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OLANDIJOJ VALSTYBĖ 
REMIA BAŽNYTINES 

MOKYKLAS 
RELIGIJOS KLAUSIMU 
NĖRA NESUTIKIMŲ. 

— _ _ _ _ _ _ 

Katalikų Bažnyčia 
prosperuoja. 

Pietinė Rusija Prisideda 

H A AG A, nigs. 17. — Žy
mioji Olandijos valstybės da
lis stovi žemiaus juros pa
viršiaus. Tos dalies gi žy
mesnioji dalis yra paimta iš 
juros ir upių pylymii priemo
nėmis. Tai atlikta 10-ame 
šimtmety. 

Olandijos nuėstas Amster
damas panašus Italijos mie
stui Venecija. Pastatydin
tas ant stulpų ir pylymų. 

Visa Olandija išraižyta di
desniais ir mažesniais kana
lais (perkasais). Tie kana
lai tarnauja kaipo pirmos rų-
šies keliai, nubėgimai ir kai
po tvoros atskirti vienas sa
vastis nuo kitų. 

Tirštai apgyventa. 
Olandija labai tirštai žmo

nių apgyventa. Vienai ket
virtainei angliškai mailei iš
puola 205 žmonės. Suv. Vals 
tybėse vienai ketvirtainei 
mailei išpuola 11 žmonių. 

Apdirbamoji Olandijoj*» žc 
mė padalinta į 200 tūkstančių 
mažjų farmų. Nors tos far-
mos gana produktyvės, te-
eiaus jomis negalima šalies 
gyventojų išmaitinti. Šalis 
turi dali maisto parsitraukti 
iš kitur. 

Nežiūrint to, valstybė pro
speruoja, nors bedarbių yra, 
kaip ir kitose Europos šaly
se. * Gyvenimas Olanduose 
brangesnis kaip Belgijoj. 

Nors Amsterdamas skaito
si sostine, bet karalienė AVil-
helmina gyvena Haagoj. Nes 
šis miestas puošnus. Čia ran
dasi žinomi "Taikos Kūmai," 
kurie pastatydinti Amerikos 
milionieriaus Carnegie lėšo
mis. Šis kultūros paminklas 
daugel kartų jau išniekintas 
karais. 

Dviračių šalis. 
Olandijoj svetimšaliui aky-

sna puola trys dalykai: 1. Ne 
paprastas namų ir gatvių 
švarumas. 2. Abelnas visoj 
šaly dviračių naudojimas. 
Dviračiais važinėja vyrai, mo 
terys ir vaikai. Didesniuose 
miestuose skersgatviuose po-
lieiantai dviračiais važiuojan 
čius tvarko, kaip Amerikoje 
tvarkomi automobiliai. 3. jTar 
pe Amsterdamo ir Haagos di
deli žemės plotai panaudoja
mi gėlių kultūrai. 

Pagalians Šalis yra įdomi 
vėjiniais malūnais. (Kuone 
kiekvienoj farmoj turima ma
lūnas. 

Katalikų Bažnyčia. 
Abelnai yra kalbama, kad 

Olandija protestantiška šalis. 
Šalis skaito apie 7 milionus 
gyventojų ir kuone trečdalis 

Iš Kaukazo Revolucija Persimeta Kriman 
TURKIJOS VALDŽIA UŽDARO SAVO SIENAS 

ŽIBALO VERSMES BAKU LAUKUOSE 
L I E P S N O S E 

3 9 DARBININKAI ŽUVO 
KASYKLOJE. 

KUN. PROF. PR. BUČYS 
. LIETUVOJE 

12 DARBININKŲ IŠSI
GELBĖJO. 

Kiek darbininkų buvo, 
dar nežinoma. 

BERLYNAS, rūgs. 18. 
Anot srautu žinių iš Konstan-

ma sukontroliuoti, nes begalo 
dideli. 

tinopolio, revoliucija iš Kau-į Laikraščio "Maskovskija 
Izvestija" korespondentas iš 
Baku pažymi, kad gaisrų 
laukuose apie 20.00 darbinin
kų užimti priemonių taisymu, 
kad nuo liepsnų išgelbėti 
naujai atidarytas žibalo vers
mes, i f 

Viena didelė versmė, No. 
23, pavadinta Nikalojans Le
nino vardu, pirmutinė užsi
liepsnojo. Iš tos vietos liep
snos tuojaus peršoko kitur. 

kazo persimeta pietinėn Ru
sijon. Jau pasiekusi Krima. 
Be to, gyventojų sumišimai 
atsinaujino Odesoj, Sevasto
poly ir kitur. 

Gyventojai begalo nepasi
tenkinę bolševikų valdžia, 
kuri javus siunčia į užsienius, 
kad tuotarpu pačiai Rusiją 
apsiaučia badas. 

Sevastopoly trūksta mais
to. Gyventojai reikalauja 
maisto porcijų. Sovietų au
toritetai neklauso. 

Vienur ir kitur žmonių mi
nios puolė kooperatyvjų krau
tuves ir valdiškuosius sande
lius. Prieš riaušininkus pa
naudota kariuomenė. 

Liepos ir rugsėjo mėne
siais apie 5 milionai bušelių 
kviečių eksportuota iš Rusi
jos. 

Uždarė pasienius. 
KONSTA>įTINOPOLIS, r. 

* 

17. — Revoliucionieriai pra
dėjo dinamituoti žibalo vers
mes Bakų laukuose. Dina-
mintuojamos ir koncesinės 
versmės, kurios išnuomuotos 
bendrovėms. 

įTurkijos valdžios parėdy
mu, visi Turkijos pasieniai 
(Kaukazo šone uždaryti. 
Del revoliucijos Kaukaze, tu
rkai koncentruoja savo ka
riuomenę. 
37 vermės liepsnoja. 

RYGA, rūgs. 18. — Anot 
žinių iš Maskvos, Baku apy
linkėse, Kaukaze, dega 37 a-
liejaus versmės. 

•Gaisrų, sakoma, nebegali-

K-EMMERER, Wyo., rūgs. 
17. — JCemmerer Coal So. 
kasykloj No. 5- vakar įvyko 
ekspHozija. 

Kasyklų bendrovė dar tik
rai nebežino, kiek darbininkų 
buvo po žeme eksplozijos 
laiku. 

lšpradžių paduota, kad virš 
80. Paskiaus suskaityta tik 
51. 

Iš jų 12 darbininkų išgelbė
ti sveiki. Gi kiti visi, apie 
32, turėjo žnti. Virš 22 la
vonų jau išimta. 

Nelaimingųjų 

Iš Kauno parėjo žinių, kad 
gerb. kun. Prof. Pr. Bučys, 
Lietuvos Valstybės Universi
teto Rektorius, laimingai gry-
žo JCaunan iš Amerikos rug-
piučio 31 dienų. 

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
IŠ KAUNO. šiems, gi 210,000 litų siaurie

siems geležinkeliams. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI 
KALNUS VERČIA ANT 

T. SĄJUNGOS 
BEGALO AKĖJAMA ANG

LIJA IR FRANCU A. 

Rugpiučio 26 Latvių meno' 
laikraščio " Muzikas Nede-
lia" artimiausia bendradarbė 
laikraštininke L. Blėktytė at
silankė pas kompozitorių Mi
kų Petrauską. Sakyto laik
raščio ir savo vardu reiškė 

PINIGAI GELEŽINKELIŲ 
STOTYSE. 

Pažymima, kad Gruzija ne
atskiriama Rusijos dalis. 

MASKVA, rūgs. 18. —Čio
nai bolševikų tarpe sukeltas 

gelbėjimą, {neapsakomas triukšmas paty-
vakar begalo trukdė didelis j r U s , kad Tautų Sų jungos su
lietus ir apgriautoj kasykloj T sirinkimas pravedė rezoliuci-
pakilusios nuo ekspliozijos jų -Gruzijoje sukilimų prie-
nuodingos dujos. ža s t į įgirti. 

Tuo nelaiminguoju atsiti-' K a s blogiausia bolševi-

K0MUNISTU RIAUŠĖS 
BULGARIJOJE 

jVIENNA, rūgs. 18. -— A-
not žinių, kuone visoj Bulga
rijoj komunistai kelia lokales 
riaušes. 

Praneša, kad riaušėse žnve 
7 valstiečiai ir keletas komu
nistų vadų, tarp • pastarųjų 
buvęs ir žinomas Petko Val-
kov. 

Šalimais Bulgarijos sosti
nės Sofijos komunistų gaujas 
puolė kariuomenė ir jų dau 
gelį nukovė. 

kimu daugelis šcimynjų pa 
liesta. 

ITALŲ TRIUKŠMAS 
NEW YORKE. 

NEW YORK, rūgs. 18. — 
Italų lakūnas fašistas Loca-
telfi aną vakarę buvo teatre. 
Jį saugojo keliosdešimtys po-
lieniomų. Nes italai radika
lai nori lakūnų, "pasveikin
t i , " kaip jie sako. 

suraižė 

DAUG ŽMONIŲ NUSKEN
DO JAPONIJOJE. 

TOKYO, rūgs. 18. — Kai-
kuriose Japonijos dalyse tai
fūnas sukėlė didelius potvi-
nius. Daug žmonių turėjo 
žūti. 

ŽEMĖS BREBĖJ1MAS. 
WASHINGTON, rūgs, 18. 

— Georgetown universitete 
užrekorduotas žemės drebėji
mas už kokių 1,400 mailių į 
pietus nuo čia. 

;os negalima vadinti protes- protestantai ieško su katali 
tantiška. 

jKatalikų Bažnyčia visais 
žvilgsniais prosperuoja, kad 
tuotarpu protestantizmas sto 
vi ant vietos. 

Amsterdame yra skaitlin
ga žydų kolonija. 

Šįmet Amsterdame įvyko 
Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas. Kongreso pavy-
kimas liudija, kad čia Bažny
čia stipriai stovi ir nuolat ei
na stipryn. 

Bažnyčia su valstybe atski
rtos kita nuo kitos. Bet 
valstybė remia bažnytines mo 
kyklas lygiai kaip publiškas. 

Socializmas kovojamas. 
Amerikoje protestantai or

ganizuojasi prieš katalikus, 
į r a katalikai. Taifi Olandi- Olandijoje taip nėra* Čia 

kais vienybės, idant bendro
mis jėgomis kovoti socializ
mų, kuris yra didžiausias 
krikščionybės priešas. 

Tos vienybės ieškoma dau
giausia parlamente, kur ka
talikai sudaro trečdalį viąų 
atstovų. 

Protestantai parlamente su 
daro ketvirtųjų dalį visų ats
tovių. Susijungus su katali
kais pasidaro didelė ir svar
bi spėka. Nes tuomet socia
listams ir liberalams, kaipo 
kairiajam sparnui, belieka 
vos dvi penktosios dalys par
lamente. 

Ačių protestantų su kata
likais kooperavimui, šiandie 
čia religinės mokyklos vals
tybės lėšomis užlaikomos; 

Vienas radikalas 
peiliu policmonų. Piktada-
ris suimtas. 

PIGUS PIENAS. 

SEATTLE, Wash., rūgs. 
18. — Čionai į namus kasdien 
pristatomo pieno kvortai 
imama tik 9c. Taip kaip bu
tą pirm karo. 

kams, kad Anglijos premieras 
MacDonald tų rezoliucijų pa
rėmė. 

Bolševikai šaukia, kad An
glija tuo būdu peržengia su 
bolševistine Rusija padarytų 
sutartį, nes nori aktiviai mai
šytis į vidujinius Kusijos 
reikalus. <*«r»j 

Bolševikų valdžia pažymi, 
kad Gruzijoj sukilimai jau 
numalšinti ir kad šaliai grų-
žinta normalė tvarka. 

. Visi' bolševistiniai laikraš
čiai vienu balsu šaukia, kad 
Tautų Sąjunga neturi teisės 
tokius klausimus svarstyti. 

Laikraštis "Pravda" pa
duoda sugestija plebiscitus 
pravesti Indijoj, Kinijoj, 
Morokoj, Egipte ir kitur, jei 
norima Gruzijos gyventojų 
atsiklausti, ar jie nori prigu
lėti sovietinei Rusijai. 

jam užuojautos del ištikusios 
jį nelaimės ir plačiai kalbėjo
si apie meno reikalus ir jų 
stovį lietuvi*} išeiviu tarpe A-
merikoje. 

P-lė L. Blėktytė yra talen
tinga laikraštininke, moka 
lietuvių kalbų, informuoja lat 
vių menininkus apie Lietuvos 
menų beveik kiekvienam 
"Muzikas Nedelia" numery. 
J i nepraleidžia nei mažiausio 
mūsų meno įvykio, nušviez-
dama jį latvių menininkams 
bei visuomenei. 

Be to, p-lė Blėktytė yra 
idėjinė lietuvių-latvių vieny
bės šalininkė ir aktyviai dir
ba Lietuvių-Latvjų Vienybės 
draugijoj. 

Komp. M. Petrauską 
vanojo jai savo operų " 
Žalčių Karalienė.'' 

Geležinkelių direktoriaus 
parėdymu, nuo rugsėjo 1 vi
sos didesnės Lietuvos gele
žinkelių stotys turi turėti at
sargoj nuo 30 ligi 60 litų ir 
mažesnės nuo 5 ligi 10 litų 
smulkių pinigų. 

Šios priemonės imtasi są
ryšy su dažnai kįlančiais sto
tyse nesusipratimais del 
smulkių pinigų stokos. 

NAUJOS ELEKTROS 
STOTYS. 

. i 
Akcinė bendrovė "Galybė' ' 

įteikė Susisiekimo ministeri
jai prašymą duoti jai išimti
ną teisę dviem elektros sto
tim statyti; 1. Neries krante 
— Kauno Jonavos ribose, ir 
2. Nemuno krante — Kauno 
Alytaus šone. 

Dailės paroda universiteto 

žmonių lankoma. 

Lietuvių 'kalbos kursai val
dininkams po vasaros atosto
gų vėl prasidėjo. 

Tos rųšies kursus šįmet nori
ma atidaryti dar ir Viešvilėj. 

Šių metų birželio mėnesiu 
paštas, .telefonas ir telegra
fas davė 888^600 litų pajamų. 
Išlaidų buvo 611,400 litų. 

ASARININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS. 

Rugiąėjo 7 Rokišky įvyko 
rūmuose kasdien daugelio v i s ° s apskrities "Pavasario , ! 

kuopų atstovų suvažiavimas. 
Suvažiavimo pabaigoje Įvy

ko vakarėlis. Buvo monolo
gų ir prakalbų laikymo kon
kursas. Duota prizai. 

MINISTERIO BENES TAIKOS PRO 
JEKTAS PAGAMINTAS 

GENEVA, Šveicarija, rug. 
18. — Čekoslovakijos užsie
nių reikalų ministeris Benes, 
kuris yra Tautų Sąjungos 
trečiosios komisijos subkomi-
sijos pirmininku, jau pagami
no taikai projektą ir įdavė jį 
Tautų Sąjungai svarstyti. 

Tas jo projektas sustatytas 
trumpai. Svarbiausias pro
jekto principas yra ameriko
niškas, kaip čia sakoma,\ ty. 
kuri valstybė atsisako pasi
duoti arbitracijai arba trečių
jų teismui, ta valstybė turi 
but paskaityta agresyve val
stybe. 

Benes savo projekte pla
nuoja, kad tarptautinis teis
mas svarbiuose reikaluose 
turėtų but arbitracijos teis
mu. Gi mažesniuose reika
luose trečiųjų teismu gali but 
pati Tautų Sąjunga, kuri sa
vo susirinkimuose didžiuma 
balsų, kaip ir šiandie, išspręs 

kilusius visokius politinius 
ginčus. 

• 

(Tuo projektu ministeris 
Benes nenaikina šiandienių 
valstybių grupių, kurios turi 
sudarusios sąjungas. Fran-
cuzams reikalaujant, valsty
bių sąjungas dar labiaus su
stiprina. Pažymi, kad tas 
reikalinga Europos takai. 

( 
Daugelis Sąjungos delega-

tnj tam priešinasi. Tečiaus 
tas priešinimasis yra tuščias. 
Nes taip bus atlikta, k|tip 
nori Anglija ir Francija. Ma
žesnių valstybių delegatai ne
atsiklausiami. 

Kurios valstybės tą projek
tą pasirašyji, jos visos turės 
stovėti visos už vieną, gi vie
na už visas, jei kiltų dviejų 
valstybių tarpe koki nesuti
kimai. 

{Tai priemonė panaikinti 
karus. 

GELEŽINKELIU STOČIŲ 
PAJAMOS. 

Lietuvos geležinkelijų sto
tys liepos mėn. turėjo 2,400,-
000 litų pajamų, iš kurių'2,-
190,000 litų išpuola platie-

CHICAGO. — Anot oro 
biuro, šiandie išdalies apsi
niaukę; maža atmaina tempe
ratūroje. 

PINIGŲ KURSAS. 
. _ * * • ar i 

Rugsėjo 17, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.47 
Belgijos 100 fr. 4.98 
Franci jos 100 fr 5.33 
Šveicarijos 100 fr. 18.90 
Italijos 100 lirų 4.38 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 
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L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii DRAUGĄ Jf 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "D R A U G A S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
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 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiini 



2 
BiimmfifiiiHimimiiiuiimniHnmmui 

M D R A U G A S W 

Published Dal 1 j EUcept Sondaja 

One Year . 
8ix Months . $1.00 

AT N £ W S - STANDS 2 c A COPY 

DRAUGAS PCBLISRTNO CO., I n e 

SSM So. Onkley A T C , Ghicago. Iii. 
Red. Tel. Kootocvclt 2919 

A d miii is t r.: Roosev c 11 7791 

lll!IIUIIIIIli«ia.UUlillllllUfi 

MARGUMYNAI. 

Einant politinei kampanijai 
prieš prezidento rinkimus 
darbo žmones įsigįja daugy
bę stambių prietelių. Tie prie-
teliai tai kandidatai i prezi
dentus, kandidatai kongresan, 
politikieriai ir daugelis kilų. 

Kuomet ateinančiais rinki 
mais tiems ir kitiems bus rei
kalingi darbininkų balsai, tai 
šiandie tie visi kandidatai 
darbininkams žada daug ge
rų laikų ir visokių gerybių 
Ir jei kartais nors dalis tn 
žadėjimų išsipildytų, tai dar 
bininkai tikrai jaustus lai
mingi. 

Taip yra prieis kiekvienu* 
rinkimus. Antai demokratų 
kandidatas į prezidentus pir 
miaus su darbininkais ištolu 

• 

aesusieidavo, neturėdavo su 
jais jokių interesų. Tarnavo 
išimtinai YV'all gatves finan-
sininkams. Šiandie gi tas pat 
žmogus negalįs atsidžiaugti 
darbininko gera širdimi. 

Na, jei prezidento rinkimai 
butų kas metai, gal tuomet 
ta darbininkai prietelybė ne 
butų pertraukiama... 

Keista ta politika ir tie kait 
didatai. Kartais kandidatai 
sakydami prakalbas nukalba 
nei šį nei tų. Jei jie taip kai 
betų paprastuoju laiku, ti!y. 
kuomet nevedama politinė 
kampanija, tai butų priskai-
tyti prie nesąmoningi) žmo
nių. Bet kampanijos laiku vi 
*kas galima, viskas atleisti
na, patraukiama ir smagu. 

Orand Island mieste, Ne-
braskos valstybėje, kandida
tas i prezidentus Davis (de
mokratas) kalbėdamas šaukė 
visuomenę nepildyti tų šalies 
ar valstybes įstatymų, kurie 
bent kiek varžo žmonėms as
meninę laisvę. 

Kiek žinoma, šiandie Čia 
labiausia asmeninę laisvę var
žo Volsteado įstatymas. Te-
ciaus Ha vis to įstatymo neiš
vardija. Delko? Bijo prohibi-
cionistų. 

Bet tai politine kampanija. 

Šiandie visas, taip sakant, 
aukštesnės Amerikos žmonių 
sferas tiesiog pavergė nauja 
žaismė vardu "mahjongg". 
Tą žaismę išgalvojo pirm po
ros tūkstančių metų vienas 
kinas žuvininkas. Tai savos 
rųšies šachmatai. 

"Mah-jongg" žaisti ,tai rei 
kia begalo daug mintyti. Be
minti jant žmogų pagauna tie
siog agonija. 

Profesionalai reformatoriai 
džiaugiasi, kad ta žaismė au^ 
kštesnėse sferose prigijo. Be 
niintijaut, sako, busią ma
žiau divorsų. Nes mintys kit
kuo užimtos, nebeturima lino-
so laiko. 

T- — » • 

Nevisuomet Uoga. 
- Nuomininkas: - Sakyk, 

gaspador, ar visuomet išnuo-
muotame man kambaryje MV 
tas įlyja? -

-- O, nevisuomet taip blo
gą. Vanduo teka tik kuomet 

LIETUVOS VALDŽIOS PERMAINOS IR 
AMERIKOS LIETUVIAI 

KĄ RAŠO "LIETUVOS ŽINIOS"? 
Valdant Lietuvą koaliciniam p. Galvanausko kabine

tui laisvamaniai kaip beišmanydami burnojo prieš mūsų 
jaunos respublikos valdžią. Koalicinio kabineto vietą už
ėmus p. Tumėno darbo kabinetui, laisvamaniai urnai per
sivertė per savo galvas ir pasigalando liežuvius: iš vienos 
pusės jie aprauda mirtį dar vakar jų prakeikto p. Galva
nausko kabineto, iš kitos-gi — kanda kiek gali naujam 
p. Tumėno kabinetui. Kitaip elgties laisvamanių gaivalas 
ir negali, nes prieštaravimas yra jų gyvenimo šyvas. Be 
šito "spiritus eontradietionis" jie juk prapultų. Tad neat-
imkime jiems to laisvamaniškos gyvybės prado. Vienok 
neprivalom leisti laisvamaniams mūsų vardu kalbėti. 

"Lietuvos Žinios" pasidrąsina ir įdeda tūlo savo san-
darbininko straipsnelį, kurs bando kalbėti visų Amerikie
čių vardu. "L. Ž." redakcija savo pastaboje pritaria san-
darbininko mintims. 0 tas sandarbininkas visų amerikie
čių vardu negudriai agituoja prieš naują Lietuvos vyriau
sybę. Baigdams savo straipsnelį, jis rašo ("L. Ž/' rugp. 
30 d.): 

"Šiandien, jau po visas kolonijas yra šaukiami 
masiniai susirinkimai protestuoti prieš klerikalų sau
valę. Labai greitu laiku per visus amerikiečius lietu
vius, per tą trečdalį mūsų tautos pereis tų protestų 
banga, ir amerikietis lietuvis nenurims tol, kol Lie
tuvoje nesuplevesuos Laisvos Demokratijos vėliava! 
Jei Lietuvos klerikalai taip ir toliaus šeimininkaus, 
tai bus padaryta Lietuvai skaudus smūgis, nuo kurio 
atsigauti reikės eilės metų, nes galutinai atstums 
duosniuosius amerikiečius lietuvius. Šiandieną gyve
name tokį momentą, kad Lietuva, vieton sulaukti ko
kios paramos nuo amerikiečių, susilauks glėbius pro
testo rezoliucijų". 

KIEK KURIE SVERIA? 
Laisvamaniai, jei nori, gali prieš viską protestuoti, 

bet tik vien savo vardu, o ne visų lietuvių amerikiečių. 
Kartu su visais jau pusiau ištautėjusiais, Amerikoje gy
vena apie pusę miliono lietuvių, t. y. penkta dalis mūsų 
tautos. Du trečdaliu Amerikos lietuvių yra katalikai ir pri
klauso į savas parapijas. Jie turi tūkstančius savų organi
zacijų, kurioms atstovauja Amerikos Liet. Kat. Federacija. 
Šitie du trečdaliu mūsų išeivijos neprotestuoja prieš de-
mokratingai išrinktą žmonių valdžią. O p. Tumėno.kabi
netui jie visi labai nuoširdžiai pritarta ir reiškia jam ypa
tingą pagarbą ir lnkėjimus. 

Kaip-gi nusistatęs likusis išeivijos trečdalis arba 
150,000 priskaitant ir kūdikius? Jų nusistatymas labai 
margas. Energingiausia laisvamanių srovė — tai bolševi
kai. Jon perėjo dauguma socialistų. Bolševikų nusistatymo 
žmonės laisvamanių tarpe sudaro bene skaitlingiausią 
grupę. Jie rems tik komunistinę valdžią, o tokios valdžios 
Lietuvoj nebus, tad nebus jiems ir progos savo "ištiki
mybę" jai pareikšti. Socialistai buvo stipresni prieš karą, 
bet dabar jų sąjunga subirėjo komunistų aruodan ir šian
dien liko jų tik atskiri organai ir žmonės, kaipo relikvijos 
senosios galybės. "Tautininkai" arba sandariečiai šiaip — 
taip laikosi savo pozicijose ir sudaro apie pusę Lietuvių 
Susivienijimo, t. y. apie 7,000 žmonių. 

LAISVAMANIAI GĄZDINA. 
Laisvamaniai grūmoja Lietuvos valdžiai protestais ir 

mitingais. Protesto mitingų Amerikoje kol-kas jie dar ne
surengė. Jei ir surengtų, tai į juos ateitų po kelias dešim
tis prieš Lietuvos liaudį nusistačiusių sektantų fanatikų, 
su kuriais visuomenė visai nesiskaito ir kurie nieko ben
dro neturi su Lietuvos reikalais. Jų protestus pasirašytų 
mažutės neįtakingos draugijėlės kelių agitatorių sukurs
tytos, šitokie mitingai ir protestai politikoje tiek tesveria, 
kiek garsus cirko klaunų čiaudėjimas. Tad čiaudėkit, vy-, 
ručiai, mes nors retkarčiais atsakysim jums "į sveikatą". 

Gązdinate aukų Lietuvai neduosit... Vargšai, jųs gal 
nenusimanot kad jūsų visų aukų neužtektų nei vienam val
sčiaus ubagynui įsteigti ir užlaikyti. Jūsų "lietuva" suside
da iš kelių smulkių ir vienos stambesnės (valst. liaud.) 

ssr r r r r 

KOKIOS TAIKOS NORIMA. 

Nei vieneriais praėjusiais 
metais Tautų Sąjunga nebu
vo taip plačiai pasauliui rek
lamuojama, kai šįmet. Nei vie 
neriais metais nebuvo vedama 
taip plati kampanija už Suv. 
Valstybių patraukime T. Są
jungom Tam itkslui, tai pro
pagandai daug pinigų pašven-1 

čiama. Nemažai yra turtingų 
amerikonų, kurie Wilsono iš
keltiems projektams nesigailė
tų milionų išleisti. Pačioje T. 
Sąjungoje jie nemato nieko 
tokio idealaus. Bet kad prie 
jos įkūrimo * prisidėjo karo 
laiku prezidentas, tai įkurta 
įstaiga turi but palaikoma, 
sako jie. 

Kaip kenksmingas daiktas 
butų Suv. Valstybėms prisidė
ti prie T. Sąjungos, daug kar
tų buvo išreikšta. S. Valsty
bės karui vesti nesigailėjo nei 
pinigų, nei žmonių. Laimėjus 
karą už tai jos nieko negavo, 
kuomet santarvės valstybes 
pasidalino kuodidžiausiais 

K. 

=9» 1 

<JCEEX KONCEKTIJtlĄ. 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—Viena iš didiiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsišku išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikia. Dirbame 
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muaikališkus instrumentus atsakančiai. 

Taipgi užlaikau pilna eilę optiŠkų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAVVSKI 
4632 So. ASHLAND A VE 0*rTf!AGO TT.T. 

Telefonas BOULEVABEI TSOfl 

' e ;. . 

I 

tijos kolonijomis. 
valdo Turkijai priklausiusius 
didelius plotus. 

Ir tuomi štai šiandie nepa
sitenkina. Santarvės valstybes 

grobiais. Pasidalino jos Vokie nori, idant Suv. Valstybes pri-
=52= * • • 3*5= 

partijų, kurių gyvenimo tikslas yra kovoti prieš 80 nuošim 
čių Lietuvos gyventojų (lietuvių katalikų). Šitai mažytei 
atskalūnų "lietuvai" jus aukų davėte ir duosite, nes be 
jūsų paramos neišsilaikytų jų/ partinės įstaigos: spauda, 
mokyklos, agitatorių rateliai ir t. p. O jei Lietuvos valdžiai 
jųs kartais atkišate atliekamą doleruką, tai už jj reikalau
jate atsisakyti demokratijos principų, norite kad didžiuma 
mažumos klausytų. Reikia jums priminti, kad Vilhelmo ir 
Nikalojaus laikai Lietuvoj jau dingo ir kad ir galingais 
doleriais jus jų nesugrąžinsite. Dabar demokratingą Lie
tuvą valdys didžiuma ir mažumai užtikrins laisves ir teises. 
Lietuvai daug lengviau atsisakyti kelių šimtukų jūsų do
lerių, negu priimti kartu su jais jūsų autokratijos ultima- EliOa žodžiais tariant, An-
tumus. Apie aukas Lietuvai jųs geriau ir nekalbėkite. Ge-js11^ n o r i kontroliuoti visas 
riau pasistengkite aukomis išlaikyn nors vieną savo gim-ijures. Francija Anglijos no-
naziją Marijampolėje. Jūsų paiegoms pilnai užteks šito, r ams palanki ir sau nori gau-

Užėmė irs idėtų prie jų vedamos ir vai 
domos T. Sąjungos ir dar 
daugiaus pinigų skolintų. 

Santarvės valstybėms, ypač 
Francijai ir Anglijai, šiandie 
pinigai labai reikalingi. Vie
nai reikia sausžemio armijos 
užlaikymui, gi kitai ~ karo 
laivyno stiprinimui. 

Kuomet Šiandie T. Sąjungo
je tariamasi apie taiką Euro
poje, tai daugiausia rūpina
masi Anglijos ir Francijos 
interesais. Kuomet norima į-
vesti priverstiną arbitraciją, 
tai norima Anglijai pavesti 
jurų globojimą, gi Francijai 
visų Europos sausžemių kon 
trolę. 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 

darbo. „ 
KATALIKŲ NUSISTATYMAS. 

Lietuva be jūsų paramos, atgyjo ir nuolat stiprėja. 
Ir toliau ji stiprės savo žmonių darbu ir nedidele dviejų 

ti sausžemių kontrolę. Taigi, 
Francija su Anglija nori ap
valdyti išpradžrų Europą. Gi 
tam pavykus, siektų prie viso 
pasaulio. Francija su Anglija 
šiandie valdo T. Sąjungą ir 
nori pavergti Europą, diktuo-

trečdalių mūsų išeivijos parama, bet labai didele užuojau
ta. 

Mūsų Tautos Fondas surinko ir*persiuntė Lietuvon 
apie $600,000.00, "-Lietuvių Diena" davė arti $200,000.00, j ti savo norus visam pasau-
Laisvės Paskpjps bonų mūsų žmonės išpirko arti $1,800,- liui. 
000.00. Tad visų organizuotų pinigų Lietuvon pasiuntėm Dabar aišku, kokios taikos 
apie $2,600,000.00. Kiek pavieniai katalikai siuntė aukų norima Europoj ir už kokią 
Lietuvon, sunku tikrai pasakyti: gal dar kita tiek. Bet, taiką šiandie T. Sąjunga dar-
10 metų laikotarpy sukrautos mūsų aukos ir paskolos ne- buojasi. 
atsvers nei puses metų Lietuvos gyventojų pakeltos naš- Vienai ir kitai atsiekus tos 
tos kovoje už nepriklausomybe. Tad, susimildami, nesi- rųšijss "taiką7 ', apie nusigin-
didžiuokime ir nesipuskime, kad be mūsų paramos nebūtų įklavimą nebus daug kalbos, 
nepriklausomos Uetuvos. Kai užeis noras savo aukomis Nes tai ir kitai prisieis poli-
pasigirti, tai prisiminkime tūkstančius jaunų brolių, ka- dantų pareigas eiti, kilusius 
puose už laisvę gulinčių, ir dar šimtus tūkstančių mirų-(nesutikimus ginklais spręsti, 
sių nuo bado, vargų, sielvartų ir epidemijų. Tuomet pra-j Suprantama, kad prie tos 
nyks neišmintingas pasigirimas. įjygfag komedijų S. Valstybes 

Milionais neaukautų "aukų" tesigiria mūsų laisvama- negali prisidėti. 
niai. Mes-gi privalom nesididžiuodami dirbti ir už kelias 
dešimts tūkstančių metinės paramos moksleivijai, mokyk
loms ir labdarybės įstaigoms nestatykime valdžiai jokių 
ultimatumų del vidaus tvarkos. Lietuvos inteligentinės pa-

žiogas. 

Mokykloje. 
— A tu, masgotės gale! Kas 

iegos sparčiai auga, liaudis šviečiasi, lavinasi ir greit at- iš tavęs bus? Dabokis, vaike, 
eis laikas mums prašyti jų pągelbos kovoje prieš ištautė- tad bausmes namuos nesusi-j Profesoriau, tik mes turime 
jimą ir kultūrinį skurdą. K. P . tiktum. 

Skirtumas. 
— Jonai,-pa 

sakyk man, % 

koks skirtu-
mas tarp ku
pranugario ir 

••' girtuoklio. --
- Matai, Petrai, kupranu

garis gali aštuonais dienas 
dirbti ir nei karto negerti, o 
girtuoklis sugeba aštuonias 
dienas gerti ir nieko daugiau 
nedirbti. 
Tik vieną kartą pasigėręs. 

- Bet jau tu, kūmai, girtas 
ir giltas per kiauras dienas. 
Kas iš tavęs bus? -

- Nedejuok, Jonai, aš tik 
vieną kartę, savo gyvenime 
pasigėriau? — 

— K'aip ta i ! --
- Tik vieną, bet nuo tada 

dar nesuspėjau įsipagirioti. 
Redaktoriaus vargai. *• 

- Tegul jus šimtas paibe-
lių paima, pons Redaktoriau, 
kartu su jūsų dienraščiu! — 

-7 Kodėl, gerbiamasis! --
- Parašėte, kad vagis ma

ne apkraustė ir mano laimei 
nepastebėjęs auksinio stalčiu
je laikrodėlio. --

-- Argi tai netiesa? — 
- Tiesa tai tiesa, bet se

kančią naktį atėjo vagis ir 
pavogę laikrodėlį. — 
Tikra priežastis. 

- Vaikučiai, kodėl Dievas 
išvijo Adomą ir Jievą iš Ro
jaus? 

- Užtai, kad jiedu Dievulio 
obuolius Vage. . 
Matematikos pamokoj. 

Mokytojas: - Ko mus mo
kina matematika? -

Mokinys: - Nieko, poną 
~ \ 

jos mokintis. — 

P A R O D O S . 
= • • 

(Tąsą) 

Parodos Lietuvoje prieš karą. 

Mūsų krašte žinomos daugiausiai 
vietines žemės ūkio parodos. Pirmoji že
mės ūkio paroda įkurta 1&75 metais Rie
tavo je *'Rusijos Draugijos Gyvulių Glo
bojimo skyriaus Rietavoje". Parodoje 103 
eksponentai išstatė 358 eksporiatus. Iš tų 
eksponatų išsiskiria šios trys grupės: 
1) Įvairių gyvulių ir žemės ūkio produk
tų. 2) Įvairių modelių ir planų žemes u-
kio gyvulių laikymui pagerinti trobe
siams. 3) Žemės ūkio mašinų ir įrankiu-
Geresnieji parodos eksponatai, kaip žeuiės 
ūkio įrankiai, pavyzdžiai gerai kultivuo-
tų šakniavaisių, gyvulių skerdyklų mo
deliai ir t. t. apdovanoti sidabro meda
liais, pagyrimo lapais, piniginėmis do
vanomis. Vitnok toje parodoje ūkininkų , paroda. "Jtaseiiuų draugija paskatinimui 

nebūta. 
Tas pats " Gyvulių Globojimo Rieta-

vos skyrius" ll878 metais surengė antrą 
žemes ūkio parodą. Toje parodoje jau da
lyvavo 339 eksponentai su 850 ekspona
tais. Žinomi šie 4 skyriai: 1 Skyrius na
minių gyvulių (arkliai, raguočiai, avys, 
kiaulės - 'pagerintos ir vietinės veisiių); 
smulkus gyvuliai - šunys, kaįes, krali-
kai, riaukščiai - vištos, žąsys, antys, ka
lakutai, balandžiai; bitės aviliuose; žuvų 
ūkis. 2. Skyrius javų, augmenų, šaknia
vaisių, vaisių, 3. Skyrius žemės ūkio ma
šinų, įrankių, įvairių prietaisų, pakink
tų ir 1 i 4. Skyrius įvairių modelių k 
pianų žemes ukįo trobesiams, ir gyvulių 
skerdykloms; įvairus, pavyzdžiai paukšti-
ninkų, vištininkų, karvelyčių ir t t 

Tas pats "Rietavas skyrius" 1881 
metais tokia pat programa vel surengė 
žemės ūkio paro4ą, įurįoje dalyvavo 466 
eksponentai su 217 įvairių nąniinių gy-
vulių4i .17$3 įvairių skyrių ^IKHiąiais. 

W> patais įvyko ^įrpjįį . gįąųjįų 

veisimo darbinių ir važinėjimų arklių" 
1900 metais birželio m. 24 ir 25 d. su
rengė Raseiniuose arklių parodą. Joje 
išstatyta 15 arklių po raitu, 27 arkliai 
važinėjimui, 42 darbiniai arkliai ir 78 
metiniai kumelukai. 

Tais pačiais 1900 metais panaši ar
klių paroda surengta Panevėžyje; išsta
tyta išviso 124 arkliai, kurių 39 darbi
niai, 29 važinėjimui, 2 po raitu, 36 kai
miečių ir 18 pagerintojo darbinių tipo. 

1911 metais surengta antroji Šaulių 
Žemės Ūkio ir Smulkiosios Pramonės tri
jų dienų paroda su dideliu skaičiumi į-
vairių gerų eksponatų, kurių žymią dalį 
sudarė valstiečių eksponatai. 

Tais pačiais metais surengta mažes
nio maštabo parodėlė Žagarėje. 

Taip pat 1911 metais spalio mėn. ru
pesnių inž. P. Vitkausko, d-ro K. Gri
niaus ir agr. V. Kjaučuno surengtą pįr-
Ulpji Žemės ukip paroda Mar|įaa;pQlėje. 
TQJ& parodoįe. ekfpsmentaią buvo beveik 
vįen tU$ Uetuyiai vaĮs|į«čįai? šį papda 
visais atžvilgiais skaitoma nusisekusia. 

Eksponatai savo gražumu traukte trau
kė žiūrėtojus. Gyvulių skyriuje buvo: 
arklių apie 150, raguočių apie 200, be to, 
kiaulių, 'avių, paukščių. Geras buvo žemės 
ūkio mašinų skyrius, o taipogi javų sėk
lų, daržovių, durpininkystės bei pievų 
pagerinimo, plytnyčių išdirbinių skyriai. 
Vienok gražiausias buvo liaudies išdirbi
nių skyrius su puikiomis juostomis, ki
limais, staltiesėmis ir t. t. Jau tuomet 
vaizdingai buvo rodomi įvairus bandymai 
pievose ir dirvose su trąšomis. 

• 1913 metais gegužio m. 26, 27 ir 28 
dienomis surengta žemės ūkio paroda 
Panevėžyje; čią buvo daugiausiai dvari
ninkų (kaip Karpio, Venclavąvičiaus, 
Kaizerlingo ir kitų) eksponatai. Buvo ir 
Baisogalos tyrimo stoties eksponatai -
pasekmės bandymų su sėklomis ir trąšo
mis, o taip pat Kauno Žemės Tvarko
mosios Komisijos Agronomijos skyriaus 
pavilijonas, kuriame buvo aiškinama anie 
bandymus su sėklomis ir trąšomis, pieni
ninką vinią, linų a^rbima, 

.(Bus daugiau) 

M 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
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G I G E R O J E 
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Visiems ' yra Žinom'a, kad 
kiekvieno darbo pradžia yra 
sunki. Tai reikia pažymėti 

renua savuosius, bet galėtų v * , , . . Vw , , 
1 stal kad \r apie slos koloni-

* sekasi, čia susipratę žmonės 

KENOSHA, WtS. 
- r — -r- ' = 

dar daugiau remti, nes atėjus 
Pereitame Federacijos 12 k o k i a m ^ ^ tuoį kreipkm 

skyr. surengtame piknike do- m a s i ^ b i z n i e r i u S j n e s 

vanas gavo šie numeriai: 329 v. _ _ _ . 
J 1 žinoma nuo žydų, bei svetim- pradžia. Pirmasis sv. Petro ir 656. Asmuo gavęs pirmąją 

dovaną paaukojo savo laimi- t a u č i u > * * * * n e S a u s « 
k į naujos bažnyčios fondui, gi 
656 numerio dovana yra pas ^ Rugsėjo 19 d. Dr. K. Pak-
į engimo komitetą, ir kas tu- g tas persikelia į Cicerą (1613 
ri tokį numerį prašom 'atsi
šaukti. 

Nuo pereitos savaites šv. 
Antano parapija turi naują 
vargonininką, L. Mandeiką. 
Naujas vargonininkas yra at
vykęs iš Grand Rapids, Mieli. 
Žada sustiprinti ir sutvarkyti 
šv. Grigaliaus diorą. 

Bazaras visu smarkumu ei
na pirmyn. Žmonės, kurie at-

, . silanko parap. bazaran, yra 
užganėdinti, nes daugumas 
išlaimi brangių daiktu. Taip
gi daug juoko pridaro baza-
ro muzikantai. Kuomet kiek 
žymesnis asmuo atsilanko ba
zaran tuoj jie apstoja rinkių 
ir drožia "marša", žmogus 
norėdamas išsisukti iš jų, tu
ri vestis į "Kauno Užeigą " 

Ciceros jaunuomene šiemet 
skaitlingai pradėjo lankyti 
Įvairias mokyklas. Vidutiniai 
apskaitliuojama, kad iš Cice
ros jaunų moksleivių, su va
kariniais kursais, lankančių 
aukštesnes mokyklas bus apie 
100. 

Ciceros biznieriams gerai 

jos šv. Petro parapijines mo
kyklas pradžią. Ir ji ne iš kar
to išdygo; ir jos buvo sunki 

GARY,INO. 

parapijos klebonas buvo kun. 
J. Klenauskas. Jo sumanymu 
1909 metais tapo čia įkurta 

Misijos. 
Misijonierius tėvas P. An

dziulis išjudino žmones čio
nai su savo misijomis. Jo mi
sijas lankė ir pamokslus įsi
dėmėdami klausė net tokie, 
kurie virš desėtkas m. kaip 
nuo Bažn. yra atsiskyrę. Gal 
jie pažino tiesą ir prie jos su
grįš. 

Šis iškalbingasis misijonie-
Šv. Petro parapijinė mokyk- rius, mandagiai aiškino žmo-

So. 49-th Ave.) gyventi. Gir 
dėjome, kad ponia Yasiliutė-
Pakštienė ketinanti ten atida 
ryti piano studiją: duoti mu 
zikos lekcijas vietos jaunuo- v i e t o s vargoninkas. ^Mokykla 
menei. 

Žmogelis. 

Bazaras. 

la. Bet tuomet ją lankė tik 
dvidešimts penki vaikučiai 
Mat, žmonės dar nežinojo, 
kokios naudos duoda parapi
jinės mokyklos. Mokytojavo 

Bazaras eina puikiai. Įėjęs, 
kur tik nepažvelgsi visos bu
dos dirba, kruta, šaukia. Šv. 
Kazimiero Akademijos drau
giją reikia pagirti už darbš
tumą. Su pasišventimo dirba 
kas vakaras p. p. Šemetuls-
kienė, Bukauskiene, Gricaitė, 
Žilvitienė ir kitos narės, ku
rių vardų nežinau. 

Buvęs. 

Pranešimas. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyrius laikys savo 
susirinkimą 22 rūgs. šv. Anta 
no parap. mokyklos kamba
ry. Kvieičame visas nares da
lyvauti tame susirinkime. Tu
rime prisirengti prie ateinan
čio 5 seimo, kuri įvyks 28 
rūgs. Šv. Kazimiero Vienuo
lyne. 

Kviečia Valdyba. 

gyvavo tik tris mėnesius. At
ėjus čia klebonauti a. a. kun. 
J. Gadeikiui, 1913 metais mo
kykla vel tapo atgaivinta. Vai 
kų tuomet jau buvo daugiau. 
Tik sunku buvo su mokyto
jais, nes seserų tais metais ne
buvo galima gauti. Mokytoja
vo tad veina lietuvaite (pavar 
dės nesužinojau). Ir ši mo-

nėms tiesą, graudeno juos, pri
vertė mąstyti. Jo misijos lieka 
atmintinos. 
Atidarė valgyklą. 

Vienas įžymus vietinis lie
tuvis darbuotojas, Juozas Že-

kuri prirašys daugiausiai nau
jų narių prie pašelpos ir po
mirtinių skyrių. 

3) Dovana B - $10.00 ta-
jai Sąjungietei, kuri bus ant
roje vietoje, sulig naujų pa
šelpos ir pomirtinių skyrių 
narių prirašytų skaičiaus. 

4) Jaunamečių (mergaičių) 
vajus, Dovana A - $10.00 
auksu tai Sąjungietei, kur; 
prirašys daugiausiai mergai
čių prie Moterų Sąjungos nuo 
5 iki 16 metų. 

5) Dovana B - $5.00 auksu, 
tai Sąjungietei kuri užims 'an
trą' vietą sulig prirašytų mer
gaičių prie by kurios Sąjun
gos kuopos skaičiaus. 

6) Sąjungietei kuri parašys 
geriausi straipsnį, apie Mote-

ramskis, atidarė naują Valgy- S ą j i r n g o s g , ^ mučfr. 
kla antrašu: 1520 Jefferson 
gatvė. 
Sugrįžo. 

Buvęs vietos vargoninkas 
Jonas Radzevičius ir jo žmo
na, gabi pianistė ir daininin
kė (Marė Sakalauskaitė), pa
buvę Chicagoj keletą mėnesių, 
sugrįžo į Gary ir čia apsigy-

kykla gyvavo neilgai, tik aš- veno. 

D A K 
• — -
. Telrfn 

Telefonas Boulevard IDM 

T A R A I: 
• ^ t 

Dr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVENCE 

Chicago, 111. 
Vai.: t ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki S po piet, 8:30 vak. Iki 
t :90 vak. 

M ^ » ^ » • • • • » • » • • • • • • • • M > ą w 

TeL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-tb SU 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo 
8 iki 8 vai. vak. Nedėllomis nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayette 4148 

— '-

Telefonas Seeley 748f 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

motėm lytiškas l i ga i 
2401 Madjson Street 

R u n p . VVe&tem Ave. — Cfcicago 
Valančio*: 2—4 po pietų 7—8 vak. 

'Tel. Boulevard 2180 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, I1L 

'Dr.A.Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obe 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0N5ILUS — 
1)—B« marinimo, 
2)—Be prttio Ir b« >Uau*nio, 
:<>— B* kraujo, 
•*)—Be jokio pavojai* sveikatai, 
5)—Paeijrntui nereikia t»irjrtl, ga

li tuoj valgyti, ir gali eiti | 
darbą. 

Pngydo 'Uall-stoneH' (akmenis tulžyje) 
Ir *lunea|g tUapumo pu»lėje be o-
perncijos, su tam tikromis imtks-
lUkomU priemaaėmia bei raistais. 

ApkurtuNiems sajrraalaa g irtieji ma. 
Gydo visokias ligra« pasek mingrai, ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Pro*e»4jonalį patarnavimą teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po ulet iki 9 vai. vakare. 
Nedėllomis ir teredomis ofisas užda

rytas. 

tuonis mėnesius. 1915 metais 
užėmus čia Šv. Petro parapi
jos klebono vietą gerb. kun. 
A. Balinskiui, jau tais pačiais 
meatis gauta keturios Notra 
Damietės seserys, kurių tarpe 
viena buvo lietuvaitė. Mokyk
lą atidarius, jau visi keturi 
mokyklas kambariai buvo mo 
kinių pilni. Mokykla įgijo to
kių pat teisių, kaip ir viešio-
sios. Vaikas pabaigęs aštunta 
skyrių,. buvo priimamas į au-
gštesnių mokyklą. Taip gyva
vo mūsų mokykla iki šių me
tų. Šiais metais įvyko joje at
maina. Šv. Petro mokykloje 
pradėjo mokytojauti visų lau
kiamos seserys lietuvaites -
pranciškietės. Bet mokyklos 
teisės liko tos pačios, o lie
tuvybės atžvilgiu kur kas pa
kilo. Lietuviai katalikai su
prasdami parapijinės mokyk
los naudą noriai jau leidžia 
savo vaikelius mokintis ir rū
pinasi mokyklą palaikyti. Vi
si žino, kad iš vaikučių lavin
tų katalikiškoj mokykloje su
lauksi paramos džiaugsmo se
natvėje. Gaila, kad dar atsi
randa tėvų, kurie vis dar su
laiko vaikučius nuo katalikiš
kos mokyklos. Mat, jiems sun 
ku dar jrodyti katalikiškos 
mokyklos naudingumą. Bet 
reikia tikėtis, kad tokie gal 
toliaus susipras pamatę savo 
padarytą klaidą, jei tik ne
bus parvelu! 

Pranas. 

Labiau susirūpins. 
Daba, po misijų, šaltesniam 

orui atėjus, labiau pradėsime 
rūpintis didinimu parapijinės 
mokyklos fondo, kad tas ne
lemtas " trukumas pinigų ,y 

nepančiotų darbo ir nereikė
tų "atidėti". 
Pavasarį turime pradėti^ sta
lyti mokyklą ar kitokiu būdu 
ią įgyti. Daug silpnesni už 
nus nuveikia didesnius dar

bus, o mes, lyg gėdos neturė-
lami, to nepaisome. Pasiju-
linti, ir tai gerai pasijudinti 
turėsime, kad nepradėtų va : 

gumą, ir josios praktiškumą, 
kiekvienai Amerikos Lietuvai
tei merginai, ir moterei pri
gulėti - Dovana $10.00 auk
su. Straipsnis tur but parašy
tas bėgyje 6 mėnesių nuo spa
lio 1 d. iki balandžio 1 d. 
1925. 

Su pradžia spalio 1 dienos 
moterų Sąjungos Centro val
dyba nuoširdžiai kviečia kiek 
vieną Sąjungietę, kiekvieną 
kuopelę stoti į šį milžinišką 
darbą, kad pasekmės butų vai
singos ir geros. Visa Centro 
valdyba esame pasižadėję pa

gelbėti vajaus reikale. 
Marijona Vaičiūnienė, 

Mot. Są-gos Centro Rast. I 

S I U V Ė J A I 

NEMETYKsavoPINIGUS 
Perkant naujus drabužius. At

neškit pas mus savo senus siutus 
ir overkotus tai mes atnaujislme. 
Patyrę 20 metų šitame darbe 

A D V O K A T A I 
J. P. WAITCHES 

L a w y e r 
LUITU VIS ADVOKATĄ* 

Dien.: D. 614—Bie—127 * . Degu-
tora 8L TeL Ksmrtolpfa 5»84 .gSfcs 

10717 Indiana Ave. 
Te*. Panama §171 

• • • • • • • • • • • • ! • » 

Tel. Dearborn 4766 
JOSEPH C. SOBOL 
UETCVTS ADVOKATAS 

Suite 1516 Ashland Block Bldf. 
155 N. Clark S t Chicago, DX 

Residencija 
2841 W. 28 Pi. *eL Canal 3586 

J Namus Nežiūrint Kur Gyventam 
Valom visokios rūšies vyrų ir 

moterų skrybėles 
Padarom darbą, greitai, 

Pigiai, gerai 
U. S. CLEANERS AND 

DYERS 
Savininkas 

W. 6. N O R A K 
2210 W. 22-nd Street 

Chicago, 111 
Telefonas Roosevelt 1689 

linti mus nykštukais. 
Juozas. 

A. L. R. K. MOTERŲ 
SĄJUNGOS 

VAJUS. 

S. D, LACHAVVIGZ 
Lietuvis Graborius 
3314 W. 23-rd Place 

C h i c a g o , III. 

Patarnauja laido
tuvėse kuo pigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinu. 

TeL Canal 1271 
2100 

KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 

m. 

** 

D r . M a u r i ce K a h n 
Gydytojas ir Obimrgftp 

4631 S. Ashland Ave. 
Tei, Yarda 09d4 

Valandai; i M 
Nuo 10 iki 12 p iet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. 

• P * 

35 
mJ 

I I I 

I Tel. Boulevard 8686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAI 

IB I 
CHIRURGAS 

1317 So. Morgan fCTt* a-^13 Ii m o . 

CIGKRO 
Vakarais nuo 

L 
1343 Sonlli 48hth A 

TaW. Clcefo 4676 
V a l a n t : I—6: U • . % k*»oian. 

Utar l̂akaja ir f»tnrfifri» nu* I 
iki t raL rak. 

>ftso Tel. Boulevard 6669 
Keaid. TeL Drexel t l t l 

DR.A.A.R0TH 
BUmAB GYDYTOJAS I B 

CHIRURGAS 
Syrta lbtaa Moterišku. Vjrtjttu 

Valkn Ir visą chroniškų Ilgų. 

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

Vai.: 1—3 po plet 7—8 vak. Ned. 
Ir Šventadieniais 10—12 d. 

DR. CHARLES SEGAL 
rerfcėl* savo aliną po aomerla 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Dilovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
• a L : ryto nuo l l — 1 1 nuo J—4 
po platų: nuo 7 —* «• rakara 
Nedėllomis: I I Iki 1S. 

TeUfooM MidTgay ssas 

-p 

\ 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys. 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuo jausv ateik pasitarti. 

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

Nedėllomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

[TaL Ganai eSJįff ?ak. Ganai SUS. 

DR. P. I , ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

G&ururgas 
1821 8& l a U a d Str. 

« * » **> - « — * - i w o damte* k»d nekauktu Mm svel-
Vaandoa: 19 Iki 1 f ryta; 1 Iki 6 katai. 

po platų: 9 lld t vakarą į 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
BrUige ĘMląmąUr aukso, fu mūsų 
pleltom galfinfi valgyti kiečiausią 
maistą. Garantuojame visų savo dar
bą, ir žemas nfusų kainas. Sergėkite 

P* P*«tųi 1548 Wet* 47-th Street 
« | SetoU Aaulan4 Ave, 

O 
V 
B 
R 
K 
O 
T 
U 
S 

Jau prabėgo keletas savai
čių nuo Moterų Sąjungos 10 
Seimo. Kaip girdėti jau visos 

[kuopos pradeda ruoštis prie 
ateinančio Moterų Sąjungos 
Vajaus kuris prasidės spalio 
1 d. ir baigsis baland&o 1 d., 
1925. Mūsų dešimtame Seime 
Moterų Sąjungos Centro Dvs>-
sos vadovas didžiai gerb. kun. 
M. J. Urbonas nuo savęs pa 
skyrė dovana $75.00 Mot. Sa
gos vajui. Dovanos bus duo
damos šitaipos: 

1) Dovana $25.00 bus duo-l Kreipkitės Pas Mane 
ta tai, kuri pirmiausiai, ir J Su Savo Siuvirao ******* B u s i t e 

, • • • - i i . 4- • Patenicyti 
daugiausiai pasidarbuos tve- Taipgi 

• • . < • • n m - . 1 - — I riant pirmutinias 3 naujas 
kuopas. 

2) A. L. R. K. Moterų Sa
gos naujų narių vajus Dova
na A -- $15.00 tai Są-gietei 

SVOBC 

/ • I i I I i • i i 

TeL Canal 2665 
C. J. PANSIRMA 

Fotografas 
PANSIRNA STCDIO 

1901 S. Halsted S t , Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja i visas 
miesto dalią, 

1 " ' " "& 

Dr. Chiropractor ir 
Akuserka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias lieas vyrų, moterų (r val
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelba. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
%ąl. Va*0s 4S51 

8263 So. Halsted | t 
^ r wmm 

mm B-Rli. ^••III mą • ! . u m Į M įnniąi 

PRANEŠIMAS SEEGAN-

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauiije 
žinomais gydvmo budais, 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Aa.t 4nta> XoO>u) 

s/ 

s 
I u 

T 
U 
5 
Darau Ant Užsakymo Visokiu 

Madų 
įvairių Materijų 

Žieminių ir Rudeninių 

O 
V 
B 
R 
K 
O 
T 
U 
S 
I 
R 
S 
I 
U 
T 
U 
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J.MILKEVICZ 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

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

Darau Ant Orderio 
Siutus ir Overkotus del 

vyru. 

Patyręs 
20 metų ant šito darbo. 

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

Taipgi taisau, valau i r i 
prosinu. 

J. MILKE VICZ 
IilETUVYS SIUVĖJAS 
670 West 16-th Street 

Chicago, U . 
Telef. Canal 0334 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

—ąįB 

7 South Dearborn Street 
BOOM 15*8 TRIBŪNE BLDG. 

Telelonaa Randolph 82S1 
is: 2151 West 22 St. 

Telefonaa Cąpąj įąą? 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
19 W. Monroe Street 

Room 904 — TeL Kandolpli 290Q 
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais S203 So. Halsted Str. 

Telef. Yards 1016 
Cldcago. 

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

Metropolitan State Banko Varne 
2201 W. 22nd S t TeL Canal MM 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. 6UGIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:M 
Nedėllomis 9 iki 12 
Besid.: 8«23 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1110 
Chicago. 

HELEN BELMEN JERRY 
U E T U V Ė A D V O K A T Ė 

4454 South VTestern Ave. 
Telefonas Lafayette 4080 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
i Nuo 2 iki 6 Subatom po piet. 

1 

Taisau, Valau ir Prosinu 

KAZIMER LAUCIUS 
3305 South Auburn Ave. 

Chicago, ni. 
I 

8 J. B A K T Y S 
PIRMOS KLIASOS LIE-

TUVYS KRIAUČIUS 
Turiu už garbė pranešti visuo

menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad aS padidinau stocka 
savo kriaučiakai ištaigai, ir da
bar turiu didžiausia pasirinkimą 
rudeninių ir žieminių materijų. 

SIUTAI IR OVERKOTAI 
VISOKIŲ STAILU 

Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi, 

I Valom, Prašinant ir Taisom 
• 

3249 So. Halsted St. 
Chicago, UI. 

TeL Yards Cl l s 

J. B A K T Y S 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1122 
127 N. Dearborn Str. 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise "Naujienų" name: 

1739 So. Halsted Str. 
Teicf. Roosevelt 8500 

Panedėlio vakare: 
4601 So. Marshiield Ave. 

SHIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMH^ 

S CICERO TAILORING GOMPANY f 
E PAT7R|I LIETUVIAI SIUVAJIAI I 

Pranešimas Visiems Lietuviams 
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni

nių ir žieminių materijų. 
Siuvąm Ant Užsakymo 

Siutus ir Overkotus naujausios mados 
Mūsų Darbas Visados Augstos Rūšies į, į 

Kreipkitės pas mus del gero patarnavimo 
Padarome darbą gerai ir pigiai ' 

Savininkai 

I T. BARTKUS IR J. KULPINSKAS I 
5 4337 W e s f 14-th St. 2-nd Floor Cicero, 111. I 
gHWHUMMWIWHimimillUHllMIUU^ 

JOHN KUCHINSKAS 
LBETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki « 
v. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farraas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis. 

v~ 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 VaL n o o t - a 

VAKARAIS: 
2S01 8. Halsted st. TeL Blvd. «T7S 

v. v apart Panedėlio Iv 
Pelnyčio* 

• ^ 

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

m I I » I 

»^m B* 

C H A S . K. V U O S A I T I S 
PATVĘIįS H^TUV^U KBAU6IUS 

Vyru, ir Moterų Rūbų Siuvėjas 
OVERKOTUS ift Biimrs 

Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau. 
Atliekame darbą kogeriausią už visiems prieinama 

kaimą. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Seflus. 

C H A S . K, V U 0 S A I T I 5 
2337 So. Leavitt St. Tel. Roosevelt 8982 G&iaųr©. 

>P 

Ofisas Didmiestvj: 

29 South La Salle Stnett 
Kambaris Bt0 

Telefonas Central 6390 

I Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas Yards 4SS1 

TeL Central tS0t 

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

i t l l Cbicago Tempia Bldg 
[77 W. Washington St. 

ICKBO Ofisas: ranedėlio 
|1S14 S. Cicero A v. TeL Cicero B05« 

JRIDGEPORT Onsas: Kitais vak-
^236 S. Rakted St. TeL BpųL •'*« 

Remkite tuos profesijoiia-
lus, biauarius kini ganU 
naši dienrašti "Drauge". 



^M|M 

D R A U G A S Ktt»irt«di«Bis, R u p . 18, 1934 

GALIMA TURĖTI "MOON-
SHINES" APARATĄ. 

Chicagoj ir visoj Illinois 
valstybėje ligšiol l>uvo už
drausta žmonėms turėti na
muose taip vadinama "still" 
(aparatas distiliuoti skysti- j vos gali pasisukti. Ir žmonių 

NORTH SIDE. 

Kasgi atsitiko? 
Pereita nedėldieni buvo 

daug žmonių bazare. Bet šita 
nedelia, buvo dar dau
giau žmonių. Įėjęs svetainę 

m;) arba katilas su prietai-
somis) be valstybės genera-
lio prokuroro leidimo. 

ūpas puikus. Visi tinksmi ir 
užimti įvairiais laimėjimais 
Ateinančia nedelią bus nau-

Policija ir prohibicijos a-|.las žaidimas dar visai negir-
gentai tų aparatų ieškodavo 'dėtas. Tai koks ten "pooltąbe-
ir radę konfiskuodavo, gi sa-Į***" &&o kad net "Biver-

view" pavydės. 
Patėmyjau, kad pereitą ne-

dėldienį atsilankė daug sve
timtaučių ir kartu su Lietu
viais linksmai laiką leido. 

Negana visa to, dar p. J. 

vininką patraukdavo į teis
mus ir šie bauzdavo. 

Dabar aukštesnioje teismo 
teisėjas David išsprendė, kad 
niekas negali žmonėms drau
sti turėti savo namuose tuos 
aparatus. Tai nėra joki s 
prohibicijos įstatymo peržen
gimas. J • 

Šis išsprendimas sekė, kuo
met vienas teisėjas Chicago-
je 6 mėnesini kolėjinm nubau
dė Justiną Žoles, 154 E. 116 
st., kurio namuose rastas tos 
rųšies aparatas. 

Teisėjas David parėdė Zo-
lesą paliuosuoti iš kalėjimo. 

"Tai stebėtina," sakė tei
sėjas David. "Žmogui tu-
tėti "stiir* juk nėra prasi
žengimas, nei tam tikslui lei
dimas n•M•('!kalin£:as.,* 

rie leidžia vaikus siekti auk
što mokslo ir garbe jiems uz 
rėmime katalikiškų įstaigų. 
Bažnyčioje iškilmės. 

Rugsėjo 14 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje įvyko metinės iš
kilmės, būtent "Šv. Kryžiaus 
paaukštinimas.'' Baižnyčia --
altoriai papuošti gerb. seserų 
Kazimierieeių. Galingas Šv. 
Cecilijos choras puikiai giedo
jo "Leonardines" mišias va
dovaujant gerb. varg. V. Dau
kšai. Laike mišių "Ave Ma
ria" sugiedojo mūsų lakštute' 
poni'a E. Pieržirifckienė. Savo 
jautru skambančiu maloniu 
balseliu ji kėlė maldininkus 
prie augštesnių minčių. Solo 
giedojo tarpais ponia E. Pfer-
žinskienė, varg. V. Daukša, B. 
Lauraite, T. Kušleiko ir ga
baus varg. duktė L. Daukšai
te. Pastaroji jaunutė, bet bal
seliu gali pasididžiuoti. 

Pamokslą pritaikintą šven
tei pasakė svečias gerb. kun. 

į darbą ir l'ai parodo ką To-
wn of Lake gali padaryti. Y-
ra spėkų bet reikia sunaudo
ti. Visa kol. subruzdo ir be-
abejonės surengs tokią vaka
rienę kokios dar niekad nebu
vo surengusi. Temykite laiką 
~ it įsigykite bilietus. 

Omega. 

BRIDGĘPORTAS. 

te ir kiti. 
Korespondentas. 

delnų plojimai už apgynimą 
chicagiečių vyčių garbės. 
Šaukta keletą kartų " valio" 
13 kp. tymui. 

Pasibaigus atstovų rapor-1 v T ST ;r>P 
tams mūsų jaunimas išsiskir- l A u š r o s V a r t ų p a r ^ ^ s t a m s . 

P R A N E Š I M A S . 

REAL ESTATE 
». Tf %> 

Brazaitis linksmino visus su 
savo mokiniais gražia muzika, j Paukšte nesenai atvykęs iš Lie 

Anuo kart laukiau m ne- tuvos. Įspudngas pamoksiąs. 
kantrumu bazaro dienos. 

Dabar gi man bazaras tik 
ir mintyje "sukas". Kita ba-
zaro diena. "Kita bazaro die
na ". "Lauksiu". 

Piernas. 

TOWN OF LAKE. 

PIENAS NEPABRANGSIĄS. 

"Milk Dealers' Associati-
on" sekretorius Wanner už
tikrina Chicagos gyventojus, 
kad ateinančią žiemą pieno 
busią užtektinai ir pienui kai
na nebusianti padidinta. 

KONSTITUCIJOS SAVAITE 

Išvažiavo. 
Seminaristas Pranas Jur

gaitis po atostogų grižo atgal 
i St. Mary qf the Lake Semi
nariją, tęsti antrus metus fi
losofijos kursą. Didelio būre
lio draugų buvo nulydėtas. 
Linkime geriausios kloties! 
Supranta. 

Lietuviai -- tėvai kas karta 
(iaugiau supranta mokslo svar 
bumą. Negana to daugumas 
tėvų leidžia savo vaikus tik 
i katalikiškas augštesniąsias 
mokyklas? flarbė tėvams, ku-

Vyčiai labai juda. 
L. Vyčių 13 kp. rengias 

prie didelio darbo — apvaikš-
čiojimo 10 metų kuopos gy
vavimo. Visu smarkumu ren
giasi, planai dirbami. Geriau
sių pasekmių. 
Darbas! Darbas! 

Bazaras kad einas, tai einas. 
Svietelio daug ~ darbelio irgi 
nemaža. Ir žinoma didelis dar 
bas bet darbininkų netrūksta, 
daugiausiai patemyta Vyčių. 
Turi butų — budelių. Taipgi 
ir iš kitų dr-jų pastebėta. Vy
čiai laikosi savo obalsio "Ba
žnyčiai ir Tautai". 
Didelis sujudimas. 

To\vn of Lake kolonija ren
giasi prie didelio sujudimo -
jau planai dirbami, rengia
ma vakarienė. Vakarienė y-
ra rengiama gerb. Seserų Ka
zimierieeių pagerbimui. Visi 

Rūgs. 11 d., 8v. Jurgio par. 
muzikos kambaryj, L. Vyčių 
16 kuopa surengė Seimo at
stovų priėmimo vakarėlį. At
stovai buvo vieni iš žymiau
sių organizacijos narių, būtent '-
gerbiamieji: M. Zujus, Vyčio 
redaktorius ir Centro rast., V. 
Rukštalis. 
Pirm pradėsiant užkandžiai! 

ti jaunimas linksminosi, žai
dė, šoko lig 9:30 vai. vak. 
Tada kfuopos pirm., P. Grite-
nas visus narius bei svečius 
pakvietė prie užkandžių, pa
prašė dvasios vado, gerb. kun. 
J. Skripkaus atkalbėti maldą 
ir perstatė gerb. seimo atsto
vus. 

Laike užkandžių jaunimas 
linksmai ir draugiškai šne
kučiavo, juokavo lig, kad bu 
tų, vienos1 šeimynos nariai -
brolifci - sesers. 

Po užkandžių įerb. atstovai 
davė raportą iš L. V. 12 Sei
mo. Abu atstovai aiškiai ir 
vaizdžiai nupiešė seime gau
tas įspūdžius, nutarimus Ir 
Homestead Vyčįų« malonų ir, 
draugišką priėmimą. Bet vie
nas iš gerb. atstovų raportų 
mums buvo įdomiausias. Tai 
chicagiečių vyčių basebolinin-
kų rungtynių' laimėjimas, 
kur L. V. 13 kuopos tymas 
supliekė Homestead L. V. 11 
kuopos tymą. Pasipylė gausus 

stė gerame upe ir pilnai vaka 
rėliu patenkintas. 

Prie surengimo šio vakarė
lio daugiausiai pasidarbavo: 
moksleivis V. Balanda ir pa
nelės Kalėdaitė Dambrauskai-

Ši savaitė visose S. Valstv-
w 

bėse minima kaipo konstitu
cijos savaitė. 

Lincolna parke Benniamino 
Franklino stovy]a vakar įvai
rių organizacijų pagerbta. 

PABĖGO SU VISAIS 
"PREZENTAIS." 

Nepilni metai, kaip John 
Snell, karpente'ris, 6648 Di-
versey ave., apsivedė su jau
na mergiščia. 

Aną dieną Snell parėjo na
mo iš darbo ir nerado pa
čios. Nežinia kur jinai pra
gaišo ir su visais vestuvių 
"prezentais" ir keliais jo 
daiktais. 

Nukentėjęs kreipėsi polici
jom 

Chicagos gatvėje areštuo-
l 

ta 3 automobiliu važiuoją vy-| 
rai. Automobilius puošnus, j 
Pilnas buvo butelių su degti-; 

ne. 
Detektivų būrys Bridge-

porte pasivijo ir areštavo 
automobiliu važiavusius 4 
pusbernius. Spėjama, jie 
bus bankų plėšikai. 

Keep in Tbuch 
with Home 

KUOMET biznio priedermės atskiria tave 

ant neaprubežiuoto laiko nuo mylimųjų 

namie, tolumas nedaro skirtumo nes galima 

susisiekti su pagelba long 

distance telefono. 

Pranešant savo šeimynai 

apie savo stovy suteiksi 

jiems tikra malonumą ir 

džiaugsmą. 

Station to Station pa

tarnavimas kaip tik tam 

tinkamas, kainos yra apie 

20 nuošimčių žemesnės 
• 

negu ypatas šaukiant. 
* 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 
BELL S Y S T E M 

One Policy - One System • Vmversal Service 

D E R paskatinius 
keletą metą dau 

guma telefono pla-
ntų Illinftfaus Val
stijoj pastatytų 
paries karę jau su
senėjo ir reikėjo jų 
vieton statyti nau
jas mokant kari
nes prekes už ma-
terijola ir darbą. 
Tas žinomas pa
daugino turtą. 

P A R D A V I M U I 
N A M A I 

SUROMSKIO BARGENAI! 
3 pagyvenimu naujas mari

nis namas, po 5 kambarius 
aukštas beismentas, elektri-
kos, pastogė del padžiovimo 
drabužiu. Kaina $10,000. Ma
žas įmokejimas. Randasi ne
toli sv. Jurgio bažnyčios. 

2 pagyvenimu namas, po 4-
4 kambarius, aukštas beismen 
tas, elektrikos. kaina $4,500. 
Įmokėti $500.00 kitus kaip 
renda, arba savininkas mainys 
ant grosernes, bučernes, pri
ims lotus už pirma imokėjima. I 

C. P. SUROMSKIS & CO. 
Real Estate 

3352 South HaJsted St. 
TeLJBonlevard 9641 

HtfOJĖtOŲ. 
8 flatai ir 2 krautuvės N. 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, IU. 
PARDAVIMCTI muro namas ant 

Bridgeporto, Storas ir 4 pagyvenimai 
po 4 kambarius. Parduosiu arba 
mainysiu ant loto, bučernes, gro-
cernės ar ant kito kokio biznio. At
sišaukite pas navininką. 

JOS KENTRA 
3123 Emerald Avenue 
Ant 1 lubų is užpakalio ' 

Petnyčioje, rugsėjo 19 d. 
7:30 vai. vakare Aušros Var
tų par. svet. įvyks generale 
bažnytinio koncerto repetici
ja. Visus kviečiame atsilan
kyti, nes begalo svarbu. 

Valdyba. 

P A R D A V I M U I 
GROJ1KLINIS PIANAS 

" $125 
Su 102 rolėmis kabinetas ir suolelis, 
naujas kainavo $700. Turiu parduo
ti nes apleidžiu miestą. 

3324 N. Marshfleld Avenue 
Arti School Street 

Klauskite Mr. Reis piano 

MĮROBCT 

PLAYER — PIANAS 
Ant Pardavimo 

$250 
$250 nuperka puiku Player Pianą, 

vartotas tik 3 mėnesiai. Cash ar Iš-
mokesčiais. In storage 

1722 Soutli Ashland Ave. 
Chicago, II]. 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

Perkam, parduodam 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba; atliekam greitai, 
pįgiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

UK G U D R U 
Pasinaudok proga kol dar! 

jyra laiko išsirinkti gerą 
{vieta del gyvenimo arai 

luette Park ir Sv. Ka
zimiero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduotij 

tainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Z. SMiCHtVJCL&CO 
63*3T»MXT 

Apsatųram Insurinam viską 
Tel Prospect 4345 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S | 
M u rimo Ir budavojimo namu 

GENERALIS 

G O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, IU. 
Home 

3356 Lowe Avenue 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FA6I0NAS CO, 

PASIIAUDOK PROGA 
Didžiausias Išpardavimas 

VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 

Ant 

BRIDGEPORTO 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDIVARE CO, 

Malavojime, dekaruojamej 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. ^ Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. Tel. Yards 7282 

808 W. 35fii St.. Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir1 

• Parduodam Laivakortes. • 

fT 

OVERKOTAI 
Naujausios %A t \ £ 0 I r 

M a d u . I I I " " Augščiau 

SIUTAI 
Visokių 
Stylių 

Ir 

Augščiau 

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

y 

• J 

NELAUK! 

Kaip tik Jolieto kalėjiman S 
paimta du žmogžudžiai milio- s 
nieriai, lankytojų skaičius ka- I 
Įėjime keleriopai pasidaugi- 1 
no. i 

^iirHiiiiiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

R ^KflRV PATYRĘS LIETU- i i U. OnUD I V I Ų SIUVĖJAS I 

PARSIDUODA rakandai del 2 = 
kambarių už pigia kaina, priežastis E 
pardavimo esu priverstas apleisti ZZ 
Chicaga. Kas pirks galės* ir kam- £ 
barius paranduoti — randa pigi ga- I 
Ii gyventi vieni vyrai ar merginos; S 
kambariai randasi ant pirmu lubų 
ti užpakalio. Savininką galima ma- S 
tyti apie 7 vai. vak. 

»2St So. Emerald Ave. 

OVERKOTUS IR SIUTUS f 
s 

Padalau Kaip Tik Nori r 
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ 

Rudeninių ir Žieminių Materijų 
Kainos Prieinamos, Patarnavimas 

Mandagiausias 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinu 

G. SKOBY 
2150 So. Hoyne Ave. Chicago. S 

TeL Canal 7031 £ 
aiiiiiiiiHiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiniiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiKuitiiiiiiiffl 

i 

s 

KELNĖS! KELNES! KELNĖS 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augščiau 
Visokios rųšies, didelis išsirinki 

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto
ru. 

y 

Amiitage 6103 

i JACOBSON R00FIN6 
00. 

General Roofing Contraotor 
Tisi stogai egzaminuojami ir 

aprukavimai duodami veltui. 

Mes taisome senus ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Mūsų trokai vaZhioja į visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

12011-13 W. Division Str. 

tmmt * • • • » • mįt 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. • • • . • • • • g 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

Residendjos Tel. Ofiso TeL 
Prospect 5101 Prospect 5778 

i 

Į 

Profesionalai, biznieriai gar

sinkite savo biznius dienrašty 

'Drauge". 

X-RAY EGZAMINAS 
$1.00 

c 

Telefonas Canal 723S 

PETRAS CIBULSKIS T 
M ai lavoj im o K oni rak torius 

Dažt; ir Poperos Krautuvė 
2»38 so. įiEAvrrr STR. 

ITel. Lafayette 4223 

P L U M BI N G 
[Kaipo ketuvys, lietuviams Tisado-j 

patarnauja kiio^eriauslal 
M. YUfiKA, 

8228 West 38tn Street 

Telefonas Canal 0610 v 

PLUMBING 
Geriausias plnmerls, darbą at

lieku gerai *ir įsažJnjgltai. 
THOMAS HIGGDTS 

2313 So. Oakley Ave Chicago, 
—. 

į ^^-* 'i*mf -mH tjd*,; / r - -

Moterys Ir Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip ilgai jus kenčiate ir ką 
kiti daktarai yra jums sakė. Atei
kite ir duokite proga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel-
oa naujausio aparato X-Ray kuris 
oukreips kelia bent kokiai klaidai 
o pasakys visa teisybė ir tikra prie
žastį ligos parodant visus organus. 

Egzaminas nieko nekenkia, be jo
kio skausmo ir nėra reikalo nusi-
rėdyU. 

Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, jeigu negrumuliuo-
ja tau viduriai, neturi apetito, kosti 
ir kankina tave rumatlzmas, asthma, 
odos Ilgos, nerviškumas Ir kiots 
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti 
greita rezultatą — tai ateik tuojaus. 

Mes vartojam naujausia wakcyn ir 
serum "606" ar 914 kuomet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". "Intro venous" (drugs yra 
leidžiami tiesiai i kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų. Šis yra 
nepaprastas būdas gydymo kraujo 
ligų. 

Nedaro skirtumo kiek tų pinigų 
praleidai, ir kiek tave jaų kiti ap
vylė, ateik čionais ir sužinok pilną 
teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio 
kuris veda j sveikata. 

Atsinešk ši skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui T 

CHICAGO MEDICAL CLIN1C 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State S t Kaną>. Oongress 
S Lubos 

Valandos: Kuo 9 iki 5:S8 rak. 
Panedėliais, Seredoms ir Subatoms 
9 iki 8 rak. Nedėliotus nuo • iki u . 


