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KAIP FANATIKAI KOVOJA 
KATALIKUS. 

TEČIAUS KOVA JIEMS 
NEVYKSTA. 

Mieste Des Moines 3 polic-
monai suspenduoti. 

DES MOINES, Iowa, rug. 
23. — Pirm pusantros savai
tės čionai įvyko Naeionalės 
Kataliku Labdarybės Konfe
rencijos suvažiavimas. Su
važiavimas buvo labai skait
lingas. Del daugybės suva
žiavusiu delegatų Al i šios bu
vo laikomos Coliseume. 

Vieną popieti, kuomet su
važiavimas turėjo sesiją, prie 
Coliseumo oficialiu policijos 
automobiliu atvažiavo du po-
liemonu. Jiedu prie duriu 

Nusiginklavimo Konferen
cija Įvyks Birželio 15 

Konferenciją Sušauks Genevon 
T. Sąjungos Taryba 

BUS PAKVIESTA SUV. VALSTYBĖS IR RUSIJA 

* jiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiuiuii 
Rytoj '^Draugas" išeis 6 

puslapių. Bus daugiau pasi
skaitymų. 
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L IETUVOJE. 
B VILNIAUS. 

G H I C A 6 0 J E 
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KOVA SU AUTOISTAIS 
CHICACOJE. 

Chicagoje ir vėl atnaujinta 
smarki policijos kova su auto 
istais, kurie pergreit važiuo
ja gatvėmis. Maximum grei
tumas neturi but didesnis 20 

RAUDONASIS CREZVICAIKOS TE
RORAS GRUZIJOJ ] 

Iš Rusijos Pasiųsta Trys Bai
siausi Budeliai 

Vilniaus lenkai vėl ima pul mailių valandoje. 
ti vyskupą Matulevičių. ,Be 
ko kito garsus, vilniškių ende-

Policija šimtus autoist,ų a-
reštuoja, Šaukiami jie teis-

G-ENEVA, rūgs. 24. —Jei šaukiama nusiginklavimo kon-
visos keturios didžiulės vals- j ferencija, daugiausia palan-
tybės — Anglija, Franci ja J kas Francijai. J)elto, kad 
Italija ir Japonija, arba iš jų 
nors trys, ir dešimts kitų ma
žesnių valstybių, prigulinčių 
T. Sąjungai, pripažins šiame 
susirinkime pagamintą arbit-

kų vadas J a n Obst viename man ir baudžiami, kaip pa-
paskutinių numerių laikraščio prastai, piniginėmis pabau-
"Gazeta Warszawska" rašo, 'domis. 

fTREBIZONDAS, rūgs. 24. čiama vis daugiaus bolšeĮ 
— Črezvičaika visoj Gruzijoj kariuomenės. Nemažai 
pakėlė raudonąjį terorą. Au- kariuomenės paimta iš Besi 

kad Vilniaus bažnytinė vald 
žia varanti lietuvinimo poli
tiką bažnyčiose. 

Rodunės parapijoj del nuo
latinių bažnytinių riaušių jau 

racijos ir saugumo protoko-
rado kitu du policmonu. ku- ' j .^ t a i T Sąjungos taryba i 
riuodu buvo pastatytu žiūrėti bį r ž e i į0 15, if)26 m., sušauks 
tvarkos. |§Genevon pasaulio nu si ginklą-

Atvažiavę šiems pranešė, v i m o k o n f e r e nc i j a . 
kad tuojaus atvyksią vieno 
laikraščio fotografai, kurie no 
rį nuo Coliseumo stogo nufo
tografuoti kokias tai vėlia
vas. Stovinčiu prie durių 
policmonu atsakė, kad ant Co 
liseumo stiebo nėra jokios vė
liavos ir jokių aplinkui nesi
mato. 

Poliemonams besitariant at 
vyko du tariamu fotografu ir 
abudu užsiroglino ant stogo. 

Kuomet pol fononai prie 
duriu šnekučiavosi, tiedu ant 
Coliseumo stiebo aukštai pri-

Arbitracijos ir saugumo 
protokolą T. Sąjunga tomis 
dienomis viešai paskelbė. Tą 
protokolą pripažino plenaris 
Sąjungos susirinkimas. 

Nutarta nusiginklavimo 
konferencijon kviesti ir ne
prigulinčias Sąjungoje vals
tybes, kaip ta i : Suv. Vtlsty-
bes, Vokietiją, Rusiją ir ki
tas. 

Nusiginklavimo konferen
cijai programą pagamins T. 
Sąjungos taryba. 

juo leidžiama ir toliaus gy
vuoti tokiai "mažajai enten-
toi," lygiai nedraudžiama 
valstybėms dėtis j sąjungas. 
Buvusį karą juk daugiausia 
iškėlė valstybių susidėjimas į 
sąjungas. Kariavo ne at- P r i e 

skirios valstybės su atskirio-
mis valstybėmis, liet sąjunga \ 
su sąjunga. Vienon iš jų jau 
karo laiku įstojo daugiaus j 
valstybių ir tas nusvėrė karo Lenkų spaudos pranešimu, 

I r tą kampaniją vedant 
kasdien gatvėse pasitaiko 
vis naujų nelaimių. Auto
mobilių aukomis daugiausia 
yra vaikai. f*5imct tos rųšies 

kabino Šventojo Vardo Dr- /r . Sąjungos priimtas proto-
jos paparti (kaipir vėliava),|kolas, kuriuo remiantis bus 
gi apačioj, ty. žemiau, S. Val
stybių vėliavą.. I r tuojaus nu
trauktos fotografijos. 

Folicmonai suspenduota. 
Kuomet atvažiavusiu polio-f 

rezultatus. 
Protokolu nustatoma, ko

kia valstybė turi skaitytis ag-
resyvė. Tai tokia, kuri atsi
sako pasiduoti arbitracijai 
arba trečiųjų teismui. Prieš 
tokią valstybe <T. Sąjunga su 
kelia visas ftitas valstybes ir 
ją a r tokiu ar kitokiu budn 
baudžia: 

Jei kuri valstvbė netikėtai 
0 

butų užpulta, tuomet kitų vi
su valstybių priedermė bus 
tuojaus užpultą jai duoti pa-
gelbos. 

bendra suma likviduojanti 
poperinių markių buvo įvy
kusi 570 trilionų lenkų mar
kių. 

Dabar Varšavos emisijos 
bankas beveik visas išpirkęs, 
nes jos nustojusios vertės. 
Likę dar neišpirktų 28 trili-
onai markių. 

VAIKAS VAIKĄ PEILIU 
SURAIŽĖ. 

devintas mėnuo uždaryta baš «*f | C o o k apskrity jau ar-
nyčia. Dėlto, girdi, vietiniai ^. 
lenkai katalikai yra palinkę 

baptizmo ir nori patys 
išsirinkti kunigą, kurs nepri
klausytų nųo Vilniaus vysku
po. Francis Parkmon mokyklos 

kieme, 51 ̂ t ir Pinceton av., 
keletas baltų vaikų susivaidė 
su negru vaiku Fred Curry, 
13 metu. Sis ]>eiliu suraižė 
Anthony Lascola, taipat 13 
m. ir patsai pabėgo. Lasco
la mirė. Paskui Mrs. Curry 
savo vaiką nuvedė policijos 
stotin. 

Policija ėmėsi priemonių, 
kad toj mokykloj nekiltų nau
ja kova del to atsitikimo. 

komis pirmiausia yra visi ap-
šviestesnieji, kaip tai mokyto
jai, pirkliai, krautuvininkai 
id kiti, paskui — valstiečiai. 

Terorizuoti ir žudyti gy
ventojus iš Rusijos prisiųsta 
trys baisiausi ir žvėriškiausi 
č rezvi ča i kos budei i ai: Peters, 
jurininkas, Pankratov ir vie
nas kinas vardu Li-A-Zet. 

Aną dieną jie atvyko į Ba-
tumą. J ie turi neapribuotą 
autoritetą terorizuoti ir sker-

rabijos pasienio. 
Bolševikai Gruzijoj ir kito 

se Kaukazo dalyse šiandn 
turi virš 60 tukstančįų karei 
vių. Artimiausiomis dieno-
mis gal bus jų arti 100,000.| 
Nes bus mėginama šturmu* 
kalnus, kur pasislėpė sukii< 
liai. 

Tokios daugumos karino 
menės akyvaizdoje turkai ne
rimsta ir į Kaukazo pasienį 
sutraukia nuosavą kariuome
ne. 

SVEČIAS IŠ ITALIJOS 

I 25 METUS BUS AT-
MOKĖTOS SKOLOS. 

I negu anksčiau pranešta. Su-
'skaitoma žuvę 53 žmonės 
Minnesota, Wisconsin i r AU-

nuimtos. 
Antrytojans l a i k r a š t y 

i kKlan Kour ie r " jau padėta 

su-

CLEVELAND, ()., rug. 24. ehigan valstybėse 
4 4 Invest vement Bankers ' 

monu pasišalino, tuomet s u - Į A s s o e j a t į o n » metiniame 
sekta ant Coliseumo iškabin
tos vėliavos ir tuojaus jos kretoriaus asistentas De\vey 

paskelbė pareiškimą, kad S. 
Valstybės savo naeionalės 
s k o l a s • ni t iui l ' i '>uiai i ( V <inc 

UŽPLAUK£ ANT MINOS 
IR NUSKENDO. 

rugs. SAN DIEGO, Cal., 
23. — Čionai atskrido šeši S. 
/Valstybių armijos lakūnai, 
kurie pirm penkių mėnesių iš 
čionai pradėjo skristi aplink 
pasaulį. Tokiu būdu jų isto
rinis skridimas užbaigtas. 

GIRIA T. SĄJUNGA. 

atmokėsiančios j zo 
fotografija su pastaba. k a i p i m e t u s Tam tikslui pagamin 
katalikai esą dideli patriotai tj p j a n a j # 

ir kaip jie gerbia šalies vė
liavą. 

Tuojaus „pradėti tardymai. 
Policijos viršininkas, kurs 
patsai kluxeris, išsyk atsisa
kė vesti tardymus; kaip ilgai 
miesto majorui nebus įduotas 
formai i s skundas. 

Tečiaus miesto taryba pati 
greitai apsidirbo. Tarybos 
išsprendimo tuojaus suspen
duota tuodu atvykusiu prie 
Coliseumo policmonu. Sus
penduotas taipat ir policijos 
kapitonas, kuris kaltinamas 
už policmonu siuntimą. 

Du areštuota. 
Pagaliaus areštuota du ta

riamu fotografu, kuriedu aį-
Jiko tas suktybes. Šiedu 
traukiamu teisman, gi polici
jos nariai eis civilės tarnybos 
teisman. 

Tai vietos J tu Klux klano 
organizacijos darbas. Tuo 
būdu norėta pažeminti katali 
kus. Pečiaus konspiracija 
nevyko. s o s e & Valstybėse veda tos 

(Ku K3ux klanas šiandie vi- nusies kovą katalikams 

GELSINGFORSAS, rugs. 
24. — Suomijos užlajoj nor 
vegų garlaivis Ulf Ja r l už-
plaukė ant minos ir į 10 mi
liutų nuskendo. įgulą suspė-

j ta išgelbėti. Tai atliko vie-
LAKUNAI BAIGĖ SKRIDI- Inas suomių garlaivis. 

M APLINK PASAULI. 

PRYČERIS NUNUODIJO 
SAVO PAČIA IR KITA 

VYRA. 

NEW YORK, rugs. 24. — 
Iš Europos gryžo McAdoo. 
Giria T . ' Sąjungą. ,Nori, 
kad Sąjungon įstotų ir Suv, 
Valstybės. 

DAUGIAU TORNADO 
AUKŲ. 

GRAND RAPID.S, Mich., 
rugs. 24. — Tornado aukų 
žmonėse pasirodo daugiaus, 

MOUNfT VERNON, 111., r. 
23, 1— Areštuotas andai meto 
distų pryčeris, Ina, 111., Rev. 
Lawrence M. Hight, čionai 
kalėjime išpažino, kad jis nu
nuodijo savo pačią ir kitą vy
rą, su kurio pačia turėjo 
draudžiamus santvkius. J i s 
t 

tai atliko, kuomet Cook aps
krities chemikas to vyro la
vone rado nemažą dožą arse
niko. 

• - -

TOKYO, rugs. 24. — Kini
jo j civilis karas plinta. Te
čiaus Shanghajus dar nepa
imtas. 

PARYŽIUS, rugs. 24. 

Rugpiučio 21 dieną Klaipė-
don atvyko Romos universi-
teto profesorius Nicola fFur-
chi, lankęsis 19(21 metais Lie
tuvoje ir parašęs itaįų kalba 
veikalėlį apie Lietuvą "Nel
is Lituania Independente" 

t 

(Nepriklausomoje Lietuvojej). 
Svečias apsipažinęs su 

Klaipėda išvyko Palangon, iš 
ten gi Kaunan. Lietuvoje 
jis žada būti maždaug vieną 
mėnesį. 

Prof. Turchi dabar rengia 
naują kiek didesnę knygą a-
pie Lietuvą italų kalba. 

sti gruzinus. 
Į keletą dienų jau virš <į-

000 žmonių išžudyta. Tik vie
name Tiflise to teroro aukų 
skaitoma virš 1,500. 

Į Bafumą kasdien prisiun-

Turkų valdžia yra nuomo
nės, kad pasieniais pramato-
mi susikirtimai, kuomet revo
liucionieriai iš Kaukazo bėg
dami ieškos prieglaudos Tur 
kijos teritorijose. 

BUVĘS KAIZERIS GAL NE
TEKS SAVASČIŲ. 

/ 1 

3 POLICMONAI SU
SPENDUOTI. 

įTrys policmonai suspen
duoti už norėjimą gauti pa
pirkimo Ir už tai, kad be 
" w a r a n t o " inėjo į vieno žmo 
gaus privatinius namus, kur 
rado svaigalų. Nuo to žmo
gaus jie reikalavo 100 dole
rių. Kuomet jis nedavė, 
žmogelis pašauktas teisman 
ir nubaustas 6 mėnesiais ka
lėjimo. 

Šį reikalą perkratinėjo auk 

BERLYNAS, rugs. 23. — 
ryvenas Olandijoje buvęs 

Vokietijos kaizeris tvirti o a. 
kad Prūsijoje jis turįs visą 
galybę savasčių — daugybę 
rūmų ir dvarų. Tad iš Prū
sijos valdžios reikalauja, 
idant jam kas metai už tų sa>-
vasčių naudojimą butų moka
ma po 1 250,000 dolerių. 

-

Prūsijos valdžia pastarai
siais keleriais metais jam iš
mokėjo dideles sumas. Gi 
šiandie iškeliamas Prūsijos 
seime projektas tas savastis 
konfiskuoti. 

Charles AV. Snell Co. įstai
gose, stqckjarduose, » vakar 
kilo gaisras. Buvo pavojaus 
Armouro įstaigoms. Te
čiaus gaisras užgesintas. 

Chicagos Raudonojo Kry
žiaus skyrius prisidėjo gelbė
ti nukentėjusius nuo tarnado 
keliose valstybėse. 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras, anot o-
ro biuro pranešimo. Maža 
atmaina temperatūroje. 

15 KLAIPĖDOS. 

"Klaipėdos Žinios" iš Vil-
kiškio praneša, kad šįmet ten 
uogų buvę daug. Uogauto
jai turėję pasipelnyti. Kas 
savaitė vežimų vežimai atva
žiuodavo su uogomis. 

Dabar prasidės grybavi
mas. Vilkiškių giriose auga 
ypatingai dideli grybai. 

Žieminiai javai, išdalies ir 
vasariniai, jau po stogu. Kai-
kur jau taisomasi kulti i r dir
vą prirengti naujai sėjai, ku
ri prasideda rugsėjo, mėnesį. 

Šilutėje šaulių draugija ne
senai turėjo šventę. Pasta
ruoju laiku ta draugija did
žiomis išlaidomis pasistatydi
no šaudymui sienas. Šaulių 
"kara l ium" liko vienas laik
rodininkas. 

Nesenai jurose nuskendo 
Kintų žvejai — Mikusaitis i r 

GENEVA, rug. 24. — Sar-
re klonio komisijon T. Sąjun
ga paskyrė amerikiete, Mrs. 

štesniojo teismo teisėjas D a - ' g ^ , , u'ambai.ffh, k u r i eSan-
v,s. Nubausta imogų liepė L ^ p i e b iseito reikalų ži-
paliuosuoti iš kalėjimo, gi 
tuos poliemonus patraukti at
sakomybėn, j 

ATIDĖTAS GALABINIMAS. 

Illinois gubernator. Small 
atidėjo mirties bausmę trims 
mėnesiams ilgiaus Bernardui 
Grant, 19 m., kurs teismo nu
baustas miriop už poliemono 
nužudymą. Tuo būdu duota 
progos jo advokatams ape
liuoti, c 

BAIGSIS SAULĖS ŠVIESOS 
TAUPYMAS. 

Ateinantį sekmadienį baig
sis Chicagoje saulės šviesos 
taupymas. Laikrodžiai bus 
atstatyti viena valanda atgal. 

Chicagos policija ieško pik 
tadario, kuris užatakavo Miss 
Marion Harvath, 25 m., 909 
gheridan road. 

Kai-kurias Franci jos dalis Žilius. Jhj lavpnai rasti pas 
palietė baisus uraganas, Nid$. 

Leo Tran t 'už pinigų dirbi
mą federalio teismo Chicago
je nubaustas 17 metų kalėji
mo. 

nove. 

PINIGŲ KURSAS. 

Rugsėjo 23, 1924 
Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.46 
Francijos 100 fr. 5.27 
Belgijos 100 fr 4,87 
Šveicarijos 100 f r 18.94 
Italijos 100 lirų 4.38 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00 

a c s - j 
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SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii DRAUGĄ Jf 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ, 
"DRAUGĄ S" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čeklais-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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PRANEŠIMAS. 

Iš Lietuvos atsišaukė žmo
na JUOZO LIELINGIO, ku
ris gyveno Chicagoje 2131 
W. 24-th Street. 

Ieškomasis, ar kas žinantis 
apie jį, prašomi atsiliepti, pra
nešant konsulatui ieškomojo 
dabartini 'adresą. 

Su pagarba 
Liet. Konsulatas Chicagoje, 

Hiffin Trečiadienis, Rūgs. 24,^1924 
9 5 9 B B S 9E91 

Š L I U P O R A U D A . 
(Pabaiga) 

P. J. ŠLIUPAS "RŪPINASI" BAŽNYČIA. 
Kaž-kur p. Šliupas nugirdo, kad Lietuvoj žadama "įs

teigti keturias vyskupijas: Kauno, Varnių, Panevėžio ir 
Suvalkijos. Taipgi armija turės savo vyskupą". Šituo su
manymu p. Šliupas nepatenkintas, tarsi tuomi but paskan
dinta laisvamanija. Senis nebesupranta, kad j Katalikų 
Bažnyčios vidaus tvarką jis turi mažiau teisių kišties, ne
gu žydų rabinas. Dabartine Žemaičių vyskupija yra per-
didelė (arti 1,400,000 tikinčiųjų), tad ji ateity gal bus su
skaldyta j 2 ar 3 vyskupijas normalaus didumo. Juk ir Lat

vijos arkivyskupija turi vos 400,000 katalikų. Armijos ka
pelionai ir čia, Jungtinėse Valstybėse, turi savo vyskufą-
generolą. Tas pats bus ir Lietuvoj. Pačiai laisvamanijai 
•iš to juk nei šilta, nei šalta. Ko jau čia pavydėti katali-
,kams geresnės tvarkos. 

KALTINA AMERIKOS LIETUVIUS. 
Matydamas kad Lietuvoje laisvamanybė stovi ant 

prapulties kranto, p. Šliupas neieško tam faktui aiškinti 
gilesnių priežasčių. Jis be jokių sunkumų atranda kalti
ninkus. Sako: 

"Čion Amerikos lietuviai katalikai daug kalti yra, 
kad jie kunigams pinigus davė ir duoda. Dalinai jie 
atsako už Lietuvos tokią padėtį. Nebūtų pinigų ku
nigams davę, viskas butų kitaip virtę. Pažangesnie
ji žmonės butų prie vairo, ir nebūtumėm atsidūrę 
taip sunkioje padėtyje". 
Ne visai aišku apie kokius čia "kunigams pinigus" 

p. šliupas kalbą: ar apie* dešimtukus ir rinkliavas mūsų 
bažnyčiose, kurios ėjo mūsų parapijų naudai, ar apie Tau
tos Fondui aukas? Kiek žemiau jis lig-ir paaiškina savo 
priekaištą, išdroždamas tokį mums "pamokslą": 

ŠLIUPO "PAMOKSLAS". 
"Ei, amerikiečiai! Jus gero trokštate, Jųs palai

kote Tautos Fondą, bet atsiminkite, kad Jųs Lietuvą, 
tautą smaugiate! Žinoma, Jųs sakysite, kad aš šneku 
kaipo laisvamanis; betjtąi'fle tiesa, aš esmių lietuvis 
ir pats veik nieko nebeturiu, vien, tik dirbdamas Lie
tuvai, ir iš jos sau nieko netrokšdamas, nė turtų, nė 
garbės. Aš neilgai gyvensiu, o Jųs pamatysite, kad 
kunigus remdami Jųs prapultin pastūmėjote tautą ir 
pavergėte ją. Gal ateitis suteiks ir Jums daugiaus iš
minties, ir kitaip padarysite, negu iki šiolei darę esa
te. Sunku taip rašyti Jums, kurie taip kaip ir aš, ne 
blogo, o gero Lietuvai troškote ir trokštate. Ne vergi
jos Lietuvoje reikia, o laisvės. Nuo kunigų laimės ne
sulauksime. Mes gyvename, kaip gyveno žmonės po 
carų valdžia. Ir pranašauju, kad ateina "Aušros" lai-

• kai, kur knygas gabensime iš užsienio. Ir dabar turi
me jau rūpintis, kad užsienis spausdintų tinkamą li

teratūrą, kurią prisieis slapta per mūsų sieną gabenti. 
"PAMOKSLO" ANALiZAS. 

Nuosekliai galvoti ir kalbėti p. šliupas vis dar ne
pramoko. Jis drabsto žodžiais lig kokia tešlą, nežiūrėda
mas kur jie krinta. Ne tik kitus, bet ir save apsidrabsto. 
Toks įprotis visai netinka kultūringam žmogui. 

Apie Tautos Fondą. Jis pasmerkia Tautos Fondą ir 
jo rėmėjus Lietuvos smaugikais vadina. Taip kalbėti gali 
tik kriminalės psikologijos žmogus. Už ką gi Lietuvos 
labdariai taip prasikalto? Ap.e kurias-gi Tautos Fondo 
-aukas laisvamanių agitatorius čia kalba? Juk p. Šliupas 
laikraščius rodos skaito: jis turėtų žinoti, kad stambiau
sios Tautos Fondo sumos teko Lietuvos Raudonam Kry
žiui ir Armijos reikalams. Gal p. Šliupo akyse ir Armija iš-
vyjusi bolševikus ir sulaikiusi lenkus taipgi smaugė Lietu
vos nepriklausomybę? Davė Tautos Fondas ir politiniams 
Lietuvos reikalams, ypač tai valdžiai (1919 m.), kurios 
priešaky stovėjo laisvamaniai pp. Voldemaras ir Sleževi
čius. Gal ir šie vyrai p. Šliupui jau virto kunigais? Siuntė 
J . Fondas ir krikščionių demokratų blokui aukų specialiai 
jam surinktų bet šitos neva "kunigams aukos" nesudaro 
nei 2 nuošimčių Tautos Fondo surinktų ^aukų. Daug davė 
Tautos Fondas Vilniaus našlaičių prieglaudoms ir jų mo
kykloms. Bet p. Šliupas nepagirs nei šito darbo^ nes Vil
niaus prieglaudose auklėjami katalikų vaikai (mat laisva
manių dar beveik nesiranda). Pastaraisiais ketveriais me
tais Tautos Fondas tesirūpina beveik išimtinai studentais 
ir mokyklomis. Čia tai ir bene bus stambiausia ašaka p. 
Šliupo akyse. Jeigu Kultūros Vajaus pinigai eitų laisvama
nių šelpimui, tai Tautos Fondas ir p. šliupui patiktų. Bet, 
vyručiai, neužmirškite, kad kiekvienas socialis organizmas 
turi išsilaikyti gyvenime savo darbu ir savo lėšomis. Ki
taip jis nevertas gyventi. Katalikai iš jus aukų neprašo ir 
jūsų savitarpiniam darbui kliūčių nestato. Jūsų "pažangio
ji" spauda jau tūkstančius kartų iškėlė viešumon jūsų (lai-
svamanijos) pajėgų didumą, skaitlingumą, susipratimą ir 

vydai sako, kad ir Lietuvoj laisvamanių esą apie 100,000. 
Lai būna... Bet, vyrai! Jeigu jūsų net 250,000 ar daugiau 
ir jei jųs esate tokie pažangus ir susipratę, tai juk "juo
dam klerikalizmui" staigi mirtis užtikrinta. Tuomet jus pa
jėgiate savo aukomis išlaikyti ne vien reale gimnaziją, bet 
ir universitetą, aibes organizacijų, savą žvalgybą ir galin
gą spaudą. Kas tuomet begali "lietuvą" (t. y. laisvamar 
nybę) pražudyti? Jeigu lermavojate ir kitiems darbo pavy
dite, tai arba jūsų išminčiai Tauta netiki, arba jųs visi mi-
zerni nykštukai, nebegalį savo jėgomis pasauly išsilaikyti. 

Kas p. šliupas, lietuvis ar laisvamanis? Ir vienas, ir 
kitas. Tik jis baisiai nekenčia tokios Lietuvos, kokia ji y-
ra. Jis nori tokios Lietuvos, kokios niekad nebuvo ir ne
bus, t. y. laisvamaniškos. Todėl jis visas savo spėkas pa
kinko kovon prieš nelaisvamanišką savo Tautą, kuri p. 
Šliupui niekuom nenusikalto. Piktas senis metė pirštinę 
dviem milionam Lietuvos katalikų, iššaukė juos kovon, o 
dabar pats pabūgęs tos kovos šaukia esąs ant prapulties 
kranto. Ne, tai nepatriotiškas žingsnis. Tai darbas Tautos 
renegato, išgverėlio. Jei p. Šliupas but geras lietuvis, tai 
jis mylėtų tautą tokią, kokia ji yra, t. y. katalikišką. 

Visgi lig dar tiki pažangai. P. Šliupas tikisi kad ateitis 
suteiksianti ir mums (katalikams) daugiau išminties. Taip, 
tik p. Šliupas galop nesidžiaugs iš to, nes tuomet laisva-
manybei Lietuvoj dar- menkesnė rinka pasidarys. Kas link 
mūsų, tai mes ateičiai tiek tetikim, kiek savo darbui. Tru
putį dirbame, tad ir turim pamato darbo vaisių tikėtis. 
Šiandien mes turim tik apie 200 universitetus baigusiu 
lietuvių katalikų. Iki 1926 m. galui universitetų mokslu;; 
baigs dar 200 ateitininkų, susipratusių katalikų. Turime 
pagrindo tikėti, kad netolimoj ateity universitetus baigs 
kasmet po 200 lietuvių katalikų ir kad šita metinė skaitli
nė vėliau kils net iki 1,000. Susilauksime 10,000 — 20,000 
savų advokatų, inžinierių, gydytojų, mokytojų, profesorių 
ir kitokių inteligentų, kuriuos laisvamaniai, p. šliupo pa
vyzdžiu sekdami, vadins kunigais ir davatkomis; bet tai 
laisvamanybei vistiek nepagelbės. Tuomet Lietuva bus 
jau galinga valstybė, kuri mokės savo laisvę apginti ir 
nuo stipresnių priešų negu mūsų laisvamanija. 

Bando pranašauti. Pabaigoj savo laiško p. Šliupas 
pranašauja, nors pranašavimas ir priešinasi laisvamany-
bės prnicipams: 

"Ir pranašauju, kad ateina "Aušros" laikai, kur kny
gas gabensime iš užsienio". 

Lengva pranašauti apie tai kas jau įvyko. \įau dabai 
"Aušros" laikai atėjo, tik ne dcl valdžios kaltės, bet del 
spaudose brangumo. Šiandien Lietuvos spausfuvės nespė
ja \Lų darbų atlikti. Valdžia ir šv. Kazimiero dr-ja dalį 
savo raštų spausdina Tilžėje, kame ir "Aušra" ėjo. Užsie
ny spausdinti daug pigiau, negu Lietuvoj. Bet užsienio 
spausdiniai, kaip ir kitos prekės, turi mokėti muitą. Tad 
atsiranda šmugelninkų, kurie spausdinius atgabena slap
ta, be muito. Šituo keliu gali naudoties visi vertelgos, y-
pač laisvamaniai. 

Anot p. šliupo, "Aušros" laikai dabar visame pašau-
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. I MOTINAS LIETUVES 
AMERIKOJE 

Apie septyniosdešimts penki metai atgal, Gafl 
Borden, tyrėjas ir ekspertas maisto dalykuose, 
pradėjo studijuoti pieno klausimą. Jis pamate* 
kad nėra maisto svarbesnio, kaip geras pienas: 
ir kad viskas priklauso nuo to pieno kokybės. 

Po keliu metų studijos ir eksperimentavimo, jis 
surado tokį pieną ir pavadino jj Eagle Pienu. 
Ir nuo tos dienos iki šiai* Eagle Pienas buvo vie
nas iš didžiausių maistų, kurie išauklėjo milijo
nus kūdikių į stiprius ir sveikus vaikus. 

Eagle Pienas yra gryniausias šviežias ūkio pie
nas sumaišytas su grynu cukrum ir įlietas į sani-
taringus kenus po to kaip didžiuma vandens tapo 
prašalinta. Jei negali žindyti savo kūdikio, pa
bandyk Eagle Pieną. Jį rekomenduoja gydytojai 
iš visur dėlei jo grynumo. Jis lengvai suvirško-
raas. 

Idant žinotumėte kaip vartoti Rorden's Eagle 
Pieną, savo kūdikio penėjime, mes esame atspau
sdinę jūsų kalboje pamokinimų kaip jį prireng
ti kūdikiams visų amžių. Jei nori gauti šitų pa-
moknimų, išpildyk žemiau esantį kuponą ir pa-
sūsk jį mums šiandien. Eagle Pieną parduoda 
geresniosios grosernes ir delikatesų krautuves. 

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building, New York 
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KUPONAS 
Pažymekit katrą Literatūra Norit 

Penėjimo Valgiai Kūdikių 
Instrukcijos Vaikams Knyga 
Vardas . . . - 8 
Adresas ._.— . (Litnuanlan 
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IŠ KELIONĖS Į LIETUVĄ. # 
Kun. Pr. Meškauskas prane 

ša pažįstamiems, kad Prof. 
Pr. Bučys, jisai ir kiti kelia-

Įt> - -Vį^^^gj*-> ' ' -S-^ # 

ly, nes bolševikų agentams tenka slapta per sienas gaben
ti savo skaitomą ir sprogstamą "literatūrą į visas vaisty-j™1 l a i m i n S a i paniekė Kauna 
bes: Lietuvon, Anglijon, Šveicarijon, Amerikon ir kitur, j luSP lue l° dieną. 
Visur dabar "klerikalizmas" viešpatauja ir gina piliečių j Laivu plaukė G dienas ir 6 
teises nuo dinamitines literatūros ir parnografijos. Bet tik|val* Apsigyveno Kaune, Lais-
p. Šliupo liguista vaizduote tegali "Aušrą" lyginti prie d a - v 6 s A1- 61- ž a d 6 i ° por šilinės 
bartinių bolševistiniy lapelių ir parnografiju, kurstančių atlaidus apsilankyt 
žmones prieš jų pačių išrinktas valdžias. 

Kas per typas p. šliupas? Savo pasekėjų garbinamas 
p. Šliupas užsimiršo esąs paprastas gydytojas, baigęs 2 ižjstamiems geriausių linkėji-
metų medicinos mokyklą Baltimorėje, į kurią priimdavo unl & Lietuvos žemelės . 

Sidlavoje, o taipgi aplankyti 
gimines. Siunčia visiems pa-

ir vidurines mokyklos (High School) nebaigusių. Jis pra
dėjo save vaizduoties įgaliotu pranašu, vadu ir net moks
lininku. 

Vyras labai neramaus kraujo ir karšta temperamento, 
ištikro buvo didvyris tautinio atbudimo metu, kuomet su
sipratusių inteligentų beveik nebuvo. Jo tuometine agita
cija už tautybę padare jį gerbtinu veikėju. Dabar Tauta 
jąu ne tik atbudo, bet ji jau stovi ant tvirtų kojų. Šiandien 
p. Šliupo typo agitatorius labai paprastas žmogelis. Nū
nai nebelengvą agitatoriui vadovu tapti. Juk kiekvienas 
gimnazistas ir net fabrikos darbininkas Lietuvoj dabar 
moka agitacinių prakalbų sakyti. Tad didybes dienos po
nui Šliupui jau nebegrįš. O norint j viršūnes iškilti, dabar 
reikia ir mokslo, ir tolerancijos. Gi p. ŠI. joks mokslinin
kas. Apie toleranciją ką ir kalbėti. Autosugestijos keliu jis 
sau įsikalbėjo, kad Lietuvai nelaimę neša tik kunigai, oi 
išganymą — tik fanatingi laisvamaniai. Nereik ir aiškinti,' 
kaip žioplas toks jo nusistatymas. Juk rimtesni laisvama- j 
niai k;gi nepajėgia su p. Šliupu bendrauti Tik tuomi te
galima išaiškinti, kodėl laisvamanių firmos ir knygynai ne
benori p. ŠI. raštų spausdinti, kodėl mokyklos nenori jo 
įsileisti. Rinkimų metu agitacija esti labai madoje. Bet pa
prastu laiku iš amžinųjų agitatorių tik juokus žmonės 
krečia. 

P. ŠI. buvo kadaise Lietuvos atstovu Rygoje. Bet lat
vių laisvamaniai ministeriai negalėjo tarties su tokiu žmo
gum, kurs kumštį panosėn savo kolegai atkiša. Iš Rygos 
jis prasišalino nieko nepramokęs. O juk ten rodos turėjo 
šlo-to pasimokyti, nes Latvija yra laisvamaniškiausia tau
ta pasauly. Latvių tolerancija matyt baisiai nepatiko p. 
Šliupui. Jis dabar nei neprisimena, kad laisvamaniška Lat
vijos valdžia nedraudžia katalikams tikybos valdiškose 
mokyklose mokinties, moka vyskupams geras algas, už
laiko kunigų seminariją ir apdalino kunigus šerne. Taip, 

PASIIAUDOK PROG 
Didžiausias Išpardavimas 

VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ • 

Ant 

BSIDGEPORTO 

\ I'/ 

OVERKOTAI 
Naujausios $ 4 f 1 5 0 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydimo budais. 

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie-! 
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Madų 
Ir 

Augščiau 

SIUTAI 

duosnumą. Aš esu mažesnis optimistas ir vienok manau j p. šliupas visą amžių agitavo tautą ir galop visgi susiagi-
"kąd Amerikoj yra 150,000 įvairia laisvamanių. Jus šaky- tavo... prieš save. Veją pasėjai, audrą piauk ir iant nicko 
*:te> kad daug daugiau jų čia esama. P. šliupas ir pp. šir- aerugok, išskyrus savo piktą fanatizmą. 

K A U N O 

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS 

čystas ir tur t ingas su keturių un-
cu pakelis apiniais Europos. 

Kauno Malt Extract 
yra naudingas del sveikatos ga
mina sveikata ir padaro apetitą. 
Lietuviai pafmėginti vartoti Kau
no Malt busite labai patenkinti. 

Dykai 1 setą Malto 
sučedyk 12 labels ir gausi 1 ši
ta malta už dyka. 

Jeigu krautuvninkąs neturi tai 
reikalauk tiesiog iš mūsų įstaigos. 

LITHUNIAN PRODUGT 
60. 

Savininkas 
JOHN GAUBAS 

3613 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 

vamrrnr • • • 

Visokių 
Styliu 

Ir 
Augščiau 

Įvairių materijų, visokių sizu, 
I nekurie su dviejom kelnėm. Tu

rim ir Hart Scliaffner & Marx 
siutu. 

-
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NELAUK! 
••—tmmmmmm 

KELNES! KELNES! KELMĖS 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augščiau . 
Visokios "fųšies, didelis išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto-

- ' 

r u. 

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

Chicaco 
TeL Boulevaffd 1566 

I 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICEROJE 
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Šilusieji Cicero* biznieriai 
pmeit&ine aekuvadienyja Šv. 
Antano parap. bazare neblo
gai pasirodė. Tiesą nevisi 'at
silankė. Bet, juk dar bazaras 
tik ateinančiame sekmadieny
je baigsis. Gal tad ir likusie- f 
ji ateis. 

Ateinančioji sereda skiliu 
n fa yra slapiems - gėrimu par
davinėtojams. Prie "soft 
drinkierių'' žada ir duonke
piai prisidėti ir seredos vaka
re parap. bazare savo parapi-

20 metę Prityrimo 
Akinių pritaikymo meno 

jai biznį daryti. Valio jiems! 
Vakar girdėjau, kad jau 

daugiau keturių tūkstančių 
bazaro jeigu yra. Na, o dar 
bazaras tik ateinančioji nedė
lioję baigsis, tai galima s'aky-
ti, kad penktoji tūkstantinė 
prisidės. Ur~ra. Cicero! 

Žvalgas. 

MELUOSE PARK, ILL. 

SIMPTOMAI PAREIŠKIA 
A k l ų I i i g a s 

• r Jums skauda »alv%? 
Ar jūsų akys ašaroja? 
Ar yra uždegtos? 
D « g i n a a r n i e ž t i T 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ir plukančlua 

talkus 
Ar atmintis po truput} malėja? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar' jaučiate kaip ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit katarakta? 
Ar turi žvairas akis? 

DR. JAN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland A ve. 

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virS Platte ap-
tiekos, kambariai: 11, 15, 16 i r i ? 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak. 

Nedėliomis uždaryta. 

Melrose Parko lietuvių ko
lonija yra gana skaitlinga. 
Lietuvių čia yra arti 300 šei
mynų, neskaitant pavienių ne 
vedusių asmenų. Lietuviai 
gyvena čia išsisklaidę. į ketu
ris dalis. Vieni gyvena Mel-

[rose Parke, kiti - West Mel 
rose, dar kiti i— May.woode, 
likusieji - BelIwoode. 

Lietuviai katalikai čia gy-
[ vena susiniaišę su italais ir 
su jais drauge turi bažnyčią 
ir užlaiko kunige — italę. 
Tik sekmadieniais atvyksta 
iš Chieagos kunigas lietuvis. 

Karo metu buvo kilusi min
tis sutverti lietuviams kata
likams atskirą parapijų. Bu
vo net mėginta rinkti parašus 
norinčių'tų mintį ivykdinti 
gyvenimam. Bet daugelis ne
norėjo daryti nemalonumų ge
ram kun. klebonui italui. Be 
to, buvo manyta, kad po ka 
r ui daugelis lietuvių išvaži
nės į Lietuvų. Tad ir liovėsi 
lietuviai sumanytų darbų to-

i 

liau varyti. 
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MES DABAR 
Rodome Vėliausias 

Madas 
2 poro;$ r>elnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
ąPECIALIS PASIULUIMAS 

ŠĮ MĖNESĮ 
Importuoto Prancūziško mate-
rijolo m'aišytas šilko ir vilnos 
audimas Ž poros kelnių ir 

Švarkas . 

$37.50 
Vertus penkiasdešimts Bo

ilerių kiti šimtai su 2 porom 
kelnių "**» 

$25.00 iki $50.00 

CICERO! 
f 

Užlaikau prosus, visut 
plumberistšs reikmenas, pe
čiams įvairias dalis, zov4-
sųą, raktus, elektros lm&: 
tės» vilas, svirius. Tiupfi 
užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūklelių, grą
žtų, coliauku ir tt. Visais 
namo išpošimo reikalais 
i kreipkitės? 

J. A. ZDANtS 
llardware, Paints, Otts an<| 

Geucral repairs 

1421 S. 49 Ct. CICERO 

Į daugiau progreso negu penėti su 
i paprastu bonkų pienu. Daugelis au

go du syk smarkiau. Nes Bagle Pie-
Jnas turi kiekviena veikėją, reikalin

gą vikriai sveikatai. 
Skaityk ^itus straipsnius km sa-

"»itę ir pasidėk ateičiai. v 
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SIUVfiJAI 

NEMETYtsavoPINIGUSi 
| Perkant nauju* drabušiua At-

neSkit pas mus savo senus siutus j 
ir overkotua tai mes atnaujisime. J 
Patyrę 20 metų šitame darbe 

A D V O K A T A I 
|Td. C i t r a i 6200 

STASULANll 
A D V O K A T A S 
Vldurmiestyje Ofisas: 

(Room t l l Chicago Temple Bldf. 

W. VVashington St. 
JCIOERO Ofisas: Panedello 

3. Cicero A v. TeL Cicero M M 
>GEPOBT Ofisas: Kitais rak. 
S. Halsted St. TeL BouL • W 

» • • ! • • • » » » m • • . • • • • • • • a ^ p — ^ M | 
Telefonas Boulevard 1M# I 

įDr.SABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVENUE j j 

Chicago, IU. • ' 
Vai.: 9 ryto 
piet iki 3 po 
9:SO vak. 

iki 12 piet: 1 Po I 
piet, 6:30 vak. iki i 

Tclef. Yards 1236 ) 
Dr. J. H U P E R T 

DAKTARAS IU CHIRl'RGAS 
Praktikavęs BERLYNE, VIEN-

NOJ ir PARYŽIAUS Ligoninėse 
Gydo visokias ligas moterų ir 

vaikų. Leidžia vaistus po skūra. 
Turi X-ray ir tt. 
4649 So. Ashland Avenue 

Trečios Lubos Chicago, 111. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 

TeL Boulevard 3666 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJA* 

1 

CHIRURGAS 
8387 So. Morgan Street 
Valandos: 8—18 i i ryto. 
Vakarais nuo 7 iki I 

CICERO OFISAS: 
1148 South 48-th A V C O M 

I
Telei. Cicero 4676 

Valand.: S—6:36 • . • . kaadien. 
Utarninkais ir petnyčioms nao 8 
iki 6 vaL 

OVERKOTA! 
(Jeriausios rųšies ir darbo 

#20.00 iki #50.00 
Importuoti Woruuibas 

Viskas ranka siutą 
$75.00 vertas 

Speciale kaina 
#60.00 

Tikrai apsimokės jums pas 
mus atsilankyti ir pažiūrėti 
ką mes. turime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies 
mūsų drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti. 

ZELL CLOTHING 
CO. 

1366 S. HALSTED STREET 
Atdara Vakarais ir Nedėlio

mis. T - - - a 

v. M i • •« • zJ 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dovviat-Sass 

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

S IU 2 vai. po pietų. 

Telefonas Seeley 7438 

Dr, L M, Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyru Ir, 

moterų lytiškas liga* 
2401 Madison Street 

Kamp. VVestern Ava. — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietų 7—O vak. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
C h i c a g o . IU. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs. 

tetrikas ir Specijalistai 
Elektroterapas. 

! IŠIMA TONSILUS — 
1)—B*> marinimo, 
%)—Re peilio ir be skausmo, 
:<)— » e kraujo. 
4)—Be Jokio pavojaus sveikatai, 
5 )—Pacientui nereikia sirgti, ga

li tuoj vsiS7U, ir rali eiti i 
darbą. 

į Parodo 'tiaU-stones' (akmenis tuliyje) 
ir akmenįs šlapumo pūslėje be • -
penu-ijos, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems Mijrražina girdėjimą. 
Gydo visokias Hgras pasekminirai, ir Jei 

yra reikalas daro operacijas. 
Profe*>Lionu4 patarnavime taikia savo 

ofise: 

1411 So. 00 Ave. Cicero. UI. 
(Mitui* atidarytas: kasdien nuo % vai. 

po piet iki 9 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis ofisas uidja-

rytas. 

Tuo tarpu karui pasibai-,Bet" šiandien daug mūsų 
gus maža kas važiavo į Tėvy- (.žmonelių atšalo nuo Bažny-
nę. Dauguma liko ir nemano <v-ios- Friviso visokių bolševi-
grįžti į Lietuvą. k § l i l i i r karčemninkų. Daug 

Šiandien butų galima suma-1 l i e t u v i lJ l a i k o ****** i r m ė -
g s t a i šs iger t i . T a i i r la iko ne
tur i n*>i i h'AynW'in. Mfpiti TIPI ' *** j e i b u t Ų «alirną prašalinti neda 
t u n nei \ Ddzuycią a t e i u nei p e n ė J i m ą w^9iąmk jaotina turi aP 

STRAIPSNIS 91 
PIENO PAŠILDYMAS 

Kad papildžius pieną iki tinkamos 
temperatūros, įdėk bonkutę \ indą 
gilto vandens taip, kad vanduo pa
semtu visa pieną. Virink, bet neuž
virink. Bandant šiltumą, užlašink 
ant rankos. Jei jaučiasi maloni ši
lima, tai kūdikiui tiks. Jei pienas per 
karštas, atvėsink, pakišęs po kranu 
šalto vandens. 
Ivl UIKIO LAIKYMAS BONKUTE 

PENINT 
Kūdikiui čiulpiant reikia j] ant 

kelių laikyti, galvą ilsint ant ran
kos. Bonkutę reikia" laikyti per visą 
laiką, ir tokioje pozicijoje, kad bon-
kutos gurkly nuolatos butų pieno. 
Jei taip yra, tai neleidžiama orui 
ciulptis per čiulpiką. Duok kūdikiui 
progą gerai sukąsti čiulpiką. 

PENA4IMO ILGIS 
čiulpimas turi baigtis, j kokią dvi

dešimts minutų. Jei kūdikis rija go
džiai, atitrauk čiulpiką valandėlei, 
kūdikis mieguistas, neduok snausti 
kol neisbagis bonkutės*. Jei jo nežiū
rint, užmigtų, atimk bonkutę ir ne
duok nieko iki kitam, skyriui. 
JEI JI Š į KŪDIKIS NEDAPENĖ-
TAS, TAI PRIEŠ JJ STOVI LIGA 

Nežiūrint progreso medicinoje ir 
apšvietos, šeši milionai mūsų vaikų 
mokyklose yra nedapejjėti. Kaltos 
daugiausia motinos, nes jos nepažįs
ta pavojaus ženklų. Blogas penėjimas 
yra gilus, vidinis dalykas. Jis pra
deda savo mirtiną darbą pirm, ne
gu nepastebintieji pamato.. Blogiau
sia tai tas, kad jis paliečia visus. 
Nedapenėtas kūdikis labai tinka li
goms. Pavyzdžiu džiova bujoja tar
pe tokių. Nebūtų taip sunku išnai
kinti taip vadinamas vaikystės 11-

Į Namus Nežiūrint Kur Gyventum 
Valom visokios rūšies vyrų ir 

moterų skrybėles 

Padarom darbą greitai, 
Pigiai, gerai 

U. S. CLEANERS AND 
DYERS 

» Savininkas 

W. G. N O R A K 
2210 W. 22-ad Street 

Chicago, 111. Į 
Telefonas Roosevelt 1630 

J. P. WATTCHES 
L a vv y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS 

b ° m SL TtL Randolph 5584—*&*5 
J Vakarais t o : n IodM.ua Ave> 

nOMiABd TeL Pullman M7 9 
' * » » • > m » 

Tel. Dearborn 4786 
JOSBPH 0. S0B0L 
LIETUVIS ADVOn^VTAfi 

Suite 1518 Ashland BJeck Bld« 
155 N. Oark St. Chlcągo, DL 

Residencija 
2*41 W. 2^ Pi. ^eL Cnnal 3589 

^ ^ " ^ « 

nymas sutverti savo parapija 
i vykd in t i , k a t i t i k b u t ų dau-
o-i»ii e n t . i r i n m i r v l u n v h ^ i S l l s i r i n k i m a l a n k y t i . O. g i r - saugoti savo kūdikį del jos pačios 
giau sutarimo ir vienybes. v * . . . . . labo ir doi labo kit̂  vaikų. 

t t l lOKie l ia i l e i d ž i a VISOkių p l o - Nedapenėjimas yra vaisius blogro 
. i i. i ' • T> v v'^-. maisto. Pridedant Bordens Kagle P*« 

palų ant kunigų ir Bažnyčios 

)fiso Tel. Boulevard M9 
Reaid. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
• B t a f GYDYTOJAB £B 

CHIRURGAS 
flH-^-'Msji Motetislra. Vrriika 

Valkų Ir visų chronlikų Ilgų, 

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

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vale Ned, 
ir šventadieniais 10—12 d. 

^ a ^ " ^ i = 

' i \ 

I D r . M a u r i c e K a h n 
I Oydytojaa ir CliiriirgM 
4 6 3 1 6 . A s h l a n d A v e . 

Tel Yavrdj 09M 
Valandai; i i i 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

t 

DR. CHARLES SEGAL 
rerkėt* savo o O * PO oamerl» 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUAĮ^ISTAS 

Diao^ , Itotar* t» Tvt* Ug% 
VąLJ nrt« nuo 16—U nuo t—4 
Pa Dietų: nuo 7—$.«6 
NadeilomLM 16 Iki l t . 

1 

DR. SERNER, 0. D, 
Lietuvis Specialistas, 

T 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,, 

| jei tu ei akiu uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arb^T 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
į 3333 South Halsted Street 

DR. 0 . VAITUSH, 0, D, 
UBTUVYS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo* nervo-
turaą, skaudančius ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to. namiegio; netikras akis idedam 
Daroma egsaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidai. Akiniai pri
taikomi teisogal, toli ir arti matan
tiems pagelbėta, Sergėkite savo re
gėjimą' ir vaikus einančius mokyk* 

pon. Valandos: nuo 10 iki 1 vakaro 
N*d»lk>mia nuo 10 iki 12. 

Akiniai H iv augščiau 
1545 W. 4T St. ir Ashland Av. 

TeL Boulevard 7589 

ir tokiu-būdu pasidarė mūsų 
tarpe nešusi tarimas. Net baž
nytinis choras, kuris buvo lie
tuvių suorganizuotas, ir tas 
pradeda nykti. 

Maų rodos-, kad dabar jau 
tikras laikas visiems geriems 
žmonėms susispiesti į vienybę 
ir imtis jau senai sumanyto 
darbo -- sutverti s&vo para-

na j vaikų valgį motina gali būti tik
ra, kad teikia jiems tikra apsaugą. 

Nelabai senai moksliški eksperi
mentai darytf su mokyklų vaikais 
parodė, kad Eagle Pienas atžymėtl-
nai pasekmingas gydant nedapenčji-
ii)a. Vaikai gavę Eagle Pietia rodė 

Harbor, Long Island, vėliaus 
gyvenusi 60 East 109-th St., 
New York City. Prašome pra
nešti prieglaudos vardą ir ad
resą, kur vaikai padėti, 

piją. Turėdami savo nuolatini! lietuvių Biuras, 
dvasios vadą* - kunigą, savo 
bažnyčią, savo kalba giesmes 
ir pamaldas ~ mes galėtu
mėm greit patraukti ir atš'a-
lusius į bažnyčią ir atgaivinti 
užsnūdusią lietuvių dvasią. 

P. M. V. 

PAIEŠKOJIMAS. 

Foreign Langnage 
Information Service, 

119 West 41 Street, 
New York CSty. l f 

[J.MILKEVICZ 
T A I L O B ^ P I 

[ PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

Aš dabar turiu aukščiau--
šios 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 ir 
prosinu. 

J.MILKEVICZ 
I4ETUVVS SIUVĖJAS 
670 West 18-th Street 

Chicago, 111. 
Tclef. tanai 0334 

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

TUVYS KRIAUČIUS 
Turiu už garbė pranešti visuo

menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad aš padidinau stocka 
savo kriaučiakai jstaigai, ir da
bar turiu didaiausia pasirinkimą 
rudeninių ir iieminių materijų 

SIUTAI IR OVERKOTAI I 
VISOKIŲ STA1LŲ 

j Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi, i 

Valom, Prasinam ir Ta įsom 

i . B A K T Y S 
3249 So. Halsted St. 

Chicago, IU. 
Tai Yarria 61411 

i 
"ST. TT~T I T T." 

Ona Astreikiene, • v 
is 

<"T» 

DR. A. K, RUTKAUSKAS 
GYJDYTOJAS IR CUlKtRGAS 

4442 fk>. Wf$tejrų Ąv% 
4W# 

Tel. Oaoal 0257 Vak. Gaaal 9 U f 

Dr. CJOropraotor ir 
,, Akušerka 
^ ANIELĖ KAUSHILLAS 

| Gy4au be vaistų ir b* operacijų, 
visokias Ilgas vyrų, moterų ir vai
ky. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelba. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare, 
Vel. Yards 4951 

3252 So. Halsted S t 

CICERO TAIL0RIN6 GOMPANY I 
PATTE? LIETUVIAI SIUVĖJIAI 

Pranešima? Visiems lietuviams 
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni

nių ir žieminiu materijų. 
Siuvam Ant Užsakymo 

Siutus ir Overkotus naujausios mados 
Musų Darbas Visados Augštos Eųlie« 

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

oavinmkai = 

JOHN L BAGDZ.'UNAS 
[ ADVOKATAS 
;W»šm krlM TlmiAM TelsmaM«. 

AbUnkta*. P s d v * 
— - - .__- j , 

7 South Dearborn Street 
R O O M 1 5 » 8 T R I B Ū N E J B U D ^ 

TeJefonae K a i u l o l p l i 3261 
Vakarais: 2151 West 22 St 

Telefone n»» . i < T ^ +m 

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

Room 904 — TeL Randolph 2900 
Vai.. Nuo 9 ryto iki 6 po pietai 
Vakarafe 8203 So. Halsted St*. 

Telef. Yards 1015 

C V, C H E S N U L 
A D V O K A T A I 

Metropolitan State Banko Ui 
9901 W. 92nd St. TeL Oaoal M M 

/ - " " m 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P, GUGIS 
ADVOKATAS 

127 JT. Dearborn Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:39 
Nedėliomis 9 iki 12 
Raski.: S823 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard l i i o 
Chicago. 

' HELEN BELMEN JERRY^ 
METUV* ADVOKATĄ 

4454 South Western Are. 
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: Kuo 7 Iki 9 vakarais, 
• Nuo 2 iki 6 Subatom po piet. 

r-
K. JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
Room 1H7 — 1122 

127 N. Dearborn Str. 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios ryt^.: 
ofise "Naujienų" name: 

1729 So. Halsted Str. 
Tetef. Roosevelt 8500 

Panedėlio vakare: 
4001 So. Majrshficld Ave. 

KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arU Lea*1M S*. 
Telefonas Canai 2549 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakarą Sa-
redoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. Iki 9 
v. Veda vteokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokų* 
mentus, perkant arba parduo-

|, dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir- 1 
mo morgtčiaus lengvomis išlygo
mis. 

b i . 

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 nuo 9-B 

' VAKARAIS: 
9991 M. Halsted st. TeL BlvdL 9775 

T. v apart Panedėlio Ir 
Fetny&os 

DR, P, Z. ZAUTORIS 
Lietuvis Gydytojai Ą 

OhiraigmM 
1821 So. HaUte4 Str. 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

. Trauklnaas dantų be skausmo. 
Bridge gerjaoisio aukso. Su mušu 

Ipleitom Kalima valgyti kiečiausią 
'maistą. Garantuojame visą savo dar-

04, ir žemas mu«4 kalnas. Sergėkite 

9+ Pl^ų; I l n I «9J99M f 1545 W*st 47-th **t+ 
V f * * M , J i i \ HetolJ AjįĮ|and 4 ? f . 

DR. P. SIMAITIS 
IVaprapatlt 

Gydau pasekmingai širdies 11-
gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusulį, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus sulįesiny; 
nesilpnindamas jų vaistais, šiaip 
jau tonsijius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Naprapatijos ir maistinės 
chemijos būdą gydymui {.išgydęs 
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir Ilgai gyventum). 

vakv Ntdalism.'i oo 
405* S. Aahland Avenue 

T. BARTKUS IR J, KULPINSKAS 
5 _mi „we»t „itft. st. 2-ncl Ploor Cice 
auuuuiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiiiiiii sra 
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CHAS. K. V U O S A I T I S 
PA^YRgS UĘTUVIU KĘAWIUS 

ir Moterų Rūbų Siuvėjas 
aKOTUS m SIUTUS 

Patl^roBie aut užsakymo ąrcitajį Įr pigiau. 
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senos. 

m 11 K Kiltim 
2387 80. Leavitt St. Tel. Roosevelt 8983 Chicago. 

| < f l f f | f I I • • » f Į > f l • • • • • • . - » • - • « « « • » . 1 1 • • • . . . - - i t 

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

Ofisas DidtnleaUJ; 
29 South La SaUe Street 

Telefonas Central %9Ęfk 

Vakarais 8223 S. Halnted ftt 
Tel£/ona# Yards 4481 

.•.sau?', i r1 

Remkite tuos proiaiijoBa-
Ina KUnUiiiia U y j a £irt]« 

nasi dienraštį ^Drauge", 

http://IodM.ua
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ŽINIŲ - ŽINELilS. 

X Bridgeporto kolonijoje 
naujasis " Draugo*: agentas, 
p. Jonas Ražaitis, puikiai dar 

P R A N E Š I M A I . 

buojasi. Bridgeportiečiai, 
kreipkitės pas ji "Draugo*' 
reikalais. Adresas: 3350 Au
kuru Ave. 

X Taip jau reikia pažymė
ti, kad ir Nortli Sidės kolo
nijoje "Draugas" randa vis 
daugiau naujų prietelių. Te
ko girdėti, kad Northsidie-
euri patenkinti jog '•Drau
gas' ' paštu reguleriai tą pa
čią dieną apsilanko į namus. 

X P -J- Petraitis, Labdarin
gosios Sąjunga Centro pir
mininkas, serga. Nealimingai 
teko jam apsidegti dirbtuvė
je. Linkime gerb. mūsų dar
buotojui greit pasveikti. 

X Šiandien Aušros Vartų 
pa ra p. svetainėje įvyksta 
"Bunco Par ty" Marijonų 
Vienuolyno naudai. 

X Kun. Ig. Albaviėius, Fe
deracijos (Vntro pirmininkas, 
išvyko i VYestville, UI. Fede
racijos reikalais. Rytoj grįž
ta atgal. 

X Rytoj, rugsėjo 25 dieną, 
bus Federacijos Centro valdy
bos svarbus posėdis. Tą parią 
diena vak. bus Fed. Chicagofl 
Apskr. extra susirinkimas. 
Skyrių atstovai kviečiami 
būtinai atvykti. 

X Emilija Nausėdienė iš 
North Sidės sunkiai susirgo. 
Daryta operacija, kuri pasi
sekė gerai. Bet ligonis labai 
silpna. Ligonis slauginama 
Grant Hospital, Lincoln Ave. 
ir I^arrabee, Room 323. 

Liet. R. K. Labd. Sąj. Cen
tro susirinkimas įvyks trečia 
dieny rugsėjo 24 d. 1924, 7:30 
vai. vak. Aušros Vartų p&rap. 
svetainėj. Kviečiame atstovus 
ir atstovės skaitlingai atsi-

-_ | lankyti į susirinkimą,. 
J. Petraitis, pirm., 
M. česnavičius, rast. 

[ 8 vai, vakare, Aušros Vartų 
parapijos svetainėje šaukia
mas Chicagos A. L. R. K. Fe
deracijos Apskričio susirinki
mas. 

Visų skyrių atstovų ir šiaip 
katalikų veikėjų prašome 
skaitlingai atvykti į šį susi
rinkimą. Yra labai svarbių ir 
skubių reikalų aptarti. 

Valdyba. 

IŠ 18-TOS KOLONIJOS. 

ro repeticija. Visi nariai, kurie 
nedalyvavo praėjusį penkta
dienį, turėtų atsilankyti, nes 
darbas jau prasidėjo. Narių 
nerangumu darbas bus tik 
trukdomas. Mūsų visų parei
ga neranguosius paraginti. 

Valdyba. 

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

SĄJUNGIEČIŲ DOMEI. 

ANT PARDAVIMO pool 
room ir cigarų krautuve,. .ge
roj vietoj biznis nuo seno iš
dirbtas. 

1821 W. North Avenue 
Chieago, UI. 

FEDERACIJOS APSKRIČIO 
EXTRA SUSIRINKI-

MAS. 
Ketverge, rugsėjo 25 dieną,, 

A. L. R. K. Mot. Są-gos 
Chic'agos Apskričio poseimi-

|nis susirinkimas įvyks 26 d., 
1924, 7:00 vai. vakare. Auš
ros Vartų par. mokyklos kam
baryje: Seimo rengimo komi* 
sija išduos raportą. Prašoma' 
visų kuopų, būtinai prisiųsti 
atstovių. Atstovės maolnekite 
punktualiai atvykti. 

O. A. Nevulytė, 
Apskr. Pirm. 

KAZIMIERAS J. 
PALIONIS 

mirė rugsėjo 22. 1924 m. 4:15 
vai. po pietn. 60 metų am
žiaus. Gimęs Fiišfconhi kaime. 
Naujameši'io pa ra pijo. Išgyve
no Amerifee 3S metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
moter| Anelija ir 3 sunūs Apol-
linara. Petrą ir Povyla eia ir 
brolį A l f l l i l r a Lietuvoje. 

Kūnas pašarvota* 4437 So. 
Fairfield Ave.. laidotuvėm Įvyk* 
ketvergt- rugsėjo 25. 1924 i< 
namu 9:00 vai. bus atlydėtas 
| Nekalto Prasidėjimo P. Sv. 
Bažnyčia kurioj įvyks eedulin-
gos paklaidos už velionės siela. 

P o pamaMiĮ bus lydėtas j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laklotuvėse. 

Patarnaus grat* Kudeikis. 
Tel. Yards 1741. 

Nuliūdę: Moter| Anelija 
Sunai. Apollinaras, Petras 

ir Povilas. 

I0NAS BARTUŠEVIGH 
mirė po sunkios ligos ligoninėj 
Rūgs. 21. 1924 9 vai. vak. 75 
metu amžiaus. Kilo iš Raseinių 
Apskr., Girdiškės para p. Kuo-
šiu Kaimo. Amerikoj išgyveno 
33 mefus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Mykolą ir dukterį Ona. 
Velionis priklausė prie šv. Pran 
eiškaus 3-ėiojo Kokono. 

Kuinas pašarvotas 7135 So. 
Roekvvell str. Laidotuvės įvyks 
Ketverge, rugsėjo 25, iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus bažnyėia, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
>iela. Po pamaldų bus milytkV 
tas į šv. Ka/frniero kapines. 

Nuoširdžiai kvieeiame visus 
giminės, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotinėBC. 

Nuliūdę sunūs ir duktė. 
Laidotuvėms patarnaus grab. 

Eudeikis Yards 1741. 

R E I K A L I N G A 

Mokykla. 
Mokslas parapijos mokyk

loje prasidėjo Šio mėnesio pra 
džioje. Mokyklą lanko bemaž 
700 mokiniu. Žinoma, dauge
liui teko atsakyti del vietos 
stokos. Viso yra 13 seserų — 
mokytojų. Mokyklos vedėja 
Sesuo Anastazija. 

Draugijinis veikimas. 
Rudeniop žymiai atgijo 

draugijinis ^ veikimas. Mat, 
ruošiamasi prie įvairių šio se
zono darbų darbelių bei pra- TUOJAU REIKIA VYRŲ 
mogų. Vyei'ai, kaip paprastai, j Patyrimas nereikalingas, 
daugiausia judrumo rodo. 

Bazaras. 
Tik trys dienos beliko pa

rapijos bazarui: rugsėjo 24, 
28 ir spalių 1 d. Tiesa, nors 
nedrąsiai, bet jau kalbama 
apie "ex t ra" bazaro užbaigi
mą. Bet tai kolkas i sekretas \. 

Vik. 

j gera mokestis, Pasimatyki-
te su Mr. M. J. Blože, Room 
210, nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vakare. 

Atsišaukite 
60 W. VVashington St. 

r , . i —i 

P A R D A V I M U I 

PRANEŠIMAI. 

KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 
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Darau Ant Užsakymo Visokiu 

Madų 
įvairių Materijų 

Žieminių ir Rudeninių 
Kreipkitės Pas Mane 

Su Savo Siuvimo Reikalais Busite 
Patenkyti 

Taipgi 
Taisau, Valau ir Prosinu 

KAZIMER LAUCIUS 
3305 South Auburn Ave. 

Chieago, 111. 

PLAYER — PIANAS 
Ant Pardavimo 

$250 
$250 nuperka puiku Player Pianą, 

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

1722 South Ashland Ave. 
Chieago, IU. 

/ > 
Tel. Canal 2655 

O. J. PANSIRNA 
Fotografas 

PANSIRNA STUDJO 
1901 S. Halsted St., Chieago. 

Tolumas nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja J visas 

miesto dalis. 
m 

REAL ESTATE 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

• 
l - • • • « - • H 
Tel. Blvd. 9641 

A.JCAIRIS 
Mur^mo ir budavojimo namu 

GENERALIS 

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

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chieago, 111. 
Home 

3356 LiOwe Avenue 

E- •S 

L. VYČIŲ APSK. CHORO 
REPETICIJA. 

Penktadienio vakare rūgs. 
2(J d. Mark Wliite parko sa
lėje 9 vai. ivvko L. Vyčiu eho-

KAS TURI $4,000.00 
Pardavimui 3 flatų krautu

ve po 4 kambarius, flatas. Pe-
eiais apšildomas. Renda neša 
$200.00 \ mėnesį. Parsiduoda 

| ui $14,500.00 Įmokėt easli 
' $4,000.00. Likusios mėnesiniais 
mokesčiais. 

C. H. LYONS & CO. 
5931 So. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 9163 

P A M O K O S 
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knygvedystės 
Stenografijos 
Mašinėle Rašymo 
Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 
S. Vai. Istorijos 
Abelnos Istorijos 
Geografijos 

MOKSLO 
Nuo 0 iš ryto iki 

nuo 7 iki 0:30 

Pilietystes 
Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimologijos 
Oratorystės 
Logikos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

LAIKAS: 
4"!» pietų, ir 
vai. vakare. 

Amerikos Lietuviu r/ok/kla 
3100 So. Halsted St. Chieago. 111. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. radarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chieago, m. Tel. Yards 7282 

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS 
sis puikus 3 šmotu Mohair 

parlor setas $300 vertės. Spe-

eialė kaina da
bar tik $198.50 

i 

. 
* 

(Armitage 6193 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Roofing Contraetor 
Visi stogai egzaminuojami ir 

a p rok a viniai duodami veltai. 

' 

8is geležinis augštos rųšies 

combination anglinis ir gazi-

nis virtuvės pečius -- nikeliuo 

tas, viršun visas pališiuotas. 

Sujungimus padarome veltui. 

Speeinle kaina jgg|jQ 

^̂  

PADĖKA 

A. f A. 
PRANCIŠKAUS JOGMINO 

Laidotuvėse 
Tariame labai širdingai ačiū 

Kerb. kun. kleb. J. Paškaus-
kui už tokį gerą prielankumą 
ir. nasidarbavimą, kaslink A. 
a. Pranciškaus ligoje ir šerme-
nise. Nors pats sirgdamas, bet 
patarnavo iš širdies. Ačiū 
gerb. kun. J. Svirskui už gra
žų patarnavimą ir prielanku
mą, gerb. kun. P. Vaitukaičiui 
už labai gražų pamokslą, kuri 
sake bažnyčioj gerb. kun. J. 
Skrypkai už tokį gera prielan 
kurna ir gražų pamoksią kuri 
sake ant kapinių. Ačiū visiems 
giminėms, pažįstamiems ge-
radejams ir visiems atsilanku-
siems. Taipat ačiū visiems tie-1 
ms kurie dalyvavo laidotuvė i 
są ir kitiems tain skaitlingai į 
atsilaukusiems. Pasilieku nu
liūdusi Jo žmona Emilija Jog-! 
miniene ir vaikučiai. Į 

Atmainyk Savo Phonograph'a Ant Vieno Iš 
Mus NaujŲ Brunswick Radiolų. 

Pamatyk šį nuostabu muzi-lkaJį instrumentą veikėmėje 
mūsų krautuvėj. Geriausi'as 
radio reeeiveris ir puikiausias 
phonografas vienam kabinete. 
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki le-
ver ir išgirsi puikiausia muzi
ka ~ long distance ir lokales 
stacijos. Kuomet nusibos tau 
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios 
muzikos kurios tiktai tegali 

išgirsti iš Brunswiek Plionographo. 
Kainos nuo C1Q(] (!(] »r Augšeiau. 

Išlygos Sulyg Jūsų Noro. 

UŽLAIKOME PILNA EILC LIETUVIŠKŲ REKOR
DU SAVO STOCK^ 

Didelis Išpardavimas Grojiklinių Pianų. 

Mes taisome senus ir dengiame 
naujus stogus visokios njšies. 

-Mūsų (rokai vaZhioja j visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Šiame išpardavime mes siūlome iums 
stebėtinai žemas kainas tiktai 

3 Metus Išmokėti 
$395.00 I 

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO. 
3621 — 23 — 25 So. Halsted Street. 

JOS. J . JOZAITIS, Genetralis Menedžeris 

Atskaitliuosime .jums už sena 
pianą marn»"* ii ^nt nau,jc 

VELTUI! VELTUI! 
Suolelis, Grindine lampa 
su 50 rolių su kiekvienu 
grojikliniu pianu. 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str, 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chieago, III 
j w • i — : ^ — - - - - - -
• Telefonas Canal 723S 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Koniraktorius 

Dažų Ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LEAVITT STR. 

Del. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Kaipo lietuvys, lietuviam* visados j 

patarnauju knogeriacurial 
M. YU8KA, 

3228 West 88tb Street 

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

Darbą atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 
3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

iBUK GUDRIJ~~ 
Pasinaudok proga kol dari 

[yra laiko išsirinkti gerą 
fvietą del gyvenimo arti 
įMarąuette Park ir šv. Ka 
simiero Vienuolino. 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti^ 

įainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Z.SMlCHtVHEjLCO, 
69<*STnxrr 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

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

ANT NAUDOS. 

. L. FABIONAS CO. 

809 *. 351h St. Cltan 
Tel. Boulevard Q61X ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

fT 

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

LOANS INSURANCE 
General Contraetor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

« 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chieago, 111. 

Residencljos Tel. Ofiso Tel. 

Prospect 5101 Prospect 5778 

GRABORIAI: 

S. D. LACHAWICZ 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumcrls, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGIN8 

2313 So. Oakley Ave Chieago, 

Lietuvis Graborlus 
2314 W. 23-rd Place 

Chieago, m . 
Patarnauja laido

tuvėse kuopi&iausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
2199 

1437 So, 49 Ave. Tel. Cicero 8276 
CHAS. SYREVVICZ 

Lietuvis Graborlus 
Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Privatc Ambu-

lance 

-**SWSWfcA l '/> 

l . icenscd Kmb. 
F . R. 1'UIHCZ 

^ - ^ 
* r 
Remkite tuos profesijona-

lus, biznierius kurie garsi-
oad dienrašti 'Drauge" . 

G. SKOBY 

• i 
B i — ^ ^ 
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PATYRĘS LIETU- Į 
VIŲ SIUVĖJAS 
OVERKOTUS IR SIUTUS f 

Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ 
Rudeninių ir Žieminių Materijų 

Kainos Prieinamos, Patarnavimas 
Mandagiausias 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinti 

G. SKOBY Į 
2150 So. Hdyue Ave. Chieago. 

TeL Canal 7031 
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