vakarą 3 Sept. ei
nu gatve ir sutinku viena mo
teriške. Klausiu, kur eini. O
ji man atsako. J susirinkimą.
Aš klausiu? Kokį ir kurt"
Atsake: į šv. Mykolo parapi
jos svetainę. Tai ir aš einu
paskui. Prie svetainės žiūriu,
stovi 3 vyrai ir 6 moterys.
Manau jau, kad aš kaip nors
galėčiau išgirsti, ką jie tars.
Suėjo visi į svetainę ir duris
užrakino. Aš paklabinau, nelei
tižia manęs. Tai aš per rakto
VISIEMS LIETUVIAMS. skylutę klausau, ką jie ten
tariasi. Išgirdau, šneka apie
!
Rugsėjo (Sept.) 14 d. 1924 gerbiamo kunigo Baltučio su-|
m. įvyks Labdarių Sąjungos tiktuves. Vienas praneša, kad
Centro piknikas.
kunigas P. Baltutis, šv. Myko
Piknike bus visako. Alka-' lo par. klebonas, parvažiuos
nus pasotinshn, troškanoius 5 d. spalio. Reikia, sako, renpagirdysim, sušalusius pašil- gti sutiktuves gerbiamam kulinsim, susilusus atvėsinsim., nigui 5 dienai spalio. Toliau
Tik atsilankykite, o nesigai išgirdau, kaip viena moteriške
lėsite.
kalbėjo spičų. Moterų SąjunA. Nausėda,
gos 4 skyrius, sako, turi vi-

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir visokius biznius.
Darbą atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

^ 4 ^

Evaldo gabumus išrinko j j raštininku
Keistučio Paskolos ir Budavojimo Ben
droves (Bridgeporte) 1911 m. jis tapo iš
rinktas raštininku Lietuvos Paskolos ir
Bud. Bendrovės ant Town of Lake, abi
bendrovi jis gražiai ir tvarkiai veda.
Taipogi yra sekretorium Mildos Teatro
Bendrovės ir Chicago Litliuanian Auditorium ant Bridgeporto.
1920 metais pradėjo savo biznį, Loans,
Tnsurance, Laivakortes ir siuntimo pini
gų po num. 840 West 33 Street kame vi
siems kostumieriams gerai ir mandagiai
patarnauja.
Chicagoj gyvena nuo atvažiavimo iš
Lietuvos, Bridgeporte nuo 1910.
NORTH SIDE.

i-*

Amerikos Liet. Mokykla

Iš priežasties apleidimo miesto aš
parduodu savo $650vertės grojiklini
pianą kuris randasi storage už $120
su 10 muzikos rolėmis, suolelis ir
kabinetas.

1910 metais šėrininkai

Piltetystės
Dailrašystės
Gramatikos
Retorikos
Literatūros
Etimalogijos
Oratorystės
Logikos
Ekonomijos
Fizikos
Sociologijos

MOKSLO LAIKAS:
\ Nuo 9 iš ryto iki 3 po piety, ir
n u o 7 iki 9:30 vai. vakare.

$120

Gimė vasario 22, 1887 Kylueių kaime
Biržų Apskrity. Amerikon atvyko 1897,
baigė mokslą šv. Ignatiaus Kolegijoj
1904 m.
Įstojo Dėdės Šamo laivynan užimdamas
knygvedžio vietą, baigdamas tarnystę ga
vo Auditoriaus laipsnį 1906.
Nuo 1908 metų iki 1920 užėmė Audi
toriaus vietą Illinois Central R. R. Kom
panijoj.

REAL ESTATE

PAMOKOS

NATIONAL Darže Riverside Illinois
Pradžia 1 0 vai. ryte

Žinodami svarbumą savo tautos reikalų ir jos branguma privalome visi paremti šj pikniką, nes t a u jau,
paskutinis šiais metais.
Kviečia
KOMITETAS.
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