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NEKATALIKIŠKAS LAIK
RAŠTIS APIE KATALIKĄ 

KANCLERĮ 
COLOGNE, rūgs. 16. — 

pvaizerio laikais Vokietija j tu
rėjo tik vieną kataliką kanc-
lierį. Tai Hohenlobe prin
cas. Gi respublikos laikais 
kanelieriai katalikai buvo 
Febrenbaeb, AVirth ir Cuno. 

Šiandieninis kane. \Vilhelm 
Marx ne vien katalikas, bet 
centro (katalike) vadas. Kan 
clieris savo darbais jau yra 
įrodęs, kad jis yra ne vien ge
ras katalikas, bet taipat ga
bus diplomatas ir politikas. 

Visos vokiečių politinės pa
rtijos ir užsieniai jį aukština 
už jo didelius gabumus spren 
džiaut pokarinius tarptauti
nius klausimais. 

Vietos demokratų organas, 
nekatalikiškas laikraštis — 
Koelner Tageblatt, nesenai 
padėjo straipsni apie kanolie-
rį Marxą, kuriame išdėstomi 
jo nuopelnai Vokietijai. 

peikia stebėtis, kad protes
tantu laikraštis reikštų taip 
daug palankumo 'katalikui 
kancleriui. Tai retas atsiti
kimas vokiečių tarpe. 

•Tas laikraštis pažymi, kad 
Bhineland ir Cologne privalo 
didžiuotis, kuomet Marx yra 
šio krašto suiius. 

Stressemann, pažymi laik
raštis, tikrai labiaus iškal
bingesnis ir labiaus nušveis
tas politikas. Bet Marx di
desnis charakteriu. Jo cha
rakteris absoliučiai neperlau-
žiamas. Tai dėlto, kad jis 
giliai religinis žmogus. Ja
me religija giliai įdiegta. 

Kaipo toksai jis yra doras 
ir sąžiningas. 

Toksai tai šiandieninis Vo
kietijos kanclieris Marx. 
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Bolševikai Mobilizuoja 

Gruzijoj Eina Kruviniausią Kova 
RAUDONOSIOS A R M Ū 0 $ ¥ L I U M N 0 S IMA VIRŠŲ 
Bet Azerbaijane Revoliucionie

riai Progresuoja 

PADUODA 
ŽENKLŲ ŽEMEI. 

Taip mintija Berlyno 
astronomai. 

RYGA, rūgs. 17. r— Bolše
vikų laikraščiai praneša, kad 
Siberijoje paskelbta, 1922 ir 
1923 mctij klasių mabolizaci-
ja. Sumobilizuoti a t sa rg i 
niai tuojaus bus siunčiami 
Kaukazan. 

Maskvos laikraščiai paduo
da vardus gruzinų sukilėlių, 
kurie paimti nelaisvėn ir ku
rie nužudyti. 

Taipat pažymi, kad Gruzi
jos valstiečiai savanoriai su
tinka kovoti "plėšityi gaujas, 
kurios žudo sovietų viršinin
kus.' ' 

Anot žinių, Rusijoje bolše
vikai šaukia skaitlingus mi-
tingus, kuriuose daro rezoliu-

p 

ei jas sn atsiliepimais į Angli
jos, Amerikos i r Francijos 
darbininkus, idant jie sulai-
kvtu savo valdžias mio maiši-
mosi j iKinijos reikalus. 

KONSTANTINOPOLIS, r. 
17. — Anot žinių iš Trebizon-
do, Gruzijos revoliucionie
riams nevyksta, kadangi 
prieš einančias raudonosios 
armijos koliumnas jie negali 
atlaikyti. 

Bet Azerbaijano respubli
koj revoliucionieriai progre
suoja. Eina kruviniausioji 
kova. t 

Gruzijos revoliucionieriai 
susikoncentravo už 30 mailių 
nuo Batumo. Tečiaus rau-

GEĮNEVA, rūgs. 16. T- (]0noji armija juos atbloškė 
Sąjungos komisijos susirin- a t g a l reSpublikos gilumom 
kime buvo skiriama komisija Raudonoji armija maršuo-
spresti nebaigtus neutralinės ( ] a m a p e r Gruziją degina so-
zonos padalinimo ir Vilniaus d y b a S y ž m o n e s tūkstančiais 

nužudė sergantį pravoslavų 
vyskupą Nazarii, buk už tai, 
kad jis simpatizavęs revoliu
cionieriams. 

Baku žibalo laukuose Azer 
baijane, didžiuma darbininkų 
(keliolika tūkstančių.) prisi
jungė prie revoliucionierrų, 
kadangi jie nepasitenkina vai 
džios mokamais jiems užmo-
kesniais. 

Baku žibalo laukus išnau-
> užėmus raudonoji armija. 
Visi valstiečiai stovi revo

liucijos pusėje, kadangi vald-

BERLYft.A®, rūgs. 17. — 
Is Berlyno mmnieipalės obser
vatorijos, per didelį žiūroną 
planetą Marsą studijuoja 
profesorius Arcbenbold. Pra
neša, jis pastebėjęs ant Mar
so paviršiaus stebėtinų daly
kų. I r mintija, kad Marso 
gyventojai paduoda ženklų 
(signalizuoja) žemei. 

» 

" Negaliu pareikšti visko, 
ką mačiau," sako prof. Ar-
chenbold V Esu mokslinin
kas ir neieškau laikraščių 
sensacijų. Bet kas man teko 
matyti, tiesiog nenoriu pasi
tikėti savo akimis. Maniau, 

VOKIETIJA NENORI INEI-
U T. SAJUNCON. 

BERLYNAS, rūgs. 17. — 
Patirta, kad Vokietijos vald
žia išsprendusi šįmet visai 
nesidarbuoti su tikslu ineiti 
Tautų Sąjungom 

Yra priežasčių. J i nori 
palaukti prezidencialių rinki-
IMĮ rezultatų Suv. Valstybė
se, Be to, pirm visako nori 
išsižadėti kaltės už buvusį ka
rą. 

P R A N E Š I M A S . 

MILŽINIŠKOS S. Y. 
IŠLAIDOS. 

NKW YORK, rngs. 17. — 
H National Industrial Confe-
rence Board paskelbė, kad 
per dešimtį praeitų metų Suv. 
Valstybitų taksos pasidaugino 

kad mano suims užsilipo an t ' v i > v ; V ) 0 0 m i ] i o n u ( l o l o r i l J 

observatorijos stogo ir turė
jo ką įdėti žinrotio vamzdi n. 
Tečiaus taip nebuvo. 

"Dabar aš vykstu \ Jung-
frau, į Milaną ir į kitas obser 
vatorijas. Savo susekimus 
d i skus uos i u su kitais astrofio 
įnais. - Spręsime klausimą, 

žia, kaip jie sako, moka že-jar yra gyvybė ant Marso. 
mas kainas javams. "Viena, dalyką galiu pasa

kyti.* Būtent, mačiau ant 

NEI TIEMS, NEI KITIEMS 

'klausimus. 
Subkomisijoje savo atsto

vus turėti pareikalavo lenkai 
i r lietuviai. 

Kilo ginčų. Tuomet komi
sija nutarė subkomisijon ne-1 Bolševikai atsiėmė miestą 

žudo. Paskui save palieka 
tik nuodėgulius ir žmonuj. la
vonus. 

Nužudytas Vyskupas. 

Turkų pagelba. 
Azerbaijane gyventojų did

žiuma, tai musulmanai. $iems 
revoliucijoje duoda pagelbos 
turkai karininkai. Turkai 
jiems pristato ginklų ir amu-
nicijos. 

Pirm keletos metų turkai 
Kaukaze buvo planavę revo
liuciją. Tos revoliucijos 
svarbiausias tikslas turėjo 
but įkurti turkomanų imperi
ją ir sulaikyti bolševikų pro
pagandą pačioj Turkijoj. Del 
to, turkai i r šiandie gelbsti 
Kaukazo gyventojams. Tai 
daroma be oficialės ITurkijos 
žinios. 

Desperatinės kovos. 

Desperatinės kovos eina" iš
ilgai Batum iTiflis geležinke
lio. 

Gruzinai revoliucionieriai, 
vadovaujami generolo Deni-
lenko, keliose vietose geležin
kelį 'perkirto i r izoliavo sos
tinę Tiflisą. Iš tos sostinės 
nebeturima jokių žinių. Jos 
likimas nebežinomas. 

Aiit sukapotų geležinkelio 
dalių bolševikai" operuoja ke
letą šarvuotų traukiniu ir 

/Kitais žodžiais tariant, 
šiandie nacionalės taksos yra 
pusketvirto karto didesnės 
palyginus su prieškariniais 
laikais. 

Su taksų didėjimu didėja 
ir išlaidos. 

Šiuomi pranešama, kad "Draugo" ofisas turi įsitai
sęs du telefonu: vieną s Redakcijai, kitą — Administra
cijai. 

Redakcijos telefonas — ROOSEVELT 2919 
Administracijos telefonas — ROOSEVELT 7791 
Visi, kurie turi reikalų vien tik j Redakciją, būtent 

del talpinamųjų raštų "Drauge" — arba norėtų pasikal
bėti su "Draugo" Redaktoriais, — prašomi šaukti tele
fonu: ROOSEVELT 2919. 

Tie gi, kurie turi reikalų liečiančių biznį,?"Draugo" 
užsakymą ir jo siuntimą, knygų, bei kitokių spausdintų 
užsakymą, taip jau skelbimų įteikimą — tesikreipia se
nuoju telefonu ROOSEVELT 7791. _ _ _ _ _ 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
Iš SIMW). 

Simno valsčiuje (Alytaus 

Simno ežere yra daug vė
žių. Perui ai jų butą kur-kas 
mažiau. 

OLANDUOS FINANSAI 
TAISOSI. 

Marso spalvuotas juostas ir 
kanalų keitimąsi Taipat ma
čiau iSsileidžiantį šiaurinį 
_Marso galą. ,T!ai turėjo but 
sniegas, ISpradžių ji* tirpo 
palengva, paskiaus neapsako
mai greitai. Sutirpęs snie
gas staiga užliejo ne vien 
Marso kanalus,bet ir plačius 
sauszemius. >> 

ISPANIJAI GRASINA 
CIVILIS KARAS. 

i 

Tai nepavykimų Morokoj 
rezultatai 

HAGA, rūgs. 17. — Atida
rant Olandijos parlamentą 
kalbėjo karalienė Wilhelml-
na.. Tarp kitko jinai pažy
mėjo, kad šalies ekonominė 
padėtis ir finansai taisosi. 

apskr.) tarpe Žuvinto, Sim- r 
no ir Dusios ežerų teka ur*v VASAROJUS IR LIETUS. 
lis vardu Koja. Kiti tą upe 

4 KAREIVIAI ŽUVO, 40 
SUŽEISTA. -

IX>NfrONAS, rūgs. 17. — 
Laikr. "Daily (Telegraph" 
aną dieną padėjo depešą, kad 
Ispanijai grasina civilis ka
ras del nepavykimų Morokoj. 
I r tas karas neisvengtinas. 

Kuomet senesnieji genero
lai reikalauja Morokoj vesti 
karą ligi paskutiniųjų, tai 
tuotarpu pulkų karininkai ir 
kareiviai reikalauja atsimesti 
iš Afrikos. Pastarieji pridu-

MONTEREY, Cal, rug. 17. 
j — Žaibas trenkdamas uždegė 
didelį rezęrvoarą, su žibalu, 
kurio butą 55,000 statinėlių. 
Tas relervoaras ekspliodavo. 
įskilo ir visais šonais išsilie-
jo tikras ežeras liepsnų. At
vyko kareiviai gesinti ir be-
gesinant juos patiko nelaimė: 
4 žuvo ir 40 sužeista. 

skirti nei lenkų nei lietuvių. 
Tuo būdu, sako, norima iš
vengti nereikalingų ginč-ų. 

Kutais, kur gruzinai revoliu- kulkasvaidžius kovai vartoja. 
eionieriai buvo jkurę provi-
zionalę valdžią. Kutaise jie 

Nusiginklavimo Konferencija Ateinantį 
P a v a s a r į 

GENFJVA, rūgs. 17. —>iksianti balandy ar gegužės 
Tautų Sąjungos subkomisija, .mėn. ateinančiais metais. 
kuriai pavesta aptarti nusi- ' Taryba i tuos pakvietimus 
ginklavimo klausimą, reko- malonėtų gauti atsakymus 
menduoja Sąjungos susirinki- pirm savo susirinkiino, kurs 
mui pravesti dar vieną rezo
liuciją. 

,Tąja rezoliucija (T. Sąjun
gos taryba įgaliojama pasių
sti visoms pasaulio valsty
bėms pakvietimus nusiginkla
vimo konferencijoj kuri įvy-

įvyksiąs gruody š. m. 
Be to, pačioje T. Sąjungoje 

imta darbuotis, idant Sąjun-
gon patraukti visas lig vienos 
pasaulio valstybes. Nes tik 
tuo būdu nusiginklavimas ir 
pati taika turėtų pavykimo. 

Sugriautas tunelis. 
Didelį SouTan geelžinkelio 

tunelį, tarpe Tifliso ir Batu
mo, revoliucionieriai- sugrio*-
ve. / , 

Bolševistinės Busijos ap 
saugos komisaras Trotzky 
Gruzijon pasiuntė kadetus iš 
Sevastopolio. Kadetai pa
siųsti <Tiflisan, kuomet dar 
buvo nesunaikintas geležinke
lis. 

Šiandie apie tų kadetų ir 
Tifliso garnizono likimą ne
turima žinių. 

n a : 
' ' Je i direktorija išspręs 

priešingai, civilis karas Ispa
nijoje rieišvengtinas." 

ELEKTRĄ SEMS Iš 
ŽEMĖG. 

DENVER, Colo., rūgs. 17. 
— Kasyklų inžinierius Wood-
ward, ekspertas elektroje, 
praneša, jis suradęs priemo
nių iš žemės imti elektros e-
nergiją. Šiandie jis darąs 
mėginimus. I r anot jo, eks
perimentai vykstą. 

lį vadina Spernietė, nes teka 
per Spernios dvaro laukus. 
Kalesininkų (kurs parceliuo
jamas) dvaro ribose yra ne
mažas tvenkinys, per kurį 
Koja teka. Tios tvenkiniu 
pirm karo buvo malūnas, ku
rį Kalesninkų dvaro savinin
kai nuomuodavo žydams. 

Karo laiku malūnas sugriu 
vo ir paskui visai išnyko. Da
bar jo vieton pastatytas nau
jas malūnas, su naujausiais 
technikiniais reikalavimais. 
Malūną pastatė du ameriko
nu lietuviu — Čibuta ir Sa
piega. Jau vienomis- girno
mis malama. Artimoj atei
ty žadama paleisti ir kitas 
girnas. 

Už javų malimą imama pi
giai, taip kad visi ūkininkai 
malūnu naudojasi. 

Šįmet Simno apylinkėse y-
ra labai daug laukinhj ančių. 
Jų ne tik Simno, Geluičlų ir 
Žuvinto ežerai knibždėte kni r 

bžda, bet ir balos pilnos. 
Žuvų tuotarpu kaip pimno, 

Gelnuičio, taip ir Žuvinto eže
ruose nedaug yra. Žmonės 
kalba, kaiįas žuvis išbaidęs. 

CHILE RESPUBLIKĄ VAL
DO MIUTARISTAI. 

CHICAGO. — Šiandie -he 
pastovus oras ; gali but lie 
t aus ; maža atmaina tempera
tūroje: 

^ U B N P S AIBEČ, rug. 17. 
— Cbiles respublikos prezi
dentas Alessandri atvyko 
Argentinon. Gi tą respubli
ką šiandie kontroliuoja mili-
tarinis triumviratas: gen. Al-
tamirano, gen. Bennett ir 
adm. Neff. 
' Chile kongresas nepripaži-

t i 

no prezidento Alpssandri at
sistatydinimo, ftelto kong
resas paleistas. 

Militarinė triumvirato val-> 
džia yra priešinga konstituci
j a i Bet į tai neatsižvelgia
ma. 

APELIUJA I GU
BERNATORIŲ. 

Už poliemono nužudymą 
plėšiant vieną krautuvę kri-
minalio teismo Chicagoje pa
smerktas miriop 19 m. Ber
narda Grant, 

Kuomet milionierių vaikai 
žmogžudžiai nenubausti mi
riop, tai šiandie darbuojama
si ir šį žmogžudį išgelbėti nuo 
kartuvių. 

Tuo tikslu į gubernatorių 
apeliuoja veteranai ir moterų 
kliubai. 

Praeito rugpiučio 18 IŠakių 
apylinkėj kilo vėtra su 4ie-
tum, paskui ledai. Keletas 
trobesių sugriauta ir nemažai 
stogų apiplėšta. 

Rugpiučio 21 lietus vėl bu
vo, bet taip didelis, kokio dar 
nebūta toj apylinkėj. Patvi
no upės, laukuose visur van
duo bangavo. 

Nuo to nukentėjo daug va
sarojus, kurs dar nebuvo 
valvtas. Ūkininkai labai su-
si rupinę, nes pritruks pašar-
tės. 

KIEK VARGŠŲ S. V. 
AVASHINGTOK, rūgs. 17. 

— ' Apskaityta, kad* Suv. Val
stybių prieglaudose 1923 m. 
butą apie 78,000 vargšų žmo
nių. 

PINIGŲ KURSAS. 
«- " mr « 

Rugsėja 16, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 eteri, s t 4.46 
Belgijos 100 f r 4.96 

Francijos 100 fr 5.31 

Šveicarijos 100 f r. 18.86 
Italijos 100 lim 4.39 / 

Čekoslovakijos 100 kronu 3.00 
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SIŲSKITE SAVO GIMINĖM 

, : J : 
L I E T U V Ą 
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Gazu užtroškino savo 13 
mėn. kūdikį, paskui save Mrs. 
Julia Kriho, 1418 Comell st. 

PINIGUS 
PER 

ii 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus Mtais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef* Roosevelt 7791 ^ 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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Published Daily ELicept Srmdajs 

One Year ,. $600 
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DRAUGAS PCBUSBUCG CO., Ine 
M84 So. Oakley A ve., Chica^o. IU. 

Red. Tel. Rooscvelt 2919 
Atlniiiiij.tr.: Roosevelt 7791 
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MARGUMYNAI. 

DAINOS DIENA LIETUVOJE. 
f *m*mm 

Rugpiučio pabaigoje plane
ta Marsas buvo *'arti" mūsų 
žemės. Tečiaus pasaulio as
tronomams nevyko su ta plar 
neta susisiekti. Nevyko nei pa 
tirti, ar ta planeta apgyven
ta, ar ji tuščia, ar turi pana
šią atmosferą į mūsiškių. 

Tečiau šiandie apie tą pla
netą skleidžiama įvairiausių 
nuomonių. 

Kai-kurie svajotojai tvirti
na, kad ant Marso esama pro
tingų esybių. Sako, Marsas 
senesnis už žemę. Dėlto, ten 
gyvenusios esybės gal jau ne
betekusios materialistinio kū
no ir pavirtusios nematomo
mis dvasionus. t o s dvasios 
gal jau senai lankančios mū
sų žemę. Bet kad žmonės ne
pasiekę reikalingos tobulybės, 
tai tų dvasių nuo Marso ir 
nematą. 

Tos rųšies tvirtinimai yra 
spėliojimai, jei ne tušti ple
palai, bet ne rimto mokslo 
tyrinėjimų daviniai. 

New York o bankuose, 
kaip žinovai paduodu, yra 
virš 10 milionų dolerių depo
zitų, prie kurių jau kelinti 
metai savininkai visai neatsi-
šaukia. 

Bankai net nebežino, ar tų 
milionų savininkui yra gyvi, 
ar jie mirę. (Jai kartais jie ra-
miršę savo padėtus depozitui. 

Bankams tai ir nerupi. Jų 
visa priedermė tuos milionų^ 
globoti ir su jais sau "busi-
ness'ą" daryti. 

Kur-kitur vargiai ką pana
šaus rastum. 

Republikonų ir demokratų 
partijų vadai šaukia, kad tre
čioji politinė partija, kuri 
šiandie prieš rinkimus rodo 
daug aktivumo, darbuojasi vi
sai sugriauti abidvi senąsias 
partijas ir ant tų griuvėsių 
iškelti dvi arba viena naują. 

Tie šauksmai surišti su bai
me. Kur yra baimės, ten yra 
ir nesveikumo. Tad ar never
tėtų imtis gydytis. Laukti 
kuomet kiti ims gydyt), yra 
pavojinga. 

Londono laikraščiai, prane
ša, kad pirmą kartą kaip pa-
saulis stovi gauta žinių iš 
"dangaus". 

Anglijoj miręs lordas NOrt-
hcliffe, daugelio laikraščių sa 
vininkaš. Andai per vieną 
4'mediumą'' jo dvasia kalbė-
jusi į buvusią savo stenografe 

Northcliffe sakosi gyveną.-
kažkokiam jam pačiam neži
nomam puikiam pasauly. Su
sieinąs su Rusijos rašytoja 
Tolstojum. Džiaugiąsis svei-j 
kata, ko neturėjęs būdamas 
ant žemės. Turįs puošnų va
sarnamį. Turis dantis, pirštą 
nagus, turįs drobinę rūbų ei
lę, minkštus marškinius su 
minkšta apykaklė. Sakosi ne
norįs grytžti ant žeme?, nes 
ten jaučiąsis laimingas. 

Na, ir sakykite, argi dar 
mažai kultūros* tuose spiritis
tuose, jei jie sugeba iš nega
limo padaryti galima. 

Pasauly visais laikais buvo 
ir bus sukčių, lygiai ir jų tai
kę. Sukčių aukos, tai lengva
tikiai. 

Štai, ir mes susilaukėme fcavįo Baltos dienos; ttlgp. 
23 d. j Kauną suvažiavo 86 chorai; jie atsivežė daugiau 
nei 3,000 dainininkų. Karo paradų lauko batarieja turėjo 
pabūti jiems estrada, pats laukas — publikai sale. Per 
laikraščius ėjo gyvas organizacijos darbas, bet jis buvo 
pradėtas, sulyginti, nesenai, tai nelėmė Dainos dienai di-
(Jelio pasisekimo. Tiesa, chorų vedėjai dar pavasarį iš
ėjo bendrą kursą; patys gavo išmokti, tų dainų, kuriiĮ tu
rėjo paskui mokyti savo chorus. Bet jie išsiskirstė pradžio
je gegužės mėnesio, o susirinkti' turėjo jau, štai, rugpiu
čio mėnesyje. Vadinas, programiškai, tiksliai su chorais 
dirbti tegavo vos trejetą mėnesių. Tai labai maža. Pabal-
tijis irgi daug dainuoja, bet jis kol padaro didžiulę bendrą 
Dainos dieną, dirba bent kelerius metus; dažnai sušauki-
nėja dalimis chorus J provincijų šventes; laiko keliaujan
čius inspektorius vienodintojus. Na, dirba ilgai ir rimtai. 
Tai ir jų pasirodymai esti prašmatnus. Jų dailės kolektyvo 
pasižiūrėti važiuoja iš toli ii* paskui skleidžia pasaulyje, 
kokiame jau laipsnyje yra latvių, estų Ir suomių liaudies 
kultūra. Kas ta žinojo, labai skeptiškai lauki lietuvių Dai
nos dienos, bijodami, kad ji nesudarytų mums pasaulyje 
tokios pat gėdos, kaip mūsų futbolistų "žalioji medžiaga 
ir tai trečios rųšies" pasaulio rungtynėse Paryžiuje. Sch-
nell und schlecht. 

J kroniką tečiau gauname geriau įsirašyti, neg tikė
jomės: pirmoji lietuvių Dainos diena, per kurią neliję iš
kentė, paliko gilaus įspūdžio ir stiprios vilties, jog mu-
zikalinti Lietuva galima. Kitiems diena net per labai patiko. 
Entuziastai statė kuo augščiausius bokštus, Tą pačią nak 
tį pagedęs oras mus gerai atvėsino, tai mes nuo per dide
lio entuziazmo susilaikome, nors buvo pasergėta daug 
gerumų. Štai kai kurie gerumai. 

GERUMAI. 
1. Pirmoji lietuvių Dainos diena aiškiai įrodė, jog 

mes turime pakenčiamų choro vedėjų; jų mokama klausy
ti bendros direkcijos ir jos direktyvas įteikti chorų daly
viams. Trys tūkstančiai Lietuvos giesmininkų trumpu lai
ku "susigiedojo" ir neatsitiko to, ko net sopamai bijota: 
iškrikimo iš pat pradžios, kuris giesmininkų kolektyves 
tiek pat reiškia, kiek panika reguliarėje armijoje. Netik 
iš pradžios — nė per kitas dainas nebuvo pajusta iškriki
mo; tik Panevėžio chorams dainuojant skyrium, kai kada 
buvo jaučiamas per plauką atsilikimas dešinėje. 

2. Pirmoji lietuvių Dainos diena parodė mums, ko
kios puikios dainai medžiagos mūsų turima. Sopranai, al
tai galybė ir sveikumu net pet labai paveikė į klausytojus. 
Basai ne per tiršti, užtat kartais rinktinio tembro malonu-
fflO. 

3. Na, gm., savo gražumu mūsų jaunuomenė nukon
kuravo visą pabaltijį. Ir tai garbė, nors ne dainos dalykai. 

4. Aš nesitikėjau, kad mažai muzikalintas Lietuvos 
jaunimas butų toksai jautrus, toksai minkštas dirigavimui. 
Iš tų .pačių trijų tūkstančių visai ką kita padarė lėtas, ra
mus, melancholingas J. Naujelis ir griežtai ką kitą audrin
gas, pilnas šviesaus džiaugsmo St. Šimkus ir vėl ką kita 
rafinuotas, neapsakomai atsakomingas chorvedis Jul. 
Štarka. Taip pat M. Karka, VI. Paulauskas, Ap. Likeraus-
kas su atskirais chorais. Genialus chorvedis iš tokios me
džiagos drąsiai galėtų stilizuoti dailių dailės ir pavergti 
širdis labai išmislingų muzikantų. 

5. Kaip gyvas esu, o esu labai senai gyvas, neesu 
girdėjęs taip puikiai giedant Lietuvių Tautos Himną, kaip 
giedojo Juozo Naujelio diriguojamas tukstantas fchoras. 
Be nepaprasto sutartinumo, Naujelis sugebėjo duoti tam 
chorui labai gilios dvasios ir mistiškumo. Ir tai po tokios 
tiesiog karčeminės muzikos, kuri, kaip tiktai nemokšos; 
praspiegė Tautos Himną, atidarant ūkio parodą. Aš neži
nau, kas ten grojo; bet mūsų dūdų orkestrai be jokios 
išimties Tautos Himną groja kuo blogiausiai; net širdį 
sopa — taip jaučiama jo nesupratimas ir fušeriškas ins
trumentų sutaikinimas. Gėda svetimtaučių. Na, kad šitaip 
grotų, kaip Naujelis giedojo, galima butų užmiršti visus 
mūsų Himno trukumus. 

6. Kai kas pasityčioja iš ekvilibristinio St. Šimkaus 

dirigavimo. Tečiau visi sutinka jog gyVurtit) chorui ir jo 
dainai niekas tiek netiekia, kiek ji*, jis lyg raute rauna bal
sus iŠ pat vidurių. Šiame reikale St. Šimkus nepamaino
mas niekuo kitu. Bet teme jo ir sil^tiybl. 

7. Dainos diena davė publikai pajusti daugumą mūsų 
kompozitorių ir harmonizatorių: J. Naujelį, St. Šimkų, 
T, Brazį, j . Bendorių, J. Žilevičių, Mik. Karką, VI. Pau
lauską, A. Kačanauską, Mik. Petrauską, J. Taltet Kelpšą* 
Jul. Starką. Lietus antr^ dieną sutrukdė ir nebeleido iš
girsti Vydūną, M. |C Čiurlionį, C. Sasnauską, J. Neimantą. 
Tenebuvo Gruodžio, Pociaus, Eremino ir dar kai kurių. Šis 
paįvairinimas labaį teigiamai veikė, 

TRUKUMAI. 
Neturiu laiko daugiau prigraibyti Dainos gerumėlių. 

Jų nemaža buvo. Apie trukumus gi rašyti tftan nedrąsu: 
aš muzikos neišmanėlis. Tečiau pasakysiu, ką pajutęs. 

1. Pačioje pirmoje dainoje viena tenorų grupė visą 
laiką rietė posmo pabaigas falcetais, kurte lyg rodė jų 
balsus laukinius dar esant, nepalenkiant iki tinkahlt) iš-
mislingo laipsnio. Lyg žemaičiai "Pulkim ant kelių" giedo
dami. Dirigento vietoje aš del jų vienų bučiau sustabdęs 
visą ^chorą. v 

2. Kai kada buvo atsitikimų. Jie nepagadino čielybės, 
vis dėlto liudijo mūsų chorų ne tokį dar tobulumą, kaip 
kitų Pabaltijos chorų. ' 

3. Su atskiromis kompozicijomis šią dieną, nujau, be
ne geriau butų buvę nepasirodžius. Jos labai komplikuo
tos, joms, kad ir šiaip jau įdomioms, reikia inteligentingų 
giedotojų, šios fabrikacijos mūsų chorai dar nepilnai pa
jėgė pagiedoti. Gal dėlto Žilevičiaus '^Vilnius" nepadarė 
tokio efekto, kaip per "Vilniaus Medžio" sodinimą yra pa
daręs pačių vienų dirigentų choras, A. Vanagaičio kom
pozicija "Mes be Vilniaus nenurimsim". Taip pat M. Kar
kos "Dainos Menui" buvo daug silpnesnis už "Meno Him
ną", o Paulausko "Žalgirio Mušis", šiaip jau labai įdo
mus ir įvairus., turėjo visudaugiausia trukumų išpildyme. 

Šimkus savo energija pasiekė augščiausį sutartinumo 
laipsnį. Bet pradžia būdavo kaip ir botago papliauška: 
tiek garsi, kad net skaudi ausiai. Antro posmo pradžia jau 
būdavo pakenčiamesnė. O visos Šimkaus diriguojamosios 
gražių gražiausios, linksmų linksmiausios dainelės vertė 
pasiilgti tikrai lietuviškosios melancholijos ir to p&tisaus 
švelnumo, kuriuo Palangoje, andai, negalėjome atsigėrė
ti, giedant šiaulytėms inteligentėms Urnėžaitėm. Jis itin 
gerai jaučiamas ir T. Brazio harmonizacijose. Jį seka Ben-
dorius. Jiedu man daugiausia davė lietuviškojo "sodietiš-
kumo". Ach, tas lietuviškasis ilgesys: kad aš jį mpkėčiau 
atpasakoti svetimtaučiams, o pats nuolat jo klausyti! 

Gana bus. Gėriau vėl pabaigsiu augštti, labai augštu 
pagyrimu Jungtiniam dūdų orkestrui, kapelmeisterio Gu* 
kausko diriguojamam. Jis davė nepaprasto pasigerėjimo. 

Doc. Tumas. 
"T, Vairus". 

I •«.i-Lie-i 

K. 
f~t 

^ 

f EI tavo kūdikis gauna tinkamą 
J maistą, Ifci jis augs stiprus ir svei
kas. Eagle Pienas yra priimtas mai
stas kūdikiams per 63 metus ir išau
klėjo tūkstančius kūdikių | stiprius 
ir sveikus vyrus Iki moteril* 

• • > 
Jei nežinai kaip vartoti Eaglė Pieną, pnsiusk 
mums šitą paskelbimą ir mes jums pasiusime pe
nėjimo instrukcijas, Kūdikių Knygą irr kitokias 
brangias informacijas, dykai. 

THE BORDEtf ČOMPAKT 
BORDEN BUILDING NEVV YORK 
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KULTŪRINĖS GALIMYBĖS. 
Kiekviena tauta turi savotiškų galimybių pareikšti 

savo didybei ir nemarumui. Tūli mato Britų Imperijos ir 
Hsijos didybę jų žemių platybėje, Kinijos — žmonių 
gausybėje, Amerikos — milžiniškuose turtuose ir kom
forte, kaizeriškos Vokietijos — jos armijos galybėje ir t. 
p. šituo keliu eidamas negudrus sanprotavittias kartais 
visai neberanda galimybių Lietuvių Tautai savąją didy
bę pareikšti. Ir tai labiausia dėlto, kad Lietuva maža ir 
neturtinga. 

Bet medegos rtegausumas gali sudaryti nepergalimų 
kliūčių tik tiėrtis, kurie tiki tifc materijai, ją temato, ja di
džiuojasi ir tik skurdžiame materializme teieško tautinei 
didybei pagrindų. Mums-gi, katalikams, ne pakeliu] su ma
terialistais. Mums privalu ieškoti didybės nemarios dva
sios kūryboj: moksle, menė, doroje. Iš šito punkto išeida
mi, mes j privalom steigti kuodaugiausia gerų įvairaus ty-
po mokyklų ir visomis išgalėmis palengvinti žmonių švie
timą. 

Palikdami materialistams laisvę vykdyti savąją pa
saulėžvalgą, mes savųjų tarpe neprivalom religijos brauk
ti iš kultūrinio gyvenimo. Šiuo būdu sumažittsim dorinį 

.i 
išgverimą,.kuriam materialistai palieka atviras duris. 

Šalę grynojo mokslo ir doros turėtų eiti ir galingasai 
menas, kuriame mūsų Tautai yra skirta atskleisti tikrai 
naujas, pasauly dar neregėtas lapas. Tapyboje jau padarė 
didžią pradžią nemarus Čiurlionis; savytais keliais jį se
ka Šimonis ir daug kitų. Skulptūroje, poezijoj ir muzikoj 
ir-gr prasikala didybės ir nemarumo diegai. 

Bet dainoje bene seniausia reiškiasi graži ir turtin
ga lietuvio siela. Visas Rytų Pabaltmarys, nuo Suomijos 
iki Lietuvos yra dainos kraštas. Mūsų šiaurės kaimynai, 
laisvesni būdami, jau prieš karą sugebėjo tinkamai^savo 
dainas pagerbti ir dainos upą auklėti. Estai savo dainos 
dienoje, rodos 1913 m., klausė 13 tūkstančių dainininkų 
vienam milžiniškam choran susijungusių. Latvių tauta 
rengia dainos dieną kas 7-ti metai. Jų sujungtas choras jau 
buvo pasiekęs 7,000. Latviai jau surinko arti 300,000 sa
vo liaudies dainų. Aš nežinau ar .kuri tauta pasauly butų 
surinkusi tiek daug savo dainų. 

O mes? Mes dar tik pradedam. Turime surinktų ir 
atspausdintų dainų viso apie 10,000. O kaikurie sako, buk 
Lietuvių Tauta turinti apie milioną liaudies dainų, ši skait
linė greičiausia bus perdėta. Vienok yra jų bent keliolika 
kartų • daugiau negu mes spėjome -jų surinkti ir užrašyti. 
Kasdien daugybė jų nužengia į kapus drauge su mirštan
čiais seneliais. Tad mums gal nebepavyks tiek daug jų 
pririnkti, kiek tai seniau latviams pavyko. 

Prieš keletą savaičių Lietuvoj garsiai praskambėjo 
pirmoji dainos diena. Pirmas milžiniškas Lietuvos choras 
sujungė 3,000 dainininkų! Bet tai yra tik pati pirmoji pra
džia dar be uolaus prisirengimo padaryta. Gera butų, jei 
Lietuvoj dainų diena butų rengiama bent kas ketvirti me
tai. 

* 
Abelnai, reiktų Lietuvos valdžiai daugiau kreipti do

mės j tautinę dainą ir muziką. Šiandien maža Lietuvoj ge
rų chorų, nes reta parapija turi tinkamai išsilavinusį var-
goninką. Tad norint sulaukti gerų chorų ir visos tautos 
muzikalumą pakelti, būtinai reikia pasigaminti aukštai iš
lavintų vargoninkų, kurie ne vien parapijų chorus mokin
tų, bet ir mokyklose duotų muzikos pamokas, mažus vai
kus pratintų dainuoti. Prie tlabartinio atlyginimo gabus ir 
mokyti vargoninkai negali išbūti savo vietose. Ir čia žmo
nių valdžia turėtų ateiti Tautai į pagelbą: turėtų užlaikyti 
vargoninkų mokyklą ir aprūpinti juos tinkamu pragyveni
mu. Vardan teisingumo, žinoma, lygiai reiktų traktuoti vi
sų tikybų vargoninkus ar muzikos mokytojus sulig gy
ventojų tikybinės proporcijos, šitaip elgdamies, mes grei
tu laiku pasivytume latvius ir estus ir atsidurtume pasali-^ 
lio dainininkų pirmose eilėse. 

K. P. 

* . 

P A R O O O S , 
• 

(Tąsa)' 
Vokietijoje vyriausybe duodavo pa

šalpos tonis žemės ūkio draugijoms, ku
rios rengdavo parodas, į gaunančias liau
dies švenčių reikšmes. Rusuose žemės u-
kio parodos pradėjo, nuo antros pusės 
XIX šimtmečio. Pirmiausiai jas steigda
vo pati Vyriausybė (Žtemes Ūkio Minis
terija) Jigi baudžiavos panaikinimo ;# tik 
tos parodos būdavo luomines spalvos — 
dvarininkų ir karališkų valstiečių; gerės-
nius medalius duodavo tik dvarininkams 
ir miestelėnams. Panaikinus baudžiavą, že 
mes ūkio parodos ,darosi gyvesnės ir dau
giau pritraukiama valstiečių; jomis į)ra-
deda rūpintis ajgronomines ar žemės u-
kio draugijos arba žemietijos, o vyriau
sybe nustoja rengusi tas parodas, tik duor 

da joms žymias pinigines pašaipas, ski
ria eksponantams prėskas (medali**, pa
gyrimo lapus), šalia bendro žemas ūkio 

parodų steigta ir ž. u. specialių parodų: 
raguočių, arklių, avių, vynuogių ir vy
nų, pieno išdirbinių, sodininkystės, biti
ninkystės. 
Pasaulinės parodos. 

XIX šimtmečio aniroje pusėje pra
dedama rengti milžiniškos pasaulinės pa
rodos. Rūpinamasi jose išstatyti visų 
tautų, visų kraštų ir apskritai visos žmo
nijos tipingus, geresnius gaminius ir tuo 
būdu duodama visos žmonijos pažangos 
vaizdas. Tų pasaulinių parodų ligi karui 
butą keliolika: 

1) 1851 m. Londone su 13,900 ekspo
nente 6 mil. lankyt. 

2) 1855 m. Paryžiuj su 21,779 eks-
ponentų 5*1 mil. lankyt* 

3) 1862 m. Londone su 26,300 eks-
ponentų 6,4 mil. lankyt 

4) 1867 m. Paryžiuj su 42,217 eks-
ponentų 8,8 mil. lankyt. 

5) 1873 m. Vienoje su 39,500 ek* 
poiientų 6,7 n*LL lankyt. • 

«} *$% u*. Fi&delfįjojo >u 26>900 *k 
sponenįų 9,8 mjl. laakyt. • 

* K 

7) 18?8 m. Paryžiuj su 52,800 eks-
ponentų 12,6 mil. lankyt. 

8) 1889 m, Paryžiuj su'61,000 eks-
ponentų 32 mil. lankyt. 

9) 1983 m. Chfcagoje su 70,000 eks-
0 

ponentų 21 mik lankyt. '' • \ j 
10) 1900 m. Paryžiuj su 100,000 ek-

sponentų 50,9 mil. lankyt. 
11) 1904 m. S. Lui su 75,000 eks-

ponentų 19,7 mil. lankyt, 
Tos panodos, kaip matome, vien tik 

daiktų išstatytogų (eksponentų) turėdavo-
po keliasdešimt tūkstančių, kiekviena jų 
lankė po keliolika ar keliasdešimt mili-
jonų žiūrėtojų. Jos tmvo užėmusios plotus 
keliolikos, keHų dešimtų net šimtus ha. 
Taip, Vienos 1873 m, paroda buvo užemu-
6i 232 ha, o paskutinė Paryžiui 1900 me
tų 108 ha. ir didelį plot$ miško del gy
vulių, geležinkelių^ mašinų. Tose parodo
se šalia įvairiij grupių butą atskiros gru
pės? žemės ūkio, maisto produkte, sodi-
niiikvstėsf miškininkystės ir t. t. Prie mil-
Hm į̂cų parodų reikia rpriskaityti ir šie
met surengtoji Londone Britų VŪSĮ 

paroda. J i užima žemės ploto daugiau, 
kaip 70 lia. Parodoje dalyvauja Anglija 
su savo kolonijomis. Vien tik tos paro
dos Įrengimas kainoje 30 milijonų svarų 
sterlingų (daugiau kaip milijardą litų). 

' Paroda atidaryta balandžio 23 d. ir už
sidengs tik spalio mėn. Į parodos atiden
gimą suplaukė 120,000 žmonių, ir anglai 
mano, kad tų parodą aplankys 40 milijo
nų lankytojų. Ten matai didžiulius Aus
tralijos, Kanados rūmus, originalius ir 
gražius Indijos, Naujosios Zelandijos, Af
rikos, Britų firmos rūmus su daugybe p 
vairiausių eksponatų, ištisus kalnus, ap
sodintus vynuogynais, laukus su prino
kusiais javais^ su vaisiniais medžiais. 

Reikia pasakyti, kad tos pasaulines 
parodos duoda labai didelius nuostolius. 
Bet tie nuostoliai valstybėms, kuriose 
rengiamos parodos, atsilygina netiesio
giniu būdu: lankosi daug svetimtaučių, į 
bankus ima_ plaukti svetimas 'auksas, su
sidaro nauji pramonės prekybos santy. 
kiai, didėja eksportas. 

(feus daugiau) ygjg 

JštiZ* 
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Jauniijąj Vy&ij susirinkimai 
Jvyko rūgs. 11 d. 8v. Antane 
parapijos mokyklos kamb. Su 
sirinkimas buvo labai skait
lingas. Susirinko daug bernith 

turim išrinkti daugiaus dar
bininkų prie niusU budos pa
rapijos I bazare. Vienbalsiai i-
nešimas paremtas, nereikėjo 
nei balsuoti. Pirm. prašo pers-

SPRING VAIIFY fll ir nutar§ surėilgti hiil^iniška 
pikniką tam tikslui 21 rugsėjo 

Moterų Drangyst*. * L 0 h o s P 8 1 ^ 0 8 *•>*>. i 
Labai smagu rašyti a p i t kurį ktležia visus lietuvius 

musų kolonijos katalikų judė
jimą. Draugystes* tik ir lenk-

kafip vietinius taip ir iš apiė-
linkės miestelių. Piknikas bus 

tiniauja rūpindamos bažnyčios į s u **?* programų Kiekvi, 
reikalais. Moterų draugystė |n & 8 "trilaukę* bus pilnai užga-
rengė piknikus, kad padarius 

tatyti darbininkus. Vėl visi i pelno pagražinimui bažny-
rankutes kelia, pirmininkas čios. \ • 
klausia kogi^orit. Visi šauk: Brostviniiikai. 

kų ir mergaičių. Susirinkime norim dirbti bazare. Rašti- Vyrai tai pastebėję, irgi 
atidarė pirm. p. Petrošius, ir ninkė nespėjo nei rašyti, tų nenori užsileisti. Musų kolo-
atkalbėjo maldą. Raštininkui visų pasisiūliusių dirbti. Nau-įnijoj yra ypatinga draugystė 
neatsilankius> {protokolas ne- n sumanymai. Vėl maža mer-' 
buvo skaitytas. Pirmininkas gaitė duotk įnešimą, kad už 
užklausė susirinkimą, kadangi 
protokolo neturim, tai ką mes 

neatsilankymą į susirinkimą, 
butų bausmė" 5 centai. Berniu-

šiame susirinkime svarstysi- kas duoda įnešimą, kad butų 
me. Visi vienu kartu rankas,3 centai. Iškilo dideli ginčai, 
pakele, (balso prašo). Pirm, L. Krekščiunas sulaikė gin

čus, pasiūlydamas balsuoti. 
Nubalsavo dauguma balsų, 
kad butų 3 centai. Toliau nu
tarta laikyti susirinkimus kas 
ketvirtadienis 7:00 vai. Vak. 
skyrium berniukai sau, mer-
gaitės sau^ o vieną kartą j 

nors dar jaunas, bet susirin
kimus moka vesti. Jisai pasa
kė, duosiu kalbėti tiktai po 
vieną. Atsistojo mažytė mer
gaitė, vos buvo matytis per 
s§dynes (gaila kad nepatėmi-
jau pavardės). Ji sako, mes 

• I h t f ^ * * * 

CICERO! 
! 

Užlaikau prosus, visus 
plumberistės reikmenas, pe-j 
čiams įvairias dalis, zovė-
sus, raktus, elektros lempu
tes, vflas, svičius. Taipgi 
užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūklelių, grą
žtų, coliaukę ir tt. Visais 
namo išpošimo reikalais 
kreipkitės; 

mėnesį tai yra paskutinį mė
nesio ketvirtadieni, visi drau-
ge berniukai ir mergaitės. 
Taip jau nutarta surengti ba
lių pasilinksminimą. Išrinkta 
komisija parūpinti svetainę. 

Susirinkimas įvyks šį vaka
rą berniukų ir mergaičių, tik 
skvrium. Susirinkite visi 

« 

nariai-ės ir daug atsiveskit 
naujų narių. Reikės išrinkt'i 

Hardware. *aints. Oils and 
General repeirs 

1421 S. 49 C t CICERO 

Brostvininkų. Vargiai kitur 
butų galima rasti tokią drau
gystę. Ne vien kad bažnyčią 
savo supirktomis vėliavoms ir 
liktorėliais gražina, bet ir 
prie kiekvieno bažnyčios rei
kalo visados pirmieji stoja 
į darbą. 

7-tą rugsėjo ši draugystė 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Svarstydama savo reikalus, 
nepamiršo ir bažnyčios reika
lų. Pasigirdo iš narių tarpo, 
kad musų bažnyčia atrodo la
bai gražiai numalavota, bet 
tik viršus, o fud. dar nė
ra aptaisytas. Tuojaus kitas 
atsiliepė, kad tai yra musų 
darbas pagražinti bažnyčios 
fudamentą, visi ant to sutiko 

STRAIPSNIS 90 

KAIP PARUOSTI KITOKIO MAIS
TĄ BOftKLTĖSE. , 

Pirmuose straipsniuose Svaruni'd 
reikalais ir svarba ruošiant kūdi
kiui maistą buvo pabrėžti Maisto šva 
rūmą ir grynuma galima visai su
naikinti, jei nešvarus indai vartojami 
Jo ruošimui. 

Orėta švarumo svarbos, yra teisin-

—— _ « • * 

atstovus į Kat. Federacijos 12 
Ji AI L D A N I S *kyr. susirinkimą, kuris įvyks 

nedėlioję rūgs. 21 d. 
Vedėjas. 

D A K 
K b t h . 

T 
— * 

A R A I : 
/ = " 

Telefonas Boulevard ttdf 

Dr,S,A.Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVENCE 

Chlcago, IU. 
Vai.: t ryto UU 12 plet: 1 po 
piet iki S po piet, 6:30 vak. iki 

vak. 
,tmmm • • » • • • • • • • • * > • • • • • 

TeL Boulevard OSST 

Dr Matya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th 8%. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, ano 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

g iki 2 vai. po pieta. 

DR. A. L RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayctte 4148 
I III • • • ' • • 

• — 

#5= —. a** 
Telefonas Sedey 7488 

Dr, I. M, Fftiftbirg 
Gy4o specialiai visokia* vyrų Ir 

moterį} lytiškas Ufas> 
2401 Madison Street 

Rarop. Western Ave. — CbioafO 
Valandos: 2—* po pfetą T—• rak. 

•^ 

, . _ . _ — 
'Tel. * Boulevard 2188 

D*. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
CtHcago, IU. 

Dr, A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrifcas ir Si*cijalistai 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0NSILUS -
ail« Ii ft« * • • — ! , 

r** 'S* 11 K U M 1 (akmaolt taliyj*) 
ir akmaola Uapamo puai«J« b« o-

tn tam tikromis moks-

fpfcartMlw8j iairailaa tirdajima. ^ 
• f * iliiiflfc •*%• paatkmlnsal. tr J* 

yr» rantais* daro oparacljaa. 

M M 
1411 So. 50 Ave. Cicero, m. 
Oria*, atidaryta*: kaadloa noo I rai. 

po plot Iki • rmL 
rytai. 

— 

Dr. Maurice Kahn 

B 

OydytoJas tr Chirurgas 
4 6 3 1 • . Aahland A v e . 

Teitu*** 
Valandet; I * J U 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakarė, 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

• - - -
s 

Tel. Boulevard S688 

Dr. j . P. POŠKA, 
GYDYTOJAS 

IR | 

l 

I 
CHIRURGAS j 

SiSt So. Morgan Straet 
Valandos: 7— l t Ii ryto. 
Vakarais noo T 11d t 

CICERO OFISJflt 
1148 South 48-th AveSM 

Telef. Cicero tfttS 
Valknd.: 3—«:M v. * . kaadion. 

Utamlnkala ir petnyCloms amo t 
Iki » raL vak. • 

-̂  ——** 

t-' ' i 
Ttlao Tel. Bonlevard 888* 
Reild. TeL Dreacel 8181 

DR. A. A. ROTH 
StPSAB GYPYTOJAS OI 

CHIRURGAS 

20 metų Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
• Akių Ligas 

Ar jums skauda galva T 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta salva T 
Ar matote kaip lt plukančlus 

ta&kua 
Ar atmintis po truput} mažėja? 
Ar akys opios šviesai T 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėme ant vokų f 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis T 

DR, JAN J, SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ave, 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augsto viri Platte ap-
tiekos. kambariai: I i , 15, 16 Ir IT 
Valandos: nuo t ryto Iki t vak. 

Nedėliomis uždaryta. 

nėdintas. 
FrancisMetės. 

Moterų Franciškiečių drau
gystė buuo surengusi pikniką, 
31 rugfriucio ir 1 rugsėjo ar
ba Latoor Day. Daug dėjo pa
stangų, kad padarytų nem'a-
ža peltto bažnyčios reikalams, 
tik oras toms dienoms pasi
taikė lytingas. Bet visgi pa
darė nemažai biznio. 
tfySiai. 

Orui atvėsus musiį Vyčiai 
žada Visus nustebinti savo 
d a r b a i s . D a b a r t i k d e d a Vi sas g ^ nusaikavimaa ir tinkamas atmie-

pastangas, kad muzikoj išsila- žlmaf-s ,Kada ******* vmrtojsma 
pasaldintas kondensuotas pienas, tai 
jį reikia i* Dietinės atmieruotl šauk
štais, pilant iš blešinės, bet nese-
miant. 'Tai geriausias būdas gauti ti
krą miera. Gali lengvai suprasti, 
kad sėmimas netinka, nes prie šau
kšto prilimpa perdaug pieno. O ka
dangi pamokinimai liepia imti tiek 
ir tiek šaukštų prie tiek ir tiek un-
otjy vandens, tai toki prilipimai 
gadina tikrai mierai. Atmieravus 
reikalingą, kiek} svarbu išplaukti 
stiklą su virintu vandeniu, kuris 
vartojamas miežimui, tokiu būdu 
viaa pieną sujtticl. Atidarytą, bleši-
ne visados reikia laikyti šaltoje, šva
rioje vietoje, drūčiai uždarytą su ap
vožta stikline ar puodeliu. 

Vandub miežimui vartojamas pir
ma turi būti išvirintas ir atvėsintas. 
Toksi vanduo šituose straipsniuose 
vadinamas "virintu" vandeniu. Sai
kuok jį švariose graduacijos bonko-
se. Po to atmieruok pieną kai jau 
augščiau sakėme. Dėdamas kiekvie
ną Šaukštelį pieno į graduatorių, 
maišyk iki jis pilnai ištirps. Tada 
supilk viską į sterilizuotą bonkutę 
ir tuoj uždėk Sterilizuotą čiulplką. 

Nėra reikalo vartoti lieką, bet jei 
vartojama, tai atminkite, kad svar
bu ją turėti terlllzuotą. Sumaišyk 
maisto tik vienam sykiui. 

Ar tavo kūdikis Verkia? Aa jis 
nervingas ir neramus? Jei taip, tai 
dažniausia maistas jam netinka. eJl 
pati negali savo kūdikio žindyti, ir 
jei jis neauga iš krutu pieno, duok 
jam Bordfeno Eagle Pieną — mais
tą, kuris laimingai išauklėjo tūks
tančius kūdikiu. Jis lengvai priruo
šiamas — tik dėk virinto vandens 
kaip liepiama. Per 65 metus moti
nos davinėjo Eagle Pieną kaipo di
delę dovaną savo kūdikiams. Jį re-

vinus, taip kad Vyčių Orkes
trą butų -viena iš geriausių 
šioj kolonijoj. 4 lapkričiui 
rengia vakarę, su šokiais. Į 
ttj vakarą mano sutraukti jau-
nimij ir visus apielink§s lie
tuvius, Vyčių vakarai yra vi
siems žinomi, kad geriausiai 
užganėdina visus atsilankiu-
sius. 
Choras. 

Bažnytinis choras nors su
sidedu iš vien merginų, bet 
daro labai malonų įspūdį baž
nyčioj per Mišias. (Jieda la-' 
bai gražiai. 
Veikėjai. 

&e draugijų pas mus yra 
: ir šiaip veikėjų. 20 Lietuviu 
'įvairių pramoninkų, vienas 
j Lietuvis advokatas; vienas 
! moksleivis StasįUs Ivanaus
kas, kuris po atostogų išva
žiavo rugsėjo į St. Paul se
minariją. 
Bazaras. 

Pagalinus, vis kas karts dau 
giau balsų gird#t 'apie para
pijos bazara. Jeigu tiktai 
musų gerb. klebonas sutiks 
tai Bazaras turės įvykti nebe-
užilgio. Apie tai pranešime. 

Girdėjęs. 
j 

komenudoja gydytojai kūdikiams ku
rie sirguliuoja ir silpni, nes jie leng
vai sutirlktrafta tr teikia pilną so
tumą. 1 a 

Sfcaityk šttus straipsnius kat m-j f 
Vaite i* pasidėk ateičMi. 

A D V O K A T U 
» * « « I > I 

SIUVĖJAI 
, « * a - g - * « <• • mimm 

NEMETYKsavoPINIGUS 
Perkant naujus drabužius. At

neškit pas muk savo senus siutus 
ir overkotus tai mes atnaujisime. 

Patyrę 20 metų šitame darbe 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Dienu} D. 614—516—197 Jf. lXmr-

Bt. Tel. RanAflgjfc 5684—85M 
18717 fadlana Ava. J 

M . Pttllman 8871] 
y • • • « • • • • • • • . , Į , , , . . , ^ 

Tel. Detu-born 4786 
JOSEPH G. SOBOL 
MBTtJVTS ADVOKATAS 

Saite 1518 Ashland Block I«dg> 
1 » H. Clark St Chlcago, DX 

Residencija 
8841 W. 28 PI. Tet Canal 8589 

Į Namus Nežiūrint Kur Gyventam 
Valom visrtklos rnšles vyrų ir 

moterų skrybėles 

Padarom darbą greitai, 
Pigiai, gterii 

U. S. CLEANERS AND 
DYERS 
SAvtamkae 

W. 6. NORAK 
2210 W. 22-nd Street 

Chiea^o, IU. 
Telefonas Roosevelt 1689 

I I i I I 

Valkų Sr vtsų cHroaiikų ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10- -12 d. 

m*M 
M 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJATiTSTAg 

DUovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—1S nuo 2—4 
po plotų: nuo 7—%.%% 
Nedėilomla: l t Iki 12. 

telefonas Midaray 8888 

—~P Tet Omai 0857 Vak. Canal 8118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytoju Ir 

Obirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vnandoa: 19 Iki 12 ryto: 1 Iki t 
po pietų ( • i|) • 

! • • • » • • • *ShWS—IS^rtfcAw»>fcMb 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimų, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tnojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

Nedėliomis ano 10 iki 12 

3333 South Halsted Street 

• i . 

A 

_ i . m 

* — 

KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 

_ . _ ^ ^ _ . 

DR. 0. YAiniSN, 0. D. 
LIETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemieglo; netikras akis fdedkm 
Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi telsngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

1545 W. 47 St. k Ashland Av. 

NEVVARK, N. J. 
liūdnas atsitikimas. 

Žymus veikėjas Kazys Va? 
kervičius atsiskyrė su šiuo 
pasauliu rugsėjo 7 d. Paliko 
moterį su 3 vaikeliais didžiau' 
šiame nuliūdime. Vyresnysis 
sunūs 16 metų lanko šv. Be
nedikto kolegiją. Jis yra pri
rengtas įstoti į seminariją. An
tras sunūs 14 metų lanko higli 
scliool. Duktė vienų metų. 
Sunųs labai pavyzdingi. Ka
dangi moteris paliko neturtin
ga, tai nežinia ar ištesės su
nūs leisti į mokyklą. 

J. S. 
— 

TeL Canal 2655 
C. J. PANSIRNA 

Fotografas 
PANSIRNA STtTOlO 

1901 S. Halsted St., Chlcago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja į visas 
miesto dalis. 

- * • « - • - * * * 
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RemJrite tuos biznierius, ku

rie daiailiMfoi garsinasi dien

rašty "Drauge >> i f 

Telef. BoulevUtf 3551 

Df. tt ŽILVITIS 
savo oria* m 
Parfc po m m . 

SSM So. T[TlrfTi Itrsgj 

1 
. 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge gefia»aDi» aukso. Su mušą 
pleitom galima valgyti kiečiausia 
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą, ir žemas nsisų kainai SfBrgoktte 
savo dantis, kad nekenktu Juso, svčf• 

1*45 Weat 47«tfi Street 
HetoU Aaulaud Ave. 

Dr. Chiropractor ir 
/ Akuserka 

AJflELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visqkias ligas vyrų, moterų Ir val
kų.' Kurie sergate kreipkitės, o 
rasAte pagelbą. Patartinas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki I vakarą. 
Tel. Yards 4*51 

825S So. Halsted St. i 
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J.MILKEVICZ 
TAILOR 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

AS dabar turiu aukščiau
sios rūšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių 
materijų. 

Darau Ant Orderio 
Siutus ir Overkotus del 

vyru. 

Patyrę* 
20 metų ant lito darbo. 

Meldžiu Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti. 
Kainos Visiems Prieinamos 

Taipgi taisau, valau ir 
prosinu. 

/. MILKE VIC Z 
LIETUVYS SIUVĖJAS 
670 We*t 18-th Street 

Cbicago, IU. 
Telef. Canal 03*4 

. . . . . ————>•• į 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

7 South Dearbom Street 
feeOif l i g * TRIBCtTE BLDO. 

Telefonas Randolph 82«l 

rakantis: 2151 Weet 22 81 
— J 

. i 

S. W. B A N E $ 
A D V O K A T A S 
7* W. Monroe Street 

Room 004 — Tei. Randolpk a*#0 
Kuo • ryto Iki 5 po pietų 

•SO* So. Halsted Str. 
Telef. Vardo 1015 

— / 

»v« 

C. V. G H £ S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State Banko Kaame 

**01 W. SSnd St. TeL Canal **M 
t . . . — ^ „ . . . 

Telef. Centrai 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

1*T K. Dearbom Street 
Valand.: nuo 6 iki g :i# 
Nedėliomis 9 iki 12 
Reefci.: s*** So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1*10 
Cbicago. 

r-

! 

Darau Ant Ulsakymo Visokiu 

3Iadu 
įvairiu Materijų 

Žieminių ir Rudeninių 

Kreipkitės Pas Mane 
Su Savo Siuvimo Reikalais Busite 

Patenkyti 
Taipgi 

Taisau, Valau ir Prosinu 

KAZIMER LAUCIUS 
3305 South Auburn Ave. 

Chicago, m. 

B b » į . . * i • * »m> fcA»»»*»fe»»— 

J. B A K T Y S 1 

l - - J ^ ^ ^ ^ - t ' - - r ^ . j . 
J 

PIRMOS KLIASOS LIE
TUVYS KRlAUCIUS 

Turiu už garbė pranešti visuo
menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad ai padidinau stocka 
savo krlaučiikai Įstaigai, Ir da
bar turiu didžiausia pasirinkimą 
rudeninių ir Žieminių materijų. 

SIUTAI IR OVERKOTAI 
VISOKIŲ STA1LŲ 

Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi, 

Valom, Prosinam ir Tatsom 

J, B A K T Y S 
3249 So. Halsted S t 

Chlcago, IU. 
Tel. Yanis 644t 

fc~*»fc« • m-V*-^m'* mm • • • • » JI 

:LEN BELMEN JERRY 
Mm" ADVOKATĖ 

South Western Ave. 
Tonas Lafayette 4080 

Nuo 7 iki 0 vakarais, 
Nuo 2 iki • Subatom po piet. 

J 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1122 
127 N. Dearbom Str. 
Telef. State T521 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
ofise "Naujienų" name: 

lTSf so. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500 

Panedėlio vakare: 
4601 So. Marshficld Ave. 

' 

•J fti.'i. 
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I CICERO TAILORING COMPANY 

i 

PATYRį LIETUVIAI 8ttTVfcJiA! 
Pranešimas Visiems Lietuviams 

Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni
nių ir žieminiu materrm. ^ , 

Siuvam Ant Užsakymo 
Siutus ir Overkotus naujausios mados 
Musų Darbas Visados Augštos Rūšies 

Kmp&ites pas mus del gero patarnavimo 
Padarome darbą geriu ir pigiai 

Savininkai 

| T. BARTKUS IR J. KIRPIMAS 
~iiimwHiMiii«iimiiM^ 

i 

JOHN KUCHINSKAS 
METUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti LeaUtt St. 
Telefonas Ganai 2552 

Valandos: 8 ryto Iki 9 vakaro. Se-
redoj Ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki 6 
T. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Aostrak-
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiauB lengvomis UHygo-
mia 

l a i 1 1 1 1 1 1 1 ' 

i A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 Tai. aoot -6 

VAKARAIS: 
8S01 8. Halsted st. Tel. BivtL S7T1 

v. v apart Panedėlio Ir 
Pėtnydos 

* i i 11 i C 

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

m 4—i 

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Baile Struti 

Telefonas Central 63TO 

Vakarais 3223 S. Halsted S t 
Telefonas Yards 4681 

5 5 = 

I PRANEftlMAB SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 

i žinomais gydvmo budais. 
Als i lan^kite į -i 

TRAINIS HEALTH 
INSTITUTE 

3327 S. Halsted Street 
(Ant Attlra tmtrų) 

[ *ą ir nuo 5 iki 8 vakare. 

[ » » « » » » 

i 

i 
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C H A S . K. V U 0 S A I T 1 S 
PATYRCS LIETUVIU CtAUOIŪl 

VWEKMO°TTS
 , & u m r 

Padarome ant užsakymo IfTeiUi ir pigiau. 
Atliekame darbą kogėriausia «S vienius prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname genus. 
CIIAS, K. vuffslim , 

2337 So. Leavitt St. Tel. Roosevelt 3982 Cbicago. 

(Tei. Central 6200 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje Ofisas: 

[Room t l l Ohkmgo Temple Bldg 

7 7 W . Washing^on St . 
jCICERO Ofisas: I>anedeUo vak. 
11314 8. Cicero Av. ToL Cicero 5034 

•GEPORT Ofisas: KMaĮp vak. 
B. Batetod St. TeL Bo& Š7S7 

Remiate tuos profesijona-
lu», Dtamenui kurte garsi** 
nasi dienrašti Drauge • -
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PIKTADARYBĖS CHICA-

GOJ PLINTA. 

Demokratu partijos kandi
datas į Cook apskrities vals
tybinio prokuroro vietą, Mi-
chael L. Igoe, paskelbė pa
reiškimą, kad Chicagoje pik
tadarybės plinta kaipo gais
ras. Dėlto, kad galybė žmog 
žudžįų prasilenkia atatinka
mos busmės. 

Anot jo, 1921 m. Chieagoje 
įvyko 190 žmogžudy se i ii; 
1922 m. jau buvo 228; 1923 
m. 270. Gi šįmet jau turima 
240 žmogžudysčių, nors metų 
galas dar tolokai. 

Tos rųšies dalykai negir
dėti ne vien Chieagoj, bet ir 
kur kitur visame pasauly. 

Taip yra dėlto, kad didelė 
didžiuma žmogžudžių nenu 

Labdaringos Są-gos Centro 
Direktorių susirinkimas įvyks 
tredaidienį rugsėjo 17 d. 8 v. 
vak. Aušros Vartų parap. sve
tainėj. 

WEST SIDE. 

Smarkiai ruošiasi. Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
Dr-ja labai smarkiai dirba, 
kad kuopuikiausiai pasisektų 
Bunco Party, kuris įvyks rug
sėjo 24 d. Aušros Vartų par. 
svet. Tėvų Marijonų Vienuo
lyno naudai. Mergaitės dirba 
su dideliu pasišventimu, ir 
kaip permatoma, joms pavykę, 
nes tikietų pardavinėjimas la
bai sparčiai eina. Girdėjau 
kad bus 50 geriausių prizų, 
be "bubi" praizo. Girdėjau, 
kad iš Cicero, Bridgeporto ir 
kitų kolonijų rengiasi jauni-

baudžiama, gi jei ir baudžia- ,mo ****** loSti- "*>*»"• 
ma, tai juos paliečia ncatat in 
karnos bausmės. 

DEMOKRATŲ KAN
DIDATAS. 

BRIDGEPORTAS. 

Chieagon atvyksta demo
kratų partijos kandidatas į 

Sutuoktuvės. 
Trečiadieni 10 d. rūgs. 7:30 

vai. vak. Švento Jurgio para
pijos bažnyčioje J. M. gerb. 
Pralotas M. L. Krušas surišo 
amžinu moterystes ryšiu p. J. 

prezidentus, John W. Davis. Mickeliuna su p-lė E. S. Ba 
Oia jis iškels politinę kompa
nija. Rytoj jis kalbės Dex-
ter parko pavilione. Tai bus 
dfieialė kampanijos pradžia. 

PAŠAUTAS KAVINĖS 
SAVININKAS. 

Du plėšiku užpuolė ir api
plėšė kavinę, 4553 RavenS-
•\vood Park ave. Kuomet plė
šikai dmnė laukan, kavinės sa 
vininkas Mulabcia pagriebė 
revolverį ir išbėgo gatvėn. 
Jis paleido pora šūvių j bė
gančius. Tuomet plėšikai at
sisuko ir ji pašovė galvon. 

LAKŪNAI ATIDĖJO 
SKRIDIMĄ. 

Baigią aplink pasaulį skri
sti S. V. armijos lakūnai, ku
rie pirmadienį atskrido Chi
eagon, vakar norėjo skristi 
Omahon, Neb., /Teeiaus ap
siniaukęs oras jiems nebelei
do iš vietos išsijudinti. Pa
tirta, kad iškilus apie 1,000 
pėdų aukštyn, viskas atrodo 
kaip naktis. 

{Tad išspręsta kaip šiandie 
leistis toliaus, jei bus atatin
kamas oras. 

nakaite. 
Per jungtuvių apeigas gra

žiai giedojo p. J. Ramanaus
kas su p. J. Sauriu "Veni Cr-
eator". Pomergės buvo vytės 
M. Stambriutė, Z. Bajorfnaitė 
ir J. Valentaitė. Pojauniai 
buvo vyčiai Pr. Čižauskas, Dr. 
Manelis ir A. Miekelunas. p. J. 
Miekeliunas vra plačiai žino-
mas kaipo patrijotas ir gabus 
veikėjas, daug pasidarbavę* 
Lietuvai, 

P-lė E. S. Banakaitė - Mie-
keliuniene dar nesenai atvy
kusi iš Lietuvos ir tik visai 
nesenai apsigyvenusi' Bridge-
porte, tečiaus yra S. L. R. K. 
A. 15 kp. nutarimų raatinin 
kė i r veikli L. -Vv&in^lB kp. 
narė. 

Kadangi abu jaunavedžiai 
priguli prie L. Vyčių organiza 
eijos ir yra darbštus 16 kp. 
nariai, tad L. V. 16 kp. pasiun 
tė jiems per vestuvės pas- j 
veikinimą ir gyvų gėlių pin
tine. 

Tikimės, kad mūsų jauna
vedžiai ir toliaus darbuosis 
tautos ir bažnyčios labui. 

Vytė. 

. NORI ATIDĖTI B Y U . . 

Federaliam teisme Chicago 
je turi but vedama Charlesui 
R. Forbes ir J. B. Thompso-
nui byla. Jiedu kaltinamu iš 
eikvojime virš 200 tūkstančių 
dolerių iš veteranų biuro fon
do. . 

Kaltinamųjų apginėjas, bu
vęs federalis senatorius J. 
Hamilton Le\vis, darbuojasi 
byla atidėti po prezidencialių 
rinkimų. Mat, kai kam ta 
byla gali pakenkti einant rin
kimams. 

Tas atidėliojimo klausimas 
dar neišspręstas. 

TOWN OP LAKE. 

jtancįu ,vtena,; i^štf|bejo, kaį 
[seserų name ant visų langų 
,yra gan ąpsinešiojusios "cur-
[fcąiis'V Sumanė parinkti iš 
.moterų, ir nupirkti naujas 
"curtains" naujoms sesutė
ms. Kaip sumanė taip ir pa
darė. Surinko $51.25. Šio ne
paprasto nuotikio aukautojas 
norisi pareikšti viešai, nes 
jos yra vertos nemažos pa
garbos. Aukavo sekančios: B. 
Auškalnaitė $5.00, J. Kantaus-
kienė $5.00, S. Daukšienė $;V 
00, T. Filipavičienė $5.00, J. 
Letukienė $3.00, M. Pętrošai-
tė $2.00, J. Barkauskienė $2.-
00, po $1.00: St. Šimkienė, 
*B. Rimkienė, A. Blaževičienė, 
L. Pužaitienė, A. Gle/nienė, F 
Skinder, M. Kačinienė, U. Lu-
neckienė, M. Lauraitienė, O. 
Markūnas, M. Jagmin, O. Bra 
zauskienė, J. Šetkaitė, D. Jur-
gutaitė, P. Jucius, P. Wili-
mienė, Š. Jokimauskienė, A. 
Laurinskaitė, D. Šarkienė, A. 
Peržinskienė, P. Stankus, J. 
Rėksmienė, E. Kasparavičie
nė, M. Malakauskienė 25c. Sy
kiu $51.25. Graži auka. Ačiū 
aukotojoms; vienok žingeidu 
ir svarbu sužinoti tą asmenį, 
kuris šį dalyką sumanė ir pi
nigus surinko vienos savaitės 
bėgyje. Tai buvo ponia St. 
Daukšienė. Žinau, kad p-nia 
Daukšienė komplimentų ne
mėgsta, aš gi jų p-niai Dauk
šienei ir neduosiu tik tiesą pa 
sakysiu/ Sumanyti ką nors 
kilnaus ir surinkti daugiau 
negu puse šimto į trumpą lai-

* 

ką tai reikia iš savęs padary
ti ypatingą auką; o žinia, kad 
kito prašyti tai sunkiausias 
daiktai, Ponia Daukšienė, 
kaip matome, šiame atsitiki
me pasiaukavo. Už tai jai pri
klauso garbė ir nuoširdus a* 
v . • - « ' • • » 

ciu. 
Šis įvykis aiškiai parodo, 

kad mes netiktai mokame gra
žiai kalbėti, bet savo kalbą 
darbais įvykinti. Netiktai se
serų norėti, laukti, bet sulau
kus jas gerbti, jų darbą api-
branginti. 

Nujaučiama, kad truputi to--
liau TWn of Lak iečiai paro- \ 
dys daug daugiau simpatijos} 
gerbiamoms mokytojoms, Se
serims Kazimie-rietieins. Tai, 
begalo malonus apsireiškimai.^ 

Surinkti pinigai , del cur-
tains $51.25 jau yra priduoti 
vietiniems seserims. Sesutės 
nustebusios išreiškė didelį ą-
čiu moterims - toms aukau
tojoms gi ypač sumanytojai 
ir rinkėjai poniai Stanislavai 
Daukšienei. 

Tyla. 

kiįio S$L. itiųniię. 
Mažai tepažinojau V. Mi-

kaitį ir neilgai jisai tebuvo 
mūsų tarpe, ftet daug gero 
jisai mums padare, ypač spor
to sjcyriųje. 

Jo paties asmuo yra malo
nus if įnksmas. Su kiekvie
nu kalba meiliai ir išmintin
gai. 

Čia turiu pažymėti vieną 
dalyką. V. Mikaitis yra čia 
gimęs ir augęs, bet didelis pa
triotas. Tai pabrėžė jisai ir 
atsisveikinimo kalboje. Jisai 
ragino visus vyčius nesigėdy
ki savo kalbos ir savo tauty
stės, bet savo geru pavyz
džiu rodyti svetimtaučiams, 
kad lietuviai ir Tėvynė Lie
tuva yra-verti pagarbos. 

Taip jau gerb. V. Mikaitis 
prašė jo neužmiršti maldose, 
idant Dievas jam padėtų mo
kslus gerai išejtį. 

Linkiu mūsų draugui laimin 
gos kloties ir aukšto mokslo 
pasiekti, o drauge, kad laimin 
gai kitą vasarą sugrįžtų pas 
mus ir vėl darbuotus mūsų 
tarpe. T. F. Bichusas. 

T0WN OF LAKE. 

Seserų sulaukus. 
Galų gale ir mūsų, Šv. Kry

žiaus parapija sulaukė ilgai 
ir senai laukiamų didžiai 
gerb. motytojų, Seserų Kazi-
mieriečių. Seserų sulaukus, 
mumyse pradeda apsireikšti 
nepaprastai malonus dalykai. 

Vyčių domei. 
Vyčųi XIII kuopa laikys mė

nesinį susirinkimą trečiadie
ny, rugsėjo 17 d. 9 vai. vaka
re, Davis Square parko salėj. 

Šiame susirinkime privalo 
dalyvauti visi .Vyčiai-Vytės, 
nes yra keletas dalykų, kurie 
reikalauja visų nariu atsi-
klausimo. Korespondentas. 

Sėmiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie 'Ge
neral Delivery (ifi Adams gatvės 
[ėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVBRTISED. 

Prašydami laiško paduokite laiš
ko num., nes su juo greičiau 
laišką suras negu su pavarde, 

506 Balsevicini Juozui 
508 Bernatauci Jozapi 
513 Carewiz Mary 
521 Gricene Tofilia 
523 Houska Josephine 

\ 526 Jasukaitienie Uršule 
530 Lakaitis Ludviku 
53 1 Jonuschatis M. 
532 Kaminckas Petras 
533 Kasaki Emilije 
534 Kavalaiuskas Kaz. 
535 Karasauskui Juozui 
536 Kellene John 
538 Krukui Stanislovu 
541 Maralei Baužaitei 
549 Mickus Peter 
559 Peyevuts Fabian 
563 Rinkimu Adomu 
564 Ryglowska Kuneg. 
576 Statkus Franees 
577 Stankus Cliarles 
578 Staponkui Antanui 
579 Vingris Daniel 
582 "VVinckuvene Zuzana 
584 Zilanauekas Mrs. Eva 
586 Zilengaucaitė Stef. 

P A R D A V I M U I 

P A R D A V I M U I 
— 

GROJIKLINIS PIANAS 
$125 

Su 102 rolėmis kabinetas ir suolelis , 
naujas kainavo | 7 0 0 . Turiu parduo

ti nes apleidžiu miestą. 

3324 N. Marshfield Avenue 
' Arti School Street 

Klauski te Mr. Re l s p iano 

P L A Y E R — P I A N A S 
Ant Pardav imo 

$25© 
$250 nuperka puiku Player Pianą, 

vartotas tik 3 mėnesiai . Cash a.r Iš
mok esčiais. I n storage 

1722 South Ashland Ave. r 
Chicago, III. 

I E Š K O 
P A I E S K A U Stanislova Pe lecko pa

einančio Ramygalos parapijos, Bart -
lainių vienkemio. Amerikoje gyvena 
jau 23 metai. Girdėjome gyvenęs 
Pensi lvanijos valstijoje. Malonėkite 
pačiam ar kas apie jį žino m u m s 
pranešti, ne s tai labai svarbus rei
kalas — žemės reikalas . Ats išaukite: 

v JUOZAS KUNEV1CIA 
2819 W. 38 St. Chicago, UI. 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
£i ir visokius biznius. 

Darbą atliekam' greitai, 
pigiai ir gerai. 

( Kreipkitės: 
.3352 So. HalstedStr. 

Tel. Coulevard 9641 
—-~ 

PAIEŠKOM m e s Pranas ir Ona 
Daugirdai Švogerio Petro Brazio ir 
seseries Jevos Brazienės kurie gyve 
na Chicago, 111. apie 15 metų. Bra
zis &irbo viso la ika kraučiu šapoj 
jeigu kas ž inotumėt meldžiame pra
nešti nes randasi svarbus dalykas 
rašėme du laiškų ir abudu sugrjžo 

F R A N K D A U G I R D A 
234 4-th St. Wilson, Pa . 

UK GUDRU 
Pasinaudok pro^a kol dari 
ra laiko ' išsirinkti gerą 
ieta del gyvenimo arti! 

Marąuette Park ir šv. Ka I 
imiero Vienuolino. 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti J 
ainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Ht J I 
i • • ' -V T t 

Z. S.MicntyicL.čCo. 
tStiSmūr 

Apsauąam Insulinam viską 
Tel Prospect 4345 

7 

IŠ LIET. VYČIŲ 4 KUOPOS. 

Rjigsejo 8 d. Vyčių 4 kp. 
neteko visų mylimo ir bran
gaus vienminčio gerb. kl. V. 
Mikaičio, kuris išvyko į mo
kyklą tęsti moksle. 

Jam išleisti buvo kuopos. 
Pirmas žingsnis štai koks.' sušauktas susirinkimas, ku-

Town of Lake moterys, ypa: name mūsų draugas atsisvei-
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G. SKOBY 

Prohibiciniai agentai, kaip 
praneša, pradėjo ištikrųjų va
lyti miestelį _Cicero, kurs iki-
šiol buvo nė yi«i "drėgnas," 

aiIIIIItlIHIlI 

PATYRĘS LIETU-
VIŲ SIUVĖJAS 
OVERKOTUS IR SIUTUS 

Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ 
Rudeninių ir Žieminių Materijų 

Kainos Prieinamos, Patarnavimas 
Mandagiausias 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinti 

G. SKOBY 
2150 So. Hoyne Ave. Chicago. 

*w* Tft . GMMU 74*1 
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CHIC AOIBČIAI, - ATSIIMKI-
TE LAIŠKUS. 

Chk&fM palte (yidnmiraty) 
prie Adams ir Dcarborn gatvii] 
randasi atėję ii Lietuvos laiškai 

$4^00 ĮEIGŲ. 
8 flatai ir 2 krautuvas X. E. 
kampas 45-tos ir Union Ave. 
Lotas 75x125, properte geram 
stovy, pečiu šildoma. Kaina 
$25,000, išlygomis. Pamatyki
te • 

J. A. BUCKLEY 

724 W. 47 St. Chicago, SI. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
. • TORIAI 
T d . Blvd. 8041 

A. KAI RIS 
Mūrinio ir budavoj imo n a m u 

G E N E R A L I S 

C O N T R A C f O R I S 
Atsi lankykite pas m a n e duo.su 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 

H o m e 
Ix)we Avenue 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

3356 Low 

PASIIAUDOK PROGA 
Didžiausias Išpardavimas 

IR VAIKŲ RUDENIN: 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 

M>: VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
m Ant If 

- • • 

OVERKOTAI 
I D G E P O R T O 

Naujausios $ 
Madų 

50 * 
— Augščiau 

SIUTAI 
Visokių 

Stylių 

Ir 

Augščiau 

į Įvairių materijų, visokių sizu, 
nekurie su dviejom kelnėm. Tu
rim ir Hart Scliaffner & Marx 
siutu. 

N E L A U K ! 
KELNĖS!KELNES! KELNES 
$1.95 $1 .95 $1.95 

I r Augščiau 

Visokios rųšies, didelis išsirinki 

mas, vilnoniu įmaišytų, plomi ir sto-

PAUL LEASES 
3427 So. Halsted Street 
Opposite 34-th Place 

Chicago 
Tel. Boulevaird 1566 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE G8. 

Alalavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
.iame namus. Padaromo 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

• Armitage 6193 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Roof ing Contractor 
Visi stogai egzaminuojami ir 

aprokavlmal duodami veltui. 

Mes ta isome senus ir dengiame 
naujus s togus visokios rūšies. 

Mūsų trokai vaZhioja į visai da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

{ 2011-13 W. Division Str. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Ceneralifi Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, Dl 

Telefonas Ganai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

DaŽŲ ir Poperos Krautuve 
2S38 SO. LEAVTTT STR. 

809 W. 3Stb S t Chicago 
TeL Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

L 'asekmingai siunčiant pinigus Ir ! 

^ •» Parduodam Laivakortes. 9 

E. J. H E N I F F 
MSALESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Sų tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimai mandagiaosis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
* Chicago, HL 

RestdendJos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 6101 Prospect 5778 

S? 

SKAITYKIME IR PLA' 
KITĘ ^DRAUGĄ. 

I I I i — — — — ' • » 

GRABORIAI: 
—r 

S. D, LACHAVVICZ 

\ 

Liet in i s Graborhis 

2314 W. 23-rd P l a c e 
Chicago, DL 

Patarnauja la ido
tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu a t 
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

TeL Canal 1271 
2 1 t f 

=s=3= 

1487 So. 49 Ave. Tel. Cicero 6276 

CHAS. SYREVVICZ 
Lietuvis Graborios 

Laidotuvių kai 
nos k iekv ienam 
prieinamos. 
P i rmos KJesos 

Masinos 
Private A m b u -

l a a c e 
Licen^ed Emh. 

F. K. Palarr. 

h 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris , darbą a t 

l ieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIOGOrS 

SS1S 86 . Oakley Ave Chicago, 
m • ! * u i m M ^ f a M i 
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PAMOKOS 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvcdystės 
Stenografijos 
Mažinėie R a š y m o 
Prekybos Teisių 
Laiškų R a š y m o 
8. Tai . Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

Pi l ietystės 
Dai lrašystės 
Gramatikos 
Retor ikos 
Literatūros 
Bt imalogUos 
Oratorystes 
Logikos 
Ekonomijos 
Fiz ikos 
Sociologijos 

MOKSLO LAIKAS? 
N u o t i š ryto iki* 4 po pietų, ir 

nuo 7 iki 6:30 vai. vakare. 

Amerikos Lietuvių Mokykla 
3166 So. Halsted St. HL 
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