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SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS REMEJŲ DRAUGIJOS KONGRESĄ! 
Rytoj, rugsėjo 28, Šv. 

Kazimiero Seserų Vie
nuolyne įvyksta penkta
sis is eiles Akademijos 
Remejy Draugijos Sei
mas. 

AUKŠTOSIOS DVASIŠKI-
JOS SUVAŽIAVIMAS 

VVASHINGTONE. 
BUVO VISI 4 KARDINOLAI 
IR DAUGYBĖ VYSKUPŲ. 

\VASHIXGTON, rūgs. 27. 
— tftių. savaitę pirmu kartu 
šalies istorijoj turėjo susirin-
kimą visi keturi Suv. Vals
tybių kardinolai, daug Arki
vyskupų ir Vyskupų. J ie vi
si dalyvavo Katalįkų Univer
siteto trustisų boardo mitin
ge. 

Buvo Kardinolai: O'Con-
nel1, Doughorty, Mundelein ir 
Hayes. 

Arkivyskupai: C u r 1 e y, 
Messmer« Glennon, Keane, 
Hanna, Dowling ir Harty. 

T a ipa t keliolika Vyskupų. 

Reparaciniams Planams 
Keliamas Sabotažas 

Santarvės Valstybes Apsunkina 
Vokietijos Eksportą 

_ _ _ — — ^ — — — 

Aišku, Nenori, Kad Reparaci-
niai Planai ButŲ Vykinami 

475 GRUZINU LAVONAI 
SUVERSTA DUOBĖN. 

KANADOS AUKŠČIAUSIAS 
TEISĖJAS KATALIKAS. 

Jis užima Sir Louis Davies 
vietą. 

BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Ar ekspertų reparaeiniai pla
nai yra pavojuje? 

Vokiečiai polftikai ir pra
moninkai vienbalsiai atsako, 
kad taip. 

J ie dar priduria, kad san
tarvės valstybės tiems pla
nams pakelia sabotažą. 

Vokietija kuoširdingiausia 
imasi reparaeinius planus vy
kinti, gi santarvės valstybės 
imasi ta darbą trukdyti. 

Franeija su Belgija jau pa
rėdė vokiškas prekes, impor
tuojamas tose šalyse, apdėti 
26 nnošibčių taksomis. 

Anglija pirmiaus taipat im 
davo 26 nuo?., taksų už vo
kiškas prekes. NVsenai tas 
taksas panaikino. Bet ir ji 
gali išnaujo iškelti tas tak
sas. 

I r kuomet tos rųšies prie
monių imsis dar kitos valsty-

OTJTA^VA, rug. 27. — Pas
kelbta, kad Kanados aukščiau 
siuoju teisėju paskirtas Fran 
eis Alexander Anglin. 

Teisėjas Anglin užims mi
rusio teisėjo Davies vieta. 

Naujas teisėjas Anglin yra GENEVA rūgs. 27. -Tau-
katalikas. J o tėvas ilgus me- tų Sąjungos sustatytiems pla 
tus buvo čia parlamento at- nams staiga pasipriešino Ita-
stovu i r nekurį laiką buvo Ii j a. 

bės, kad apsidrausti vokiškos 
kompeticijos, tuomet Vokieti
ja jokiu budn negalės vykinti 
pastarojoj Londono konfe
rencijoj priimtų planų. 

Anglija su Vokietija čionai 
vedė prekybos derybas, Stai
ga anglai pranešė, kad dery
bos pertraukiamos. Priežas
tis nepaaiškinama. 

Tuotarpu visiems turi but 
aišku štai kas : Je i Vokieti
jai bus apsunkinamas prekių 
eksportas, Vokietija užsie
niuose negaus kredito. Ne
turėdama kredito, nebegalės 
įsigyti žaliosios medžiagos i r 
reikalingo maisto. Rezultate 
negalės mokėti reparacijų ir 
visi reparaeiniai planai eis) 
niekais. 

Čionai spėjama, kad Fran
eija nepalanki reparaciniams 
planams ir šiandie tų planų 
vykinima jau aiškiai pradeda 
trukdvti. . 

- BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Anot žinių iš ;Gruzijos, tenai 
raudonasis teroras . visu atsi
dėjimu vedamas. 

Šalimais įTifliso iškasta 
milžiniška duobė. Črezvičai-
ka savo aukas išveža prie 
duobės, sušaudo ir ten lavo
nus verčia. 475 lavonai su
versta ton duobėn. 
fTitimasi kad šaudomi ir su

imti gruzinai įkaitai i r ton 
duobėn lavqnai verčiami. 

Visoj Gruzijoj eina sker-
dvnės. 

C H I C A G O J E KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
Iš SKUODO. 

JU0DRANK1S NUŽUDĖ 
POLICMONA. 

Italų apgyventoj miesto 
daly, North Side, nežinomas 
juodrankis nužudė poliemonų 
Davidų Boltano. Šis polio- Į sitaikė, tad suplaukė daug 
mos buvo žinomas, kaipo y- žmonių. Turguje kainos buvo 

Šįmet rugpiučio 18 dieną 
čionai įvyko didelis jomarkas 
ir turgus. Geras oras pa-

nančiam Ukmiergės plėnį 
No. 20, Kaune, nežinomi pik
tadariai iš neužrakinto but< 
išvogė 800 lityj. Policija 
mesi darbo vagilius sugauti. 

MIRĖ BUVĘS GUATEMALO 
DIKTATORIUS. 

Per 22 metu jis valdė 
respubliką. 

Italija Priešinasi M o s Planams 

žemesniuose parlamento rū
muose pirmininku. 

Teisėjas Anglin gimęs St. 
John, 1865 metais. Mokslus 
pirmiausia ėjo St. Mary 's ko-

Italijos delegatas, Sig. 
Shanzer, pranešė, kad su tų 
plarai principu Italija gali 
sutikti. Susikivirčijusios 
valstybės gali but priverstos 

TIESOS DRAUGIJOS 
SUVAŽIAVIMAS. 

legijoj Montrealiuj, paskui pasiduoti arbitracijai. 
Ottawos universitete. Bet kuomet einasi apie tau 

tos garbe, Italija jokiu būdu 
nesutiks eiti ten kokian tre
čiųjų teisman. Kiekviena 
tauta privalo savo garbę gin
ti ir nesutiks, kad tuo atžvil
giu jai laisvė butų surakin
ta. 
, Kuomet tad einasi apie 
tautos garbę, jo'kiu būdu ne-

įTORONTO, JCanada, rūgs. 
27. — čionai įvyko Kanados 
Katalikų iTiesos Draugijos 
ketvirtasis metinis suvažiavi
mas. 

Suvažiavimas pradėtas Mi-
šiomis Šv. Mykolo katedroje. 
Buvo i r Apaštalinis Delega
tas Kanadai, Arkiv. Pietro di 
Maria. 

Suvažiavime dalyvavo To
ronto Arkivyskupas, keletas 
.Kanados vyskupų ir nemažai 
kunigų. 

gali but verstinos arbitraci-
jos, sakė Italijos delegatas. 

Italija skaitosi viena did
žiųjų Europos valstybių. I r 
jei ji pasipriešins ratifikuo
ti Tautų ^Sąjungos priimtą 
taikos protokolų, tuomet tai
kos planai turės subirbti. 

Italai delegatai tuos taikos 
planus vadina MacDonaldo i r 
Herrioto schema. Nes tos 
rųšies planai daugiausia pa
lankus Franci jai i r Anglijai. 

Kinijos delegatai T. Sąjun
goje savo vyriausybės vardu 
iškėlė protestą, prieš Japoni
ją, kuri eina prieš centralinę 
Pekino valdžia, remdama 
Manchurijos karo lordo žy
gius. 

GUAjTEMALA CITY, rug. 
27. — Mirė imvęs Guatemala 
respublikos prezidentas Es
trada Cabrera, eidamas 67 
metus amžiaus. Mirė na
muose, kuriuose jis buvo kai
po nelaisvis gtųrriovus jo val
džią 1920 u i t a i s . 

Cabrfrra per 22 metu skai
tėsi Guatemalos diktatorius. 
Respubliką valdė geležine 
ranka. Niekas nedrįso ir 
negalėjo jam pasipriešinti, 
nors turėjo prezidento vardą. 

Tai bravo, kol jis nepaseno. 
Pasenus nebeteko reikalingos 
energijos, atsirado daugiau 
priešų, tie priešai sustip •«!•». 

1920 metais vienas planta
torius, Carlos Herra, sukėlė 
revoliuciją, sugriovė Cabre-
ros valdžią ir patsai pasiskel 
bė nrezidentu. 

Cabreros šalininkai pas
kiau dar mėgino atsiimti val
džių. Bet nevyko. Tuo tar
pu Suv. Valstybės pripažino 
naują Herra valdžią. 

pas juodrankiams italų tarpe. 
Dėlto, jam surengta mirtis. 

Boltano buvo civiliuose 
drabužiuose. J i s stovėjo ant 
vieno kampo, kuomet nežino
mas piktadaris prišoko ir pen 
kis šūvius paleido iš revolve
rio į poliemoną. 

Sužeistas Boltano 'suspėjo 
išsitraukti savo revolverį ir 
vieną kartą šovė. Bet momen
taliai po to sudribo. 

'Greitai suvyko daug polici
jos ir detektivų skrajojamų 
burių. Piktadaris suspėjo 
pabėgti. Sužeistas policmo-
nas neatgavo sąmonės ir ve
žamas ligoninėn m.irė. 

Policija turi informacijų, 
kad italai juodrankiai senai j 

AMERIKOS ORLAIVIS 
IŠMĖGINTAS. 

Artimiausiomis dienomis 
leisis Amerikon. 

TURKAI SPAUDŽIA 
ANGLUS. 

BAGDADAS, rūgs. 27. r -
Anglų kariuomenės batalio
nas nuo Mosulo atsimetė ant 
Amadit. Turkų kariuomenė 
pradėjo anglus spausti. 

BERLYNAS, rūgs. 27. — 
Vokiečių padirbdintas styri-
n i s orlaivis Amerikai vardu 
"American Zeppelin" ZR-3 
jau pilnai paruoštas skristi 
skersai Atlantiko, atlikus 35 
valandų ore išmėginimus. 

Išmėginimai laiku atlikta 

T. R00SEVELT NOMINUO
TAS I GUBERNATORIUS. 

ROCHĘSTER, N. Y. rug. 
27. — New Yorko valstybės 
republikonų partijos konven
cijoje kandidatu į New Yor
ko gubernatorius nominuo
tas Theodore Roosevelt. 

rengėsi nužudyti poliemoną 
Boltano. 

Policijos viršininkai tai ži
nodami nedavė jam reikalin-
gos apsaugos, leido jam, vie
nam pareigas eiti. Pavieniui 
veikiant visuomet yra pavo
jaus. 

maždaug tokios: rugių cent
neriui 18 litų; obuolių litrui 
i£0c.; žąsiai ,— 8 lt.; pieno li
trui 50c.; bruknių litrui 30c. 

Jomarke arklių kainos bu
vo mažos. 

Skuodo miestas dalinasi į 
dvi dali — senmiestj ir nau
jamiestį. Naujamiesty būna 
turgai, gi senmiesty — jo-
markai. Miesto dali dalina 
upė Bortana. , 

Skuodo vartotojų bendro
vės krautuvė švari, švies j , er
dva. Turi nuosavų dviejų 
aukštų namą, kuriame telpa 
patį bendrovė, bankas ir kt. 

Miesto šaligatviai taisomi. 
Yra jau daug i r cementinių. 

SJcuode be katalikų bažny-

DIDELĖ SPAUSTUVĖ. 

Didelė moderniniai įrengta 
spaustuvė, tai nepaprastas 
daiktas /Kaune. 

/Tokią spaustuvę Kaune į-
kurė *i Minties' ' bendrovė. 
Spaustuvėje yra keletas ren
kamųjų mašinų (linotype). 

NAUJAS VIRŠININKAS. 

jčios yra dar latvių liuteronų 
bažnyčia, stačiatikių cerkvė ir 
žydų sinagoga. 

Seniaus buvęs Kauno mies
to 1-os nuovados viršininku 
Bajazinskas paskirtas nuova
dos viršininku ITelšių apskri-
tin. Jo vieton JCaune paskir
tas Černiauskas Jonas. 

IŠ ONUŠKES (Trakų aps.). 

VAKAR PLĖŠIKAI 
PASIPELNĖ. 

DEMOKRATAI NOMINAVO 
SMITH& 

SYRACUSE, N. Y., rūgs. 
27. — Baigėsi New Yorko 
valstybės demokratų partijos 
konvencija. Kandidatu į gu
bernatorius nominuotas šian
dieninis gubernatorius Smith. 

VISI 3 KANDIDATAI 
SOSTINĖJE. 

WASHINGTON„ rūgs. 27. 
— Retai gyvenime pasitaiko 
tokg atsitikimas. Rytoj čio
nai bus visi 3 kandidatai į 
prezidentus — Prezidentas 
Coolidge, Davis ir La Fojlet-
te. 

146 MAILI0S VALANDOJ. 
LONDONAS, rūgs. 27. — 

Autoistas Makolm Cambell 
greitumo rekordas—112 mai- žinomu "Sunbeam" automo-
lių valandoje. Nei su jokiu 
styriniu orlaiviu ligšiol toks 
greitumas neatsiektas. 

biliu važiuodamas atliko grei 
tumo rekordą 
lių valandoje* 

15 ŽUVO ANT GE
LEŽINKELIO. 

ODESSA, rūgs. 27. 15 
g žmonįų žuvo, 25 mirtinai ir 
apie 15 lengviau sužeista, 
kuomet Maskvos-0 d e s s o s 

Vakar (plėšikų gaujos Chi-
eagoje gerai pasipelnė. 

Keletas plėšikų užpuolę a^ 
piplėšė West City Trust and 
Savings banką, 2350 North 
Cicero ave. Pagrobta apie 
1Ą000 dolerių. 

Tuo pačiu laiku kita plėši
kų gauja užpuolė Tyler and 
Hippach Co. viršininkus,' ku
rie vežė pinigus darbininkus 
apmokėti. Taipat apie 10,-
000 dolerių atimta. 

Tos rųšies plėšimai Chica-
goje kasdien pasitaiko. 

Argi jau Chicagai butu rei 
kalinga apgulos padėtis? 

PATVIRTINO PREZIDEN
TO IŠRINKIMĄ. 

MEXICO CITY, rūgs. 27. 
— Meksikos kongresas pripa
žino, kad prezidentu Meksi
kai išrinktas E. Plutarco 
CaJles. 
/ Calles šiandie yra Europo

je. 

LIETUVAIČIŲ DRAUGUA 
KLAIPĖDOJE. 

"Klaipėdos Žinios' ' rašo: 
Klafipėdoje kelios lietuvys

tės mylėtojos lietuvaitės, tb 
dabartinio pasyvumo ilgians 
nebepakęsdamos, nutarė įkur
ti naują viso Klaipėdos kraš
to . " Lietuvaičių draugi ją." 

Sako, Tilžėje taip gražiai 
tautiniu gyvumu lietuviai 
darbuojasi, o Klaipėdoje to 
nesą. 

Klaipėdoje yra lietuvių mo 
terų draugija, bet, deja, ji 
nieko neveikia. 

Apylinkės miškuose atsira-
,ydo nemažai ptešikų, kurie jau 

apiplėšė nemažai važiuojan
čiu pirklių, atimdami pinigus. 
Žmonės baimindamiesi laukia 
rudens, kuomet dienos šviesa 
bus trumpesnė. 

VOKIETIJA PRO
TESTUOJA. 

PARYŽIUS, rūgs. 27. — 
Vokietijos atstovas franeuzų 
vyriausybei įdavė vokiečių 
vyriausybės protestą prieš iš
kėlimą 26 nuoš. taksų už vo
kiečių prekes, įvežamas Fran 
cijon. 

PETROGRADAS, rug. 35. 

i a i* . , 

O R A S . 

APVOGĖ NAMUS. 

Jakučioniui Vladui, gyve-

CHICAGO.—Anot oro biu
ro, šiandie išdalies apsiniau
kę; vakare daug vėsiau. 

PINIGŲ KURSAS. 

Rugsėjo 26, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.47 
Francijos 100 fr 5.27 
Belgijos 100 fr. 4.84 
Šveicarijos 100 f r 19.02 
Italijos 100 lirų 4.39 
Čekoslovakijos 100 kronų 2.99 

= k = 

146.16 mai- traukinys susidaužė už 3 0 0 — Tomis •' dienomis čia kilusi 
mailių Maskvos* J 
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S I Ų S K I T E S A V O G I M I N Ė M S 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
P E R 

ii 
DRAUGĄ JJ 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "D R A U G A S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir UKlO BANKĄ. 
"DRAUGĄ S" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. , 

"DRAUGAI" 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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me potviny žuvo 19 asmenų* 
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i i D R A U G A S 1 

Publlahed Dali j EUcept Nundan 
One Year , $6.00 
6iz Months fi.00 

LT NE\VS 

NEUŽMIRŠKIME SPALIO DEVINTOS! 
Prieš keturius metus ištiko mušu Tautą baisi nelai-

STANDS ac A cop*|me: vilingas lenkas, pasirašęs taikos sutartį Suvalkuose, 
PDBLisHmG^toD.! s l a p t a j u ž p u o l č m u s u š a j j i r i š p i e š ė m u m s š e n e i į Vilnių, 

mūsų prabočių brangųjį testamentą, mūsų didybes ir bu-
| vusios Vytauto imperijos lopšį. 

Daug gražių žodžių apie Vilnių prikalbam, bet ne
daug tų žodžių darbais pavirsta. 0 darbų juk labiausia 
reikia, nes kova už Vilnių negreit pasibaigs. Rodosi, kad 

švento Kazimiero Akauemi- Į mūsų diplomatų pastangos tarptiniuose koridoriuose yra 

SPALIO 9-TAI PAMINĖTI. 

SS34 So. Oakley Ave., 
Ked. Tel. Roosevelt 2919 

Admtalstr.: floosevcU 7791 
•BmmiuiiuiiinmHiiuiiHiiiiiiiiiiHi 

, REMĖJĮĮ SEIMAS. 

jos Remejų Draugija benebus 
jauniausia mūsų centraline 
organizacija. J i buvo įsteig
ta kovo 4 d. 1919 metų. Tai
gi skaito vos penkerius savo 
gyvavimo metus. Bet Rėmėjų 
organizacija apima vis plates
nį veikimo akiratį. J i dau
giausiai veikimo parodo Chi-
cagoje, kur kiekviena koloni
ja turi įsisteigusi Rėmėjų sky
rių. Bet ir už Chciagos ribn 
Rėmėjų draugija randa palan
kumo: vienur ir kitur steigia
mi skyriai. 

Rėmėjų tikslas yrar gražus 
ir kilnus. Mūsų katalikų iš
eivija teturi tik viena, aukštes
nę mokykla (higli school), 
šv. Kazimiero Akademiją, se
serų Kazimier iečių vedamą. 
T$ vienintelę mūsų aukštesnio 

tik bevilčiai bandymai. Europos viešpačiai pp. Herriot ir 
Macdonald ar kki, nors ir kairiausi jie butų, juk nepaju
dins piršto, kad Vilniaus klausimu sau nepatogumų pasi
darius. Jie riš tik tuos klausimus, kuriais savo rinkikams 
galėtų labiau įtikti. O kiek-gi Lietuvos skausmas atsilie
pia į vidutinį Londono, Paryžiaus ar New Yorko balsuo
toją? Diplomatijos kelius, žinoma, reikia naudoti, vienok 
labai apsigautume tik jais pasitikėdami. Vilnius Lietuvai 
sugrįš tkriausia tik atėjus naujai katastrofai Europos Ry
tuose, Lenkijos pasieniuose. O tokia katastrofa juk ateis' 
-gi kada: gal po metų, kelių ar keliolikos. Tad reikia nuo
lat budėti, būti prisirengusiems visus staigius įvykius tin
kamai pasitikti. 

Tikras, pastovus ir nulemiantis žygis Vilniui atgauti 
— tai tautinis atsparumas Vilniaus krašto lietuvių. Didė
lėmis pajėgomis lenkai triuškina beginklę lietuvių sauja-
lė Rytuose. Jie vieni be mūsų pagelbos labai ilgaif nega
lės atsispirti: pavargs, nusimins, išaikvos skurdų savo 
materialį išteklių. Viso pasaulio lietuvių švenčiausia parei
ga nešti savo smaugiamiems broliams rimtą moralę ir 
materiale pagelbą. Vilnių tikrai turėsim, tik pagelbėkim ten 
pavergtiems mūsų broliams išlikti lietuviais. Praktingiau 

.tariant, dėkime aukų jų našlaičių prieglaudoms, jų gim-
mokslo įstaigą remti ir palai n a z i j o m S ) p r a dinėms ir amatų mokykloms. Kuo šviesesni 
kyh - Rėmėjų organizacijos. b u s V H n i a u s k r a š t o ijetuviai, kuodaugiau turės vadų — 
išimtinas uždavinys. Kaip, i n t e l i g e n t u i r ŠVresių darbininkų, tuo sėkmingiau jie spir-
brangi yra mums šv. Kaz i - | s j s p f i e š ] e n k y p r i e S paudą. 
miero Akademija, taip brang., Nelaimingoji spalio 9 d. turi sukelti mūsų išeivijoj pa
yra ir jos Rėmėjų Draugija. t r i o t i z m o aucjrą. Tą dieną rinkimas į savo bažnyčias mel-

Am. Lietuvių R. .Kat. Federacijos Chicagos Apskritys 
savo nepaprastame susirinkime Aušros Vartų salėje mg-*; 
sėjo 25 d. nusprendė tinkamai paminėti spalio 9 d, ir šiam i 
tikslui išrinko komitetą, kurs rekomenduoja Federacijos 
skyriams sekamus Apskričio nutarimus: 

1) Kiekviena parapija rengia atskirą paminėji
mą, nes bendro mitingo nuspręsta Chteagoj nedaryti, j 

2) Paminėjimą rengt! spalio 9 d., ketverge. Kame j 
pasireikštų sunkesnį* aplinkybių (kalbėtojų stoka ir 
t p.), tai galima rengti paminėjimą prieš ar po spalio 
9 d. 

3) Spalio 9 d. (ketvirtadieny) ryte šv. Mišios už 
Vilniaus laisvę. Vakare iy2 vai. bažnyčioje gedulingi 
mišparai už žuvusius kovoje dei Vilniaus, pamokslas 
Ir rinkliava Vilniaus našlaičiams ir mokykloms. Po 
pamaldų prakalbos salėse, šalę prakalbų, tiktų ir pa-
triotingos giesmės bei deklamacijos. 

4) Gražu but, jei pamaldos visose parapijose j-
vyktų tik spalio 9 d., ryte Ir vakare, o prakalbos ga
lėtų but sakomos ir kitoje dienoje, — kaip kur geriau 

-tinka. 
Chicagos apskritys prašo savo skyrių ir draugijų val

dybų skubiai šituo reikalu padirbėti. Ieškant kalbėtojų, ga
lima kreipties "Draugo" Redakcijon telefonu: Roosevelt 
2919. 

Spalio devintos komitetas: 
Kun. +L Vaičiūnas, 
L. Krekščiunas, . 
Dr. K. Pakštas. 

,000.00 Morgičius 
Ant propertės kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str. 

Vertės $7,500.00 

Mes turime ir skilome ant pardavimo sekančias 
morgičius: 

PASKOLA 

$3,000.00 

$4,000.00 
$3,200.00 

$3,000.00 

$3,500.00 

Adresas 

8345 S. Hermitage Ave. 

5004 S. Fairfleld Ave. 

5735 So. Talrrran Ave. 

5538-40 S, Sacramento Av. $6,000.00 

5832 S. Talman Ave. $8,500.00 

VERTE 
oi 

$7,500.00 

$9,800.00 

$8,000.00 

Mūsų priederme yra Remi 
jų organizacijai reikšti pa
lankumo ir pritarimo ir jos 
veikimą stiprinti. 

Rėmėjų Draugijai 28 rugse 
jo renkantis į Penktąjį savo 
Seimą, norėtumėm pareikšti 
viena mintį. 

Akademijos Rėmėjai ligšiol 
rūpinosi daugiausiai medžią 
giniu Akademijos stoviu. Vi
sas jų veikimas buvo kreipia
mas j tai, kad sukėlus vis 
daugiau lėšų Akademijai lai 
kyti, neturtingoms mergaitė
ms stipendijoms sudaryti ir 
t. t. Taį yra be abejo reikalin
gas dalykas. Tečiau mūsų nuo 
mone Rėmėjų Draugijai rei
kėtų dar kitokiu būdu remti 
globojame įstaigą. 

Šiandien pašte biama, kad 
tik maža dalelė mergaičių 
baigusių parapinę mokyklą ei
na aukštesnįjį mokslą mūsų A 
kademijoje. Daug jų lanko 
svetimtaučių "higli sehools". 

Čią nemanoma gilintis į šio 

sties už nukankintus ir ten darykime naują pasiryžimą be 
Vilniaus nenurimti, visur rinkime aukų to nelaimingojo 
krašto našlaičiams ir jų mokykloms. 

Laiko nedaug beliko, tad visos kolonijos pravalėtų 
pasiskubinti šaukti atatinkamus susirinkimus, užkviesti 
kalbėtojus, žodžiu, gerai prisirengti, kad galėtume daugiau 
surinkti paramos Vilniaus krašto kankiniams. Tik visų 
Tautos dalių solidarumas užtikrins Lietuvai čielybę ir gra
žią kultūrinę ateitį. Tad palaikykime vilniečius, padekime 
jiems jų žiaurioje lenkiškoje nelaimėje. K. P. 

tymo medžiaga. Namų stuly- gi Vilniuje jie įsteigė akade-
mo darbui einant pirmyn, Cen mija, vėliaus virtusią univer-
tras prašo gerbiamųjų kuop^ sitetu. 
netikėti kokioms paskaloms Jėzuitų akademija, mokslo 

r1 a 
Iš šitų pinigų nė vienas še-1 nes nei pirmininko, nei vice-
rininkas nieko negavo, nes pinnininko nebuvo su-nie. Su-
Karsokas pirma buvo atmo-'mo vedėju tapo išrinktas B. 
k ėjęs darbininkams daugiau [Sekleckis. 
15,000 litų, o dabar Bagdoną- Perskaičius protokolų iš pe-
vičius irgi išmokėjo darbi- reito su-mo, sekė raportas iš 
ninkams daugiau 15,000 litų. buvusio Centro pikniko. Nors 
Tai judviem teko dirbtuvė. 

Tauragės elektros stotį Go-
džiunas pardavė savo gimi
naičiui. Dabar tiodžiunas turi 

jnknikas vėlai įvyko, bet 
7 kuopos pasidarbavimu pel
no atliks virš šimtinės, tad 
centras išreiškė 7 kuopai a-

Tauragėje namus ir krutamu Čiu. , > 
paveikslų teatrą ir dvarelį. 

" R b o " B-vės kaikurie vai
dytojai verčia kaltę ant Lietu 
vos valdžios už bendrovės su-
bankrutijimą. Sako, valdžia 

fakto priežastis, norime tik uždėjusi didelis mokesčius. 
pati fakt$ pabrėžti. 

O šis faktas verčia Rėmėjų 
organizaciją truputį giliau pa 
galvoti apie priemones Aka
demijos mokinių skaičiui pa
dauginti. 

Čia mums rodos neužtenka 
vien pinigiškai remti Akade 
rara. Čia reikėtų daryti mo
ralinės įtakos katalikų tė
vams, kad jie vis daugiau su
prastų savo priedermę ir reika 
la leisti savo dukteris ne ki
tur,'bet tik į savųjų šv. Kazi
miero Akademija. 

feis dalykas reikėtų rimtai 
apsvarstyti šių metų Rėmėjų 

' Seimui. Tai ar tjk nebūtų vie
nas svarbiausių klausimų, ku
rį reikėtų tinkamai" išrišti. 

Linkime Remejų Penktajam 
Seimui, idant Dievo padeda
mas sėkmingai altiktų savo 
svarbų užduotį. 

. 

S-VĖ "RU2AS" 8U2AN-
KRUTI/O. 

Amerikos Lietuvių Bendro
vė VRūbas" galų gale suban-
kratijo. Rūbų dirbtuvė Kau
ne tapo ; Karsoko parduota 

Rugsėjo 24 d. Vvyko Labda
ringos Są-gos Centro susirin^ 
kiruas. 

Bagdonavičiui už 36,000 litų. Su-mą atidarė raštininkas, 

Bet čia kaltė ne valdžios, tik 
pačių Bendrovininkų. Jie bu
vo įregistravę B-vės turtų 
sumoje $2,000,000. Kadangi y-
ra įstatymas imti nuo turto 
mokesčius, tai valdžia ir pa
reikalavo sulig turto didumu 
$35,000. Kai vėliau pasirodė, 
kad B-vės turtas neišneša tiek 
kiek buvo įregistruota, val
džia, mokesčius sumažino. Be 
to, valdžia rėmė "Rūbo" B 
vę, duodamą jai visus kariuo
menės rūbus siūti. Taigi "Rū
bas" turėjo daug darbo. Bet 
nemokėjo ar nenorėjo vesti 
gerą biznį. Čia kalti patys B-
vės kaikurie šulai, ku
rie nežiūrėjo, kad visuomenei 
butų nauda, bet tik jiems pla
tiems. 

Šių žinių man suteikė gerai 

bet ypatingai šį rudenį pasi
darbuoti, visu smarkumu, kad 
sukėlus daugiau kapitaJo. Gal 
nebūtų prošalį gerbiamiems 
kuopų pirmininkams, bei raš
tininkams kreipties į "Drau
g o " administracijom ofisan 
kad gavus krutamųjų pavei
kslų masiną, nes teko girdėti, 
kad vienas iš g ei b. brolių 
Brolis Stanislovas galįs visas 
Chicagos kolonijas apvažiuo
ti su k r u t a m a i ^ b paveiks
lais, nes sako n*el Labdarių 
galįs pasišvęsti. 

Taipgi viceros, 3 kuopa 

$4,500.00 3303 S. Morgan Street $11,500.00 

Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis 
namas moderniškos konstrukcijos. 

6 % Nuošimtis 

DEPOSITORS 
STATE BANK 

Ashland Ave. At 4 7 - t h St . 
Narys Fedenalės Resenve 

Bankos 

Direktorių raportas buvo 
ilgas, susirinkimui išaiškinta 
įvairus klausimai. Direktorių 
raportui užsibaigus kilo įvai* 
rių minčių, bet pasirodė, kad 
Labdaringai Są-gai nėra nei 
jokios baimės, kuomet užpa
kaly jos stovi Jo. Em. Clii-
eagos Kardinolas. Kuomet 
komisija pastaruoju laiku lan-
kėse pas Kardinolų, jis pasa
kė, kad reikia našlaitnamį 
statyti su ligonine, kuri duos 
užtiktinai pelno užlaikymui 
viso namo. Taip jau Kardino
las užtikrino nuims paskolų. 
Tad, visi tie kurie priešinasi 
šitam sumanymui - priešinasi 
pačiam Kardinolui. 

Labdaringos Są-gos Centro. 
Seimas įvyks apie pabaigų žių 
metų. Į Seimo rengimo komi
siją, įeina pp. Simonaviėius, B. 
Sekleckis, P. Vitkus. 

Taipgi Centro su-me buvo 
iškeltas spaudos klausimas. 
Pasirodė, kad pastaruoju lai
ku, neturint apmokamo kores-

dėstymo žvilgsniu, stovėjo ne
blogiau už garsiuosius Euro
pos universitetus. Pertat į jų 
mokyklas noriai vyko ir di
džiūnų sunųs ir visos Lietu
vos jaunimas, nes Jėzuitui 
priimdavo ir neturtingųjų tė
vų vaikus. 

Vilniaus universitetas vo-
liaus d&vė Lietuvai tokius 
vyrus: Mickevičių, Daukante 
ir kit., kuriais ir šiandien mū
sų tauta didžitroįasi,] gi pa 
sanlis gėrisi Jų darbais! 

Vėliaus radosi vienuolių tė 
vų ir iš mūsų tautiečių; to 

kreipėsi į Centrų prašydama jkiais buvo: K. Sirvydas, A. 
pagelbos vî .š:; rinkliavų da- Rudaminas, M. Počobutas ir 
rant. J i jv.vi*^ Ciceroje, die
na bus vėliau pranešta. 

1925 metais, Labdaringos 
Sų-gos Centro piknikas įvyks, 
Į pikniko rengimo komisijų iš
rinktas V. StrogR; ir A. Nau
sėda. Apie pikniko dienų bus 
pranešta vėliau. 

Paaiškėjo, kad Centro r/nu. 
J. Petraitis serga, tad išrink
ta keletos lankytojų, taipgi 
nutarta, ligoniui nupirkti 
bukietų gėlių. 

Atstovų iš kuopų atsilankė 
sekančiai: 1 kp. - 2 ; 2 kp. 1; 
3 kp. "3"; 4 kp. 0; 5 kp. 2; 'o kr> 
1; 7 kp. 8; ir koletų atstovų 
iš draugijų. Repcrt. 

Šita "viera'? matote Kusi-
jų prie ko privedė! 

Lietuviai jau pusiau šitų 
" vieni' ' išpažįsta, kų rodo 
rinkimų į Seimų rezultatą?. 

Todėl mūsų, visų, o ypač Tė
vų Jėzuitų darbavimasis yra 
būtinas. Jų (Jėzuitų) atvyki
mas yra tikras, mano nuomo
ne, Dievo Apvaizdos dar
bas, nes Jėzuitai tai išars Lie
tuvos drivoms. 

Todėl, mieli broliai, remki
me jtfosius: siųskittie' Jėzui
tams aukas, kiek kas galim! 

Kiek teko »sužinoti, Kauno 
Jėzuitai iš brolių-išeivių ne 
cento nėra gavę. Kas-gi tad! 

kit., kurių pirmasai buvo gan Nejaugi į tai mes šaltai žiu-
• • * 1 • »1 • * • 1 t V * 

REMKIME JĖZUITŲ OR 
DENO SKYRIŲ 

KAUNE! 
-r 

——f-

apsipaiines su "Rūbo" B-vės pondento, nebuvo galima tike-
reikalais asmuo. tis> k a d spaudoje bus tinkn-

A. Bacevičius. m a i nušviečiami Sąjungos dar-
ba. Tuo tarpu namo statymo 
darbas vis pirmyn varomas, 
planai, kurių padirbimus užė
mė keletu mėnesių, jau bai
giami, . trumpu laiku miestas 
pradės įęsti California Ave. 
gatvę, tad statant įstaigą, bus 
galiam lengvai davežti sta-

IŠ LABDARIŲ CENTRO 
SU-MO. 

(*' Draugo'' bendr. iš Lietu
vos). 

Katalikai visur ir visada 
Jėzuitus remia ir rėmė, nes 
jie yra daugiausiai Bažny
čiai padarę. Jėzuitai ir Lietu
vai gan daug pddarė. Jėzui
tų Ordenas užtvenkė, kadai
se plačiai išsiliejusių, protes
tantizmo upę Lietuvoje. Jų ir 
kitų vienuolių d«ka Šiandien, 
bent iš vardo, daugumoje e-
same katalikais. 

Jėzuitai kūrė Lietuvoje mo
kyklas, kurios mokslo žvilgs
niu buvo puikiai pastatytos. 
Nuo XVI nmlią»8 Jėzuitai 
pasiėmė veik visų auklėjimui, 
Steponas Batoris ledio jiems 

geras leksikografas ir lietuvių 
kalbos žinovas, antrasai - no-
lus Dievo Žodžio skelbėjas in
dams ir kynams; M. Počobu
tas buvo gan žymus matemati
kas ir Vilniaus universiteto 
rektorius; A. V. Kojelavičius 
buvo žymus istorikas. Kaune 
Jėzuitai turėjo įsikūrę savo 
vienuolynų ir bažnyčią, ku
rių vėliaus atėmė, pravoda-
viai; gi vienuolynas tapo už
darytas, einant jlapos Klemen
so XIV bule. 

Taip iširo garsiųjų Jėzuitų 
lizdas Kaune. 

1923 nietų rugpiuty atvyko 
du pirmieji Tėvai Jėzuitai w 
B. Andruška S. J. ir" kun. J.; 
Kipp S. J., kuriems matomai 
Apvaizdos skirta atnaujinti 
senovinę Jėzuitų Ordeno Jxi-. 
veinę ir bažnyčių,, kad pas
kiau iš ten plėtotųsi lietuviuo
se tyra apšvieta. Gal kas man 
pasakys, kad girdi, Jėzuitai 
Lietuvoje yra nereikalingi, ir 
be jų lietuviai skaitosi kata
likais. Teisybė, dauguma rie
tuvių skaitomės katalikais ir 
po kartų, laikė kriklto, esa
me buvę bažnyčioje; kiti net 
ir dažniau lankydavosi, nes, 
dar mažutėliais esant, motutėj 
nusivesdavo. Dabar-gi didelė 
dalis šitų sūnų, kadaise taip 
rūpestingai auklėjamų, duoda , 
garbę nežinia kam. Kili jų 
mokinęsis rusų universitetuo-], 
se, taigi, sakyčiau, pravosla-

rėsime, kaip iki Šiol!.. Nejau
gi mes jų (Jėzuitų) darbe ne-

nesišykštėkim ir jų Ordeno 
sušelpimui. 

Kiek galėdami, siųskime au 
kas šiais adresais: 

1) Gerb. kun. J . Kipp. 
Kaunas, Rotušės aikštė 12. 
Lithuania, 

2) G*rb. kun. Prof. B. An-
druškai. Kaunas, Dvasinė 
Žemaičių Seminarija. Lithua
nia. 
Taip pat galima sijsti aukas 

J. E. Žemaičių Vyskupo Pr. 
Kanevičiaus vardu. Man ro
dos, "Draugas" taipgi mielai 
tame dalyke patarnaus. 

Už jūsų aukas bus dėkinga 
jums Tėvynė-Lietuva ir mūsų 

Motina-Bažnyčia. 
Tat, broliai, sukruskite! 
Išeivijos veikėjai į darbų! 

dalyvausime! Manau, kad ne. Dievas laimins jūsų žings-
Nesigailime aukų kitiems tik
slams, nors ir menkesniams, 

niūs! 
J. L. 

^ 3E fc 3E 
1 MES TURIME IR SIŪLO" 

ME ANT PARDAVIMO 
PIRMUS MORGIČIUS 

IR 

PIRMO MORGIČIO AUKSINIUS 
B O N D S U S 

kurie neša pirkėjmi 6% nuošimti. 

Įdėk savo pinigus į šiuos morgičius-nes įie saugus. 

Chicago La wn Stata 

įsisteigti gimnazijas Polocke, 
Rygoje, Gard&e;. Zigmantas 
UI - Kražiuose, Daugpily 

gimnazijų i r pačiame Kaune; 

\ 

vai. Bet ne... Taip manyda-

63 ČIA IR KEOZIE A Y E M GHIGAGO, ILL. 

mfts, aš apsirikau. Jie visai " 
ką kitą sako ir skleidžia. Jų/' 
"v iera" esanti ateizmas, ma-

(Dinaburge). Jėzuitai turtjo teriaKzmas, sociaUzmas i r d a r 
kitoks "izmas". 

Bank 

&E 

REAL ESTATE LOAN DEPT. 

VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 3 vai. po pietų. Suba-

tom 9 išryto iki 12 pietų, Ūtarninkais ir Subatomis irao 

6 iki $ vakarais. 
l l į Į I H I H I II • • 
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Veda PETBAUSKAS 

PRANEŠIMAS. 

L'. 
-

i M l U 

1 

Ateinančiame šeštadienyje 
bus paskutinė laida sporto 
M'keijos, nes jau svaidinin-
kanis sezonas beveik užbaig-
tas. , *Ml 

Lietuviai "foot-bal^ , nežai 
diia, tad ir nėra reikalo spor
tui. Taigi aeiu visoms koloni
joms už jų pasidarbavime pri-
siunčiant korespondencijas... 

Sporto sekcijos vedėjas 
S. Petrauskas. 

ir Roosevelt Rd. 2:30 vai. po 
pietų. 

Raporteris. 

K. OF L. BUNCH HITS TO 
WIN 5 TO 2. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
L. V. Chieagos Apsk. Base-

ball Lygos nepaprastas susi
rinkimas įvyks utarninke, rug 
sėjo 30, 1924, 8:00 vai. vak. 
Dievo Apveizdos par. svet. 

"Visų kuopų tymai lai pasis
tengia atsiusti nors po 3 at-

Steve Kabarec Holds Wauke-
gans to 6 hits While Team 

Matės Bunrh 7 Bingles. 
Also Win From Kenosha. 
Beating the Waukegan 

team 5 to 2 at W park for 
the feature of the Waukegan 
baseball program for Sunday, 
the Waukegan Knights of 
Lithuania nine made it a per-
fect day with their defeat of 
the Kenosha Badgers in an 
early gavę Sunday 7 to 1. 
Niek Keller\s team played 
them hard but were outclas-
sed. 

Grabbing a three run lead 

Bachman c 
Wilde p 

3 1 0 OjAiiderson rf 
4 0 0 o[ 

Totais 
Totais 36 2 6 4 

K. of L. 0 3 0 0 2 0 0 0 0-5 
Wauk. 0 0 1 0 0 1 0 0 0-2 

Two base hits - Dack, Kai
res, Raasch, Docis. Stolen 
bases - Pierce 2, Kabarec, 
Rules 2. Struck out - By S. 
Kabarec 9, by Wilde 10. Sa-
erifice hits -- Pierce. Bases 
on balls - Off Kabarec 2. 

K. of L. 7, Kenosha 1 
K. of L. AB R H E 
Dack lf 3 0 0 0 
Pierce 2b 3 1 1 0 
Docis c 3 0 0 0 
J. Kabarec 3b 3 1 1 0 
Dowe ss 2 2 1 0 
Rules l b 2 3 2 0 
Kuzmickas p 2 0 2 0 
Zupancic cf 2 0 0 0 

Kenosha 
Kuel lf 
Schby lb 
Armen (ss 
Gali 3b 
Newberry 2b 
Shulte cf 
Harting rf 
Bartelt c 

ĮHomey p 

Totais 

3 0 0 0 

23 7 7 0 

AB R H E 
2 
3 
3 
3 
3 
1 

/ 3 
3 
2 

1 
6 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
1 
o 
1 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 

Badgers 
K. of L. 

23 1 2 0 

0 0 0 0 0 1 0-7 
2 1 0 2 0 2x-7 

Two base hits Dowe. Home 
run - Ka—barec. Struck out 
by Kuzmickas 7, by Ilomey 7. 
Bases on balls — Off Kuzmic
kas 3, off Homey 1. 

4 W ' i n *n e s e e o n (* inning, ^ i e K- °f 
Savickas, p i rmoj L - t e a m w a s c o n t e n t t o h o l d 

«loAvn the Waukegfcns throug-
tout the remainder of the ga- g 
me and at no time did the S 

stovus. 
Pr. L 
K. Baltikauskas, rast. 

CICERO. ILL. 
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! DOLERIAI AR LITAI i I Amerikos Dolieriais ar Lietuvos Litais išmokame 

arčiausiame pačte j 24—26 dienas, telegrafu 4—6 I 
dienas. Turime savo nuosava kontora Lietuvoj. | v* 

Parduodame Laivakortes ant VISŲ linijų j Lietuva | 
ir iš Lietuvos. 

Smarkus susirėmimas. 
Sekmadienyje rūgs. 28 } 

Cicero atkeliaus Dievo Ap
veizdos parapijos smarki ko
manda žaisti su Cicero. 

Šis žaidimas nepriguli prie 
Lygos, bet tiktai taip žais. Ci
cero ši svki mano 4 Vvčių 
kuopą supliekti ir nepasi
duos. Taigi visi mylintieji 
sportą yra prašomi atsilanky
ti į stovyklą (camp) 48 A ve. 

K A U N O 

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS 

čystas Ir turtingas su keturių un-
cu pakelis apinlais Europos. 

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

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

Jeigu krautuvninkas neturi tai 
reikalauk tiesiog iš mūsų įstaigos. 

Lithuanian Products Go. 
Savininkas 

JOHN 6AUBAS 
3613 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Boulevard 7258 
—* 
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KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 
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Darau Ant Užsakymo Visokiu 

Madų 
įvairiu Materijų 

Žieminių Ir Rudeninių 
Kreipkitės Pas Mane 

Su Savo Siuvimo Reikalais Busite J 
Patenkytl 

Taipgi 
Taisau. Valau ir Prosinu 

- KAZIMER LAUCIUS 
3305 South Auburn A ve. 

Chicago, UI 
^ - . . „ . i ^ . . t . „ . > I 

local boys threaten to upset 
the score and take a vietory. 

Joe Dack and Pierce led tho 
swattin£ for the winners in 
the feature game, each elou-
ting twiee for safeties and 
Dack stretehed his two wul-
lops into a run. Steve Kaba
rec, winning hurler, scored 
two runs for the K. of L. 
team to lead the works. Sears, 
playing left field for Wauke-
gan, was the only one for 
Waukegan who broke over 
the one hit mark and both of 
his were singles. Bachman 
and "Fros ty" Swedberg sco
red the only runs for *Wauke-
g*an, whie Jloe Docis, Rules 
and Dack helped Kabarec sco
re for the K .of L. nine. 

In the one o'clock game the 
K. of L. completely outclas-
sed the Kenosha Badgers win-
ning 7 to 1 when Polly Kuz
mickas held the visitors to 2 
hits while his team matės 
elouted Homey of the Keno-
shas for 7 bingles whicli 
they pulled for as many runs. 
Joe Kabarec elouted a homer 
against Kenosha while Rules 
and Kuzmickas led the hitt-
ing for the winners. 

A good crowd turned out 
to witness both of Sunday s 
games and it was o good bat-
le that the boys put on at W 
park. The Lithuanians and 
AVaukegan played good ball 
and it was as good an exhi-
bition of baseball as the local 
fans have seen in many a day. 
The score: 

K. of L. 5, Waukegan 2 

Parduodame namus, farmas, lotus. Apdraudžiame | 
nuo ugnies, Namus, Rakandus ir Automobilius. 

* 

Padarome legališkus dokumentus pirkime ir par- | 
davime, taipgi doviernastis-jgaliojimus. 

Teisingi patarimai apie atsitraukimą giminių iš f 
Lietuvos. 

- Tėte, aš 
neisiu į mo 
kyklą -

V Kodėl, 
vaikeli? - [ 
- Mūsų mo 

ytojas labai 
kvailas. --

~ Ką jau sakai. — 
— Tikrai, tėtė: jis nieko ne

žino, tik mijs vaikų nuolatos 
klausia ir klausia. --
Ištikimas tarnas. 

— Mano Pone. Jus nori ma
tyti vienas priekvailis žmoge
lis. — 

~ Iš kur gi tu žinai, kad 
jis priekvailis? --

— Kaip gi kitaip? Jisai sa
kosi, buk jojo tėvas buvo sko
linęs nuo Jūsų šimtą dolerių, 
bet" be jokio raštelio; dabar j s 
jis numiręs, o jis atneša Jums j S 
tuos pinigus. — 
Kauno tamsybes. 

Atėjo Kaune kaimietis pas 
advokatą ir pavedė jam savo 
reikalą. Bet tas nuolatos vis 
tvirtina, kad visa byla labai 
supainiota, kad negali s nie
ko gero jmatyti. Susiprato' 
žmogelis. 

- Tamsta, štai Jums du a-
merikoniški sidabriniai stik
lai (doleriai), gal dabar ga-
lesi, Tamsta, pro tas Kauno 

•tamsybės įžiūrėti, f 

Viešbuty. 
Svečias: ~ Pasakyk savo 

gaspadoriui, kad už imamu* 
pinigus permaža vyno šiame 
vandenyje. -

RĖMAIS PAVEIKSLAS =n 

P.CONRAS 
FOTOGRAFAS 

I 
Paturimas mano įgytas 

| per 15 meta visus darbus 
' atlieku kuotf eriausiai. [ 

'Vi.— -i 

rPftorte Boutevard 
W 3 Z Q 3 A V N O V P SONVAPO 

fliiiriiiiiikHuiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiimiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiig 

PATYRĘS LIETU- I 
VIŲ SIUVĖJAS | 
OVERKOTUS IR SIUTUS f 

Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ i 
Rudeninių ir žieminių Materijų 

Kainos Prieinamos, Patarnavimas 
Mandagiausias 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinti 

G. SKOBY f 
2150 So. Hoyne Ave. Chicago. § 

TeL Canal 7031 
BIIIIIIIIIIIIIII)»IRII<lfiilllllllllllinil!IUIIIIIIIHIIUIIIinillllllllUlllllllllll1«lll(llll!UiB 
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Registruotas notaras. 

f Paul P. Baltutis & Co. i 
I 901 West 33rd Street į 
| Telefonas Yards 4669 | 
S Chicago, Illinois. = 
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K. of L. 
Dack lf 
Pierce 2b 
J. Kabarec 3b 
Kuzmickas cf 
Dowe ss 
Rules lb 
McKillen rf 
Docis c 
S. Kabarec p 

Totais 
Wauke#an 
Moore ss-3b 
Kaires 2b 
Swedberg lb 
Raasch lb 
Litz 3b-cf 
Wadelhefner cf 
Ohlson ss 

rSears lf 
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ZELL DRABUŽIAI 
Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui 

MES DABAR • 
Rodome Vėliausias-

Madas 
2 poros Kelnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
SPECIALIS PASIULUIMAS 

ŠĮ MĖNESĮ 
Importuoto Prancūziško mate-
rijolo maišytas šilko ir vilnos 
audimas 2 poros kelnių ir 

Švarkas 

$37.50 
Vertas penkiasdešimts 7)ą-

lierių hiti siutai su 2 porom 
kelnin 

$25.00 iki $50.00 

36 5 7 3 
AB R H E 
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OVERKOTAI 
Geriausios rūšies ir darbo 

#0.00 iki #50.00 
Importuoti Worumbas 

Viskas ranka sinta 
$75.00 vertės 

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 Ts 
sta gali sutaupyti. 'am-

ZELL CLOTHING 
CO. 

1366 S. HALSTED STREET 
Atdara Vakarais ir Nedėlio-

4 0 2 ° k*AlikUkšAiWJS^lLkU tiMifUM £%£»&fct>j * **4AA+~ 

MŪSŲ PAMATAS 
NUOLATINIO PASISEKIMO 

°-

Nuolatines pastangos mūsų valdininkų ir dar 

bininky patarnavimas mūsų kostumeriams grei

tai ir mandagiai ir įtikinimas, kad jie daro biznį 

mūsų bankoje su dideliu malonumu. 

Jei jųs nesuprantate anglų kalbos, jųs galite at

likti savo bankinius reikalus mūsų bankoje lietu

vių kalboje. 

PE0PLES STOCK YARD 
STATE 

DIDYSIS BANKAS ANT 
IŠ 

Kampo 47 ir Ashland Ave. 
Chicago. 

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje 
savo stiprumo ir geru patarnavimu. 

j • 
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoj 

PEARL QL'EEN KONCERTINA 

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

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

Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVARD 7300 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
SeStadietiis, Rūgs. 27, 192* 

- » - u i * M « 

viij kalba lapelius su para* 
"šu: "Bažnyčios kovojft,Tautos 

nesutinka". 
Žemiau* paskaičius kėlias-

vyta Protnefheua kuri Ims 
kaipo jusiu žibintuvų ir kar
tu atmintis Anglų Poetui 
Shelley kuris paraše viena iŠ 

C 1 C E R 0 J E 
— u i - i. i . 

Antradienyje Rūgs. 23 
gerb. kun. Vaičiūnas sušaukė 
visą jaunimą iš Cicero. Susi
rinkimą vedė pats klebonas. 
Po ilgo kalbėjimo jis patarė 
suorganizuoti jaunimui kim
ba. Išrinkta komisija, kad su
galvotų vardą ir jau sukurtų 
kliubą. Ateinantis susirinki
mas įvyks spalio 1 d., trečia
dienyje. 

svarbus raportas bus iš Kat. 
Federacijos Chicagos Apskri-
cio. 

L. Krekščiunas, 
Rast. Kat. Fed. 12 skyr. 

KENOSHA, WIS. 

eilutes buvo galima suprasti,«didžiausiu veikalų Proniethe* 

PRANEŠIMAS. 

Kat. Federacijos 12 skyr. 
poseiminis susirinkimas įvyks 
nedėlioję rūgs. 28 d. 1:00 vai. 
po pietų. Šv. Antano par. mo
kyklos 8-tam kamb. Būtinai 
visu draugijų atstovai-ės tu
rės atsilankyti į šį Federaci
jos susirinkimą, nes tai yra 
vienas iš svarbiausių susirin-
kimi} per metus. Bus duotas 
rapor tas iš Kat . Federacijos 
XIV Kongreso. Taipgi labai 

vo tikėjimo vadus, kurie kas 
sekmadienis bažnyčiose aiš
kina Šv. Raštą ir kitus tikėji* 
mo dalykus. Pranas. 

UTICA, N. Y, 

aer r-
i 
i CICERO! 

Užlaikau prosus, visus 
plumberistes reikmenas, pe
čiams įvairias dalis, zovė-
sus, raktus, elektros lempu
tės, vėlas, svičius. Taipgi 
užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūklelių, grą
žtų, coliaukų ir U. Visais 
namo išpošimo reikalais 
kreipkitės: 

J. A. ZDANIS i 
Hanlvvarc. Paints, Oils and 

General repalrs 

1421 S. 49 Ct. CICERO 

kad čia biblistų spičius gar
sinama. Mat tą dieną turėjo 
jų '<Spičitto,, įvykti. Na, ma
nau sau, tai dar jie vis kaip 
ir tos naktinės dvasios be 

j vietos po lietuvių kolonijas 
[trankosi. Nemanau, kad iŠ 
[katalikų kuris ėjo į jų "Spi-

Parapijos mitingas. ]č į ų» nes biblistai iškraipyda* 
Rugsėjo 7 sekmadienį tuoj m i šv- Raš t*> i r savotiškai 

po Sumos Šv.Vetro parapijos aiškindami žmonėlius tik su-
svetainėje įvyko gerb. klebo- vadžioja. O katalikai turi sa-
no kun. 8. Bistrais užsakytas 
pfarupijos susirinkimas. Buvo 
tartasi surengti bažnyčios nau 
dai didelį bazarą. Išrinkta 
atatinkami asmenys, kurie ap
siėmė eiti per dirbtuves ir 
krautuves ir parinkti busi
mam bazarui daiktų. Kuomet 
minėtus bazaras prasidės, da 
tikrai nenutarta. 

Draugijos susirinkimas. 
Rugsėjo 14 Šv. Petro baž

nytinėj svetainėj čia buvo 
6v. Petro Dr-jos metinis su
sirinkimas. Buvo renkama 
nauja dr-jos valdyba. Sulig 
dauguma balsų į pirmininkus 
pateko Kazimieras Venskus, 
jo pagelbininku Antanas Gy-
bas, protokolo raštininku 
Juozas Mežliunas, finansų raš
tininku Jonas Druklenis, ka
sininku Pr. Stankus. Šv. Pet
ro dr-ja čia galima sakyt y-
ra seniausia, ir nariais skait
linga ir finansiškai neblogai 
Ktovi. Daug kartų yra bažny
čios ir kitokiems reikalams 
gausiai aukojusi. 
Biblistai. 

Sekmadienį 14 rugsėjo teko 
•I čia matyti atspaustus lietu-

' ) 
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PASINAUDOK PROGA 
Didžiausias Išpardavimas 

VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 

Ant 

BRIDGEPORTO 
OVERKOTAI 

"" Augščiau 

Naujausios 
Madų 

S I U T A I 
Visokių 
Stylių Augščiau 

Įvairių materijų, visokių si2u, 
nekurie su dviejom kelnėm. Tu
rim ir Hart Scliaffner & Marx 
siutu. 

Nesenai mūsų kolonijoj įvy
ko nepaprastas lietuvių ap
vaikščiojamas t. y. pašventi
nimas lietuviškų šv. Jurgio 
parapijos kapinių. Ačiū gerb. 
klebono kunigas P. Zabie
las darbštumui vietiniai lie 
tuviai gali pasididžiuoti sa
vo kapinėmis. Kapinės .yra 
puikioje vietoj. Jos užimą (i 
akerius puikaus smiltyno. Pa
šventinimo apeigas atliko kle
bonas P. Zabiela. Daug lietu-, 
vių dalyvavo iškilmėje. Iš vie
tinių draugysčių dalyvavo: 
Šv. Kazimiero, Šv. Antano, 
Šv. Juozapo ir Moterų Sal
džiausios Širdies Jėzaus, Uk-
rainų draugystė šv. Apaštalu 
Petro ir Povilo, draugyste iš 
Herkimes, N. Y., Šv. Jurgio, 
dr. iš Frankford, N. Y., Šv. 
Jono. Pamaldos įvyko Šv. Jur 
gio Bažnyčioje. Per pamaldas 
pasakytas pritaikintas ^pamo
kslas. Po pamaldų visi nuke
liavo*} kapines, kur iškilmin
gai atlikta pašventinimas. Pa
šventinus kapines, gerb. kle
bonas pasakė puikų graudi
nantį pamokslų. Parapijonai 
yra labai užganėdinti savo 
klebonu, kuris pasišventęs su 
visa energija darbuojasi del 
parapijos. Klebono darbai 
jau rodo gerų vasiių. Turime 
parapijos svetainę, turime lie-

Huvišką mokykla, kur vaikai 
mokinama lietuviško kalbos, 
rašybos ir Lietuvos istorijos, 
ir dabar j gijom kapines. 

Parapijonas. 

us ir toj vietoj paskendo. Di-
dys stovylos bus suvirs l80 
pėdų augščio didesne už Lai* 
sves Stovyla kuri stovi įva
žiuojant New Yorkan, Triners 
Bitter Vynas gali susilyginti 
su tuo ries jam nėra lygaus 
vaisto viduriams. Viena is m u 
sų pirkėjų štai ką rašo: 'Tri
ners Bitter Vynas mane iš
gelbėjo keturius kartus nuo 
mirties." Mrs. Anna Dole-
zal, rugsėjo 18 d. Tai geriau
sias vaistas nuo blogo apeti
to, galvos skaudėjimo, nerviš
kumo ir kitų vidurinių ligų. 
Tavo vaistininkas turi savo 
stock'e. Taip pat* pamėgink ir 
kitus Triners vaistus kaip 
Triners Linimenta nuo ruma-
tizmo, neuralgijos ir Triners 
Cough Sedative del kosulio ir 
šalčio. Jeigu negali gauti šių 
vaistų savo apięlinkėj rašyk 
tiesiai į Joseph Triner Compa 
ny, €hicago, 111. 

(Apgr.) 

R. ANDRELIUNAS 
LIETUVIS LAIKRODININKAS 

Taisau laikrodžius ir parduo
du naujus. Turiu taipgi įvairių 
muzikalių instrumentų. Duotus 
orderius tuojaus išpildau. 
4414 B. Oalif ornia A ve. Chicago. 

Ganai 
d J. £ANsnur* 

Fotografas 
PANSIRNĄ STUDIO 

t&Ol S. Halsted SC, Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

šaukiamas, važiuoja 1 rtaaa 
miesto dalia 

: Reumatizmas saugele 

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

T?aupymo Account 'aa Šioj įstaigoj tai geriausias 
investmentas, nes sattgns nešiantis gera nuošimti ir pil
nai atsakantis savo vertė. 

Aceotint'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiaa. 
Lietuviai klerkai Jums patarnaus. 

CICER0#BANK 

CUNARD 
Lietuviai važiuoja Lieruvon sve-

čiuosna neilsesniam laikui kai 
metams, galės gryžti Amerikon 

Į neatsižvelgiant J kvotą. 

Į LIETUVA. 
trumpiausiu laiku, kas Seredą, 
trejais ekspreso laivais. 

BERENGABIA AQLTTAJnA 
MAURETANIA 

(par Cberbourga ar Southamp-
toną) 

Iš Lietuvos j Ameriką 
JEt manote parsitraukti gimines 
iš Lietuvos, vietas užsakyklt da
bar. M;usų ofisas Lietuvoje su
teiks jiems pagelbą ir rodą. Visi 
trečios klesos keleiviai turi atski
rus kambarius, neprilygstamas 
švarumas ir maistas. 
Smulkmenų klaus f s , 
kis vietos agento ' -
arba 

S 

48-th Avenue and 25-th Place 
a a i,1 11 i , mm 

CICERO, ILL. 

=: 

Neslkankykite savęs skaus- • 
maia, Reumatizmu. Sausgėle, | 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu . 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kurto gyvybę I 
ir dažnai ant patalo paguldo. | 

CAP8ICO COMFOUND mo-
štiš lengvai prašalina viršmi- • 
nėtas ligas; mums šiandie dau- | 
gybė žmonių siunčia padėka- _ .— 
vones pasveikę. Kaina 60c per ' • ) [ • 
pasta 65c arba dvi už $1.05. • 

Knyga: "ŠALTINIS SVEI- p 
KATOS" augalais gydyties, kai- . 
na 50 centų. 

Justin Kūlis 
3250 South Halsttnl Street 

CHICAGO, ILIi. 
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"BUK VISADA JAUNAS IR SVEIKAS | 
S U 2 I N O K GYVENIMO SLAPTYBE, i 

Jsigyk mūsų aiškius, moksliškus patarimus: Kaip 
Užsilaikyti Jaunu ir Niekad Nesirgti* Tai tūkstan
čiu dolerių vertes sekretas, naudingas visiems: 
sveikiems ir sergantiems, jauniems ir seniems. 

Tuojaus rašykite del informacijų/ 

M. D. RAMSON 

CUff ARD LUTE, 
140 N. Dearborn St. Chlcago, DI 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

M * » » • » • » » » » » » » » » » » » » n^^<—B 
Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
Murimo Ir budavojrmo namu 

GENERALIS 

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

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicmgo, IU. 
Home 

3356 Lowe Avenue 

— 

5 Box 571, Los Angeles, California 
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ITALIJOS NAUJOJI MIL 
ŽJNIŠKA STOVYLA. 

Ant kranto melinosois Me 
ditarranean, arti Carrara, Ita
lija pastatys msrmorinę sto-

3 = 

NELAUK! 
KELNĖS! KELNĖS! KELNĖS 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augščiau 
Visokios rųšies, didelis išsirinki 

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto
ru. 

PAUL LEASES 
Special 

Kepures 
95c. 

3427 So. Halsted Street 
Opposite 34-th Place 

Chicago 
Tai Boulevard 1566 

Special 
Sweaters 

12.85 

TEISINGAS BUDAS 
GYDYMO. 

Tyras krau 
jas palai
ko ffyvybė. 
Ateik pas 
mus, o mes 
išvalysime 

kraują ir 
^padarysime 
H tyru. Be
veik visuo
se atvejuo
se sergan
tiem* Ka
taru, Ru-
matizmu, Paraly: 
cers, Eczema, plauku nuplikimu, di
delį glands daugiau pasitaiko nuo 
netyriaus kraujo kuri galiota tuojaus 
patalsyU. 

Paskutiniais laikais tikrai parodo
ma kad vaistai įskiepyti tiesiai j 
kraują atneša greitus rezultatus. Vie
nas serum pertikrins kiekviena ken-

j tėtpja. Gailu matyti kaip žmonos 
I ieško ten Bau pagelbės ten kur jos 
; negali rasti, vartojant senas meto-
| das gydymosi. Ateik ir pasikalbėk 
Sis mug, ir sužinok visa teisybe, 

es norime pasikalbėti su kiekvie
nu kenčiančių nuo chroniško ner
viškumo, kraujo, o4os. r«ctal ir pri-

(vatiSku ligų. Ne«Ufiiit kaip silpnas 
j jautiesi kaip nerviškas esi mes ga
l i m e tave pagydyti. Patarimas vel-
:tui. 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 6 vai. 
vak, Panedėliais Seredomis ir Suba 

į tomis nuo 9 ryto Iki f vai. vak. 
fNedėliomis nuo 9 Iki 12 piet. 

Cbicago Mtdieal COiuic 
Dr. R. G. McCarthy Director 

30* 8. gtato str. Karttp. C^cMgrėss 
2-nd Floor Chlcago, XUL 

Parodos Savaite Chicagoje 

Parodos Savaitč įvyks Chicagoj pradedant su Spalio 6, 1924 
krautuvėse John P. Daleiden Co., Daprato Statuary Co., Eccle-
siastical Goods Co., D. B. Hansen & Sofiš, Matre & Company ir 

^Ecciesiastical Department Spaulding & Company. 

Šios firmos surinko puikiu Ir nepaprastu bažnytiniu dalykų 
ir juos parodys TIKTAI PARODOS SAVAITĖJ. 

Kiekviena iš šių firmų turės specialiai išstatytus šiuos daly
kus atskyriuose kambariuose — ir kiekviena iš JŲ turės ką nors 

nepaprasto parodyti. 

Tatgi nuoširdžiai kviečiame visus atlankyti šias vietas. Visi 
yra kviečiami — gerbiami Kunfgai -t- Seseris ir svietiškiai žmo

nes. 

Atsiminkite kad "Parodos Savaite" Chicagoj prasideda Pa-

nedėly Spalio 6 d. 

JOHN P. -DAILIDEI* CdMPAKY, 168d Sedgwlck Street 
DAPRATO STATUARY COMPANT. 770 W«st Adams Street 
ECČLESIASTICAL. GOODS COMPANY. 984 MiKvauke-e Avenae , 
D, B. HANSEN Sc SOWS. 27 Vfdtth Eranklln Stfeet 
MATRE AND COMPANY. 76 V7esft Lake Street 
ECdLESIA»nCAL DEPT. SPAU1*DING 4b COMPANY. Van Buren at 

Michigan Ave. 

h ass i i 

BRIDGEPORT PAINTIN6 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimnojame ir popieruo-
jame namus. Padalome 
darbą greitai ir pigiai. <* 
Užlaikome maliavti, popie-

rn ir stiklu ir t. t. 
3149 8 0 HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, IU. Tel. Yards 7282 

*% 

- / 

A n Armltage 9%9i 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Roofing Contraotor 
Visi stogai opzarninuojanii ir 

aprobavimai duodami veltui. 

Mes taisome senos ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Masu troknl vaZhioja J visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visad Darbas Garantuo
jamas 

12011-13 W. Division Str. 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalii Koatraktoriui, 
statjtojus ir seno namų 

taisytojas. 
2319 West 944h Street 

Chioago, Dl. — <•• < > i • m • I I I 

•Telefonas Canal 72SS 

J PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

DažŲ h* Pof>eros Krautuve 
SSSS SO. LEAVTTT STR. 

r— 
Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias ptumerts, darbą ai -

Ueku serai ir saitaiftkai. 
THOMAS H1GGOTS 

i S i S So. Oakley Ave Chlcago, 

H 
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Prakalbos ir krutamieji 
paveikslai. 

Sekmadieny, rugsėjo 28 d. 
7:30 vai., vakare, Aušros Var
tų par. svetainėje įvyks gra
žus krutamieji paveikslai ir 
prakalbos. Kalbčs 'Draugo ' 
Redaktorius Dr. K. Pakštas. 

Kas norite išgirsti Dr o K. 
Pakšto garsių prakalbų ir pa
matyti gražių paveikslų, tai 
ateikite į Aušros Vartų par. 
svetainę. 

Įžanga 25c. Vaikams 10c. 
Jokių kolektų nebus. 

Dr-ja nutarė prisidėti prie su
tiktuvių. Pirm. p. Kasnrauskis 
pampino indaują, kur bus lai
koma vėliava. Tretininkų or
ganizacija apsiėmė darbuotis 
per vakarienę. Šv. Agotos dr-
ja irgi prisideda. 

t f 

nesami i i Centro. 
Mv>k.<<„- •, Valdyba. 

Bunco Party". 
L. Vyčių 16 kp. rengta 

"bunco pąrty" šeštadienį 27 
d. rūgs. 8 v a i vakare Šv. 
Jurgio par. svetainėj ant 2 lu
bų. . 

Kviečiame atsilankyti visų 

eerų draugijos. Teko man 

J. Sacilla. 
ir muzika. 

girdėti, kad ai draugija žada 
"in eorppre'1 dalyvauti baza
lte i* visas kitas draugijas su-
bitinti. Tam t iksM susirinki
mui užsibaigus, užsisakys ba-
Bare karštą pietų. Taip jau 
Moterų Rožath*iavos draugi
ja ketina eiti "in corpore' , į 
batarą. Matysime, kuri drau-

narių ir svečių. B e 'bunco", gija laimes pirmenybę. Nede-
kurįa visiems malonu yra iai- lioje rugsėjo 28 d, dv. My
šti ir gauti dovanų, bus d a r k o i o bažnyčioje įvyks rink 

Komisija, 

NORTH SIDE. 
' Viešas susirinkimas. 

Town of Lake kolonija ren
giami prie surengimo dideles1 $ v - Mykolo parapijos baza-
vakarienės pagerbimui s u l a u k i ą s e i n a l a b a i pasekmingai 
tų gerb. Seserų Ktzimieriečių. | ̂ o r s *r d a u g žmonių yra be 

liava 6 kuopos šv. Antano 
Labdarių naudai 

Visi maolnėkit prisidėti sa
ve aukomis. .Tiesa . 

Rugsėjo 16 d. š. m. šv. Ka
zimiero Ak. Rėmėjų 3 kp. tu-

Į šitą darbą visi kviečiami ! darbo, bet bazarą lanko skait-' rėjo mėnesinį susirinkimą, 
prisidėti. Tadgi visas draugi- Į liūgai. Praeitą nedeldįenį 1.1 Buvo tartasi apie Seimo reika 
jos'kaip vyrų ir moterų, vai- y* 21 d. buvo Šv. Mykolojlus- Išrinktos atstovėmis: G, 

TOWN OF LAKE. Idybos nariai kviečiami ateiti, 
i pavieniai asmenys, kas galite 

Vėliavos įvesdinimo iškilmės. ] tas ir atsilankykite! Vakarie-
Town of Lakiečiai ruošiasi ,nė tokia surengsime, kokios 

prie N. Pr. Švenč. P. Marijos j dar ant Town of Lake nebu-
vėliavos įvesdinimo į bažny- vo. 
čia iškilmių. Šv. Stanislavo 

PAMOKOS 

Susirinkimas įvyks penkta
dienį rugsėjo 26 d. 7:30 vai. 

,vak. Šv. Kryžiaus par. mo
kyklos kambaryje. 

Anglą; Ka lbos 
Lietuvių Ka lbos 
Ari tmet ikos 
Knygvedys tės 
Stenograf i jos 
Mašinė le R a š y m o 
P r e k y b o s Teis ių 
Laiškų R a š y m o 
S. Vai . Istorijos 
Abclnos Istorijos 
Geografijos 

MOKSLO LAIKAS: 
N u o 9 i š ry to lkl 4 po pietų, ir 

n u o 7 iki 9:30 vai. vakare. 

Malonėsite kuoskaitlingiau 
šiai atsilankyti. Komisija. 

Draugijos susirinkimas. Po su j Stankevičienė ir J. Krimens-
sirinkimui visi drauge suėjo kaitė. 
į basara ir padarė pelno pa
rapijai su virš šimtą dol. 
Mat šv. Mykolo draugija yra 
pirmutinė Šios parapijos dr-
ja, tuomi ir nenorėjo pasiduo-

Be to buvo pranešimas, kad 
Lapkričio 30 d. rengiamas im> 
sų skyriaus vakaras su laimė
jimais. Laimėjimu serijos ja t 
pardavinėjamos. Kurios jaV 

• mm m*» • • » — i « » » j » • • • • » 

NEMETYasmPINIGUS 
Perkami nftntns drnaužlus. At 

neškit pas mus aavo senus siutus 
Ir overkotus tai m e s atnaujis ime 

Patyrę 30 metu šitame darbe 
i 

j a ir anga, Q*L niekas negal* ten ir pagelba geresnė. Iki I f] V f) I T 
pasakyti, delko taip yra. Del- šykitėe tad visi pria šios kil t i W • U IV H I H I 
to, kad draugystė »ėrm suvar-jnios draugystės. 
žyta. Laisvai vystosi, ir kol J švento Jono Draugas. 
nas žino, kad laisvė visiems y- T •• • •: — • ;I- — ~ ' • • - • 
ra brangi, it nž ją galva gul S I U V Ė J A I 
do. 

Man teko kalbėtis su dviem 
draugais, kurie, išbuvę šioje 
draugystėje šešis metus atsi
metė del kokių tai nesusipra
timų. Bet vėliau jie grįšo. 
"Mes skaitome, sako jie, dien
raštį "Draugą" ir tėmijame. 
kad visados Švento Jono dr-
stė "Drauge" yra graiiai np-
a*ašoma. Taigi dienraštis "Dr
angas" su jumis, tad ir mes 
busime jums prieteliai, ir su-' 
gryžtame vėl atgal". Taigi 
matote, gerbiamiejie skaity
tojai kur "Draugas" ten ir 
meilė. Kur stiprybe, ten yra 
pagelbos. Kur galybe didesnė, 

• i 

»—*—'»•»-• 

ti kitoms draugijoms, Atei-;butų pardavusios, malonėtų l 

i 
Pil ietystėa 
Dai lrašystes 
Gramatikos 
Retor ikos 
Literatūros 
Et imalogi jos 
Oratorystės 
Jjogikos 
Ekonomijos Labdaringos Są-gos 5 kuo-
Fizikos 

• ; 

BRIDGEPORTAS. 

nančią uedSlią t. y. rūgs. 28 
d. lauksime į parapijos baza-
ą šv. Kazimiero brolių ir se-

p 

pos svarbus susirinkimas į-
Soeiologljos l * 

vyks nedėlioję rugsėjo 28 d.t 

2 vai. po pietų šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambary. 

Amerikos Lietuvig Mokykla Kviečiami visi atvykti SUSi-
sios so. Haisted st. ciiicaRo, m. r į n k į n i a n , nes bus svarbių pra 

f — 
D A K T A R A I : 

{ Telefonas Boulevard 1939 

DrSABrenza 
4«08 SO. A S H L A N D A V K N U E 

Chlcago, 111. 
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po 

i piet iki S po piet, 6:30 vak. Iki 
* 9:SO vak. 
ą» •- — — — — - " ~ — - ~ ^ — Į « | 

DR. A. I RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Tek*. Lafayettr 4149 

20 metų Prityrimo 
Akiniu pri ta ikymo m e n o 

pinigus atnešti per kitą susi
rinkimą. 

WKST PULLftlAN. 

REIKALAUJU 
Arkitekto Braižytojo 

(draf t sman) 
Patyrusiam, lavintam braižytojui 
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės 
sekančiu adresu: 

M. E. ZALDOKAS 
1263 K. Paulina Str. 

K a m p . Mihvaukee Ave, Chlcago 
Tel. Off. Humboldt 4890 

Rea. Humboldt 3393 

| N a m u s Nežiūrint Kur Gyventum 
Valom visokios rūšies Tyrų Ir 

moterų skrybėles 

Padarom darbą greitai, 
Pigiai, gerai 

U. S. CLEANERS AND 
DYERS 

J- R WAITCHES 
L a w y * f 

LIKTU Via ADVOKATAS 
_*L I M l i — • 1 6 — m *• ttear-. born St. T a t RsnAolpfa S U 4 - 4 A M 

10717 Indiana Ava. 
Tel. PaJimna 99T1 

Vakarais 

^ ^ " ^ ' ^ • • • • . • » i 

r 

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

Chicago, 111, 
Telefonas Roosevel t 1689 

>*%«•«»•>•«< 
igmmm 

J 

Telef. Y a r d s 1236 

Dr. J. H U P E R T 
D A K T A R A S I i i C H I R U R G A S 

Prakt ikavęs B E R L Y N E , V I E N -
NOJ ir P A R Y Ž I A U S Ligoninėse 

Gydo v isokias l igas moterų ir 
vaiku. Leidžia va is tus po skūra. 
Turi X-ray ir tt. 
4649 So. Ashland Avenue 

Trečios Lubos Cnieago, 111. 
Va landos 2 iki 4 ir 6 iki 8 

«F 
Tel. Bou levard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 4 7 - t h SL 
Va landos n u o 8 iki 19 dieną, n u o 
6 Iki 8 vai. vak. Nedė l iomis n u o 

8 iki 2 vai . p o p ie ty . 

I 
Tel. Daulrrard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
l i e t u v i s Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, 111. 

Dr, Ai Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistai 
Blektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—He ftinrinlino, 
t)—!»«• peilio ir be skausmo, 
3)—Be knmjo, 
4)—He jokio pnvojnii** A veikalai, 
5)—tticijentai Bereikia utrctl, s a 

li tuoj valioti . Ir guli eiti t 
darb«. 

I I'ujr.vclo 'Ciall-Mtoaes' (akraenJN tulžyje) 
| ir ukiiu-iiįs šlupumo piiMlėJe be o-

IKTIHUOS, HO ta«n tikromis moks-
liekomis priemonėmia bei valstaia. 

Apkurtusiems fniRTmiina girdėjimą. 
Gydo visoklus HS>AM pasektninsrai, ir jei 

yra reikalas daro operarijnft. 
lVofesijotuilį p>itar»uv imą teikia savo 

oflee: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
OfUiis atidar>ta>*: kasdien nuo t vai. 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir fteredomia ofisus aftda 

i rytas. 
Vi f 

81MPTX»L\ I P A R E I Š K I A 
A k i u Ligas 

Ar Juma skauda ga lva? 
Ar Jūsų a k y s ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Deg ina ar niežt i? 
Ar skaitant akys greit pavarg

s t a ? 
Ar kvaišta ga lva? 
Ar matote kaip U plukančine 

Ar atmint is po truput} m a l ė j a f 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaučiate kaip ir smilt is a-

kyse? 
Ar y r a balta denie ant * o k « t 
Ar turit kataraktą t 
Ar turi žvairas akis? 

DR, JAN J. SMETANA 
A K I Ų SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Ava. 

K a m p a s 18 gatvės 
Ant trečio augftto v ir i P lat te ap-
tlekos. kambariai: 14* 15, 16 l r l ? 
Valandos: nuo t ryto lkl 9 vak 

Nedėl iomis uždaryta. 

-

mtJ 

Dr* Manrice Kahn 
Ofdytojas ir ObirurgM 

4 6 3 1 8 . A s h l a n d A v e . 
TeL Yardj 0994 

Valandot: 
Nuo 10 iki 12 piet 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

mJ 

>fiso Tel. Boulevard 868S 
l i e s id . TeL D r c i e l 8191 

DR.A.A.R0TH 
B138A8 GYDYTOJAS LB 

GHLltUKGAS 
• p e d a l i e t a s Moteriško. Vyrišką 

Valkų Ir visu chroniškų Ilgų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Haisted St 
Kampai Slat Str. 

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

i r" 

Tel. Bou levard 8886 

Dr. J. P. POŠKA 
G Y D Y T O J A * 

CHLBUBGAS 
gS37 8o . Morgan Street 
Va landos : 9—11 Ii r y t a 
Vakara i s nuo 7 lkl 8 

ČIOBRO OFD3A8; 
I M S Sontn 49- th AveMM 

Telef. a o e r o 4878 
Va laad . : S—«: 89 v. w. kasdien. 

Utarnlnkais Ir. petnydioat* nuo S 
iki 9 vaL vak. 

DR. CHARLES SEGAL 
r e r k ė l e savo ofisų p o numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

DUovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—12 nuo 1—4 
po pietų: nuo 7—8.«t vakaro 
Nedėliomis: 19 Iki 11. 

Telefonas Midvray 8888 
~~- • • M M 

Telefonas P u l i m a n 8318 

Dr. A. J . Tanenavičius 
GYDYTOJAS U i CHERURGAS 

10821 MichJgan Ave. Chlcago, U L 

— 

Remkitc tuos profesijoiia-
lot, biznierius kurie garu* 
aaa dienrašti "Drauge". 

! 
...r Tol. Ganai 0887 Vak. Ganai 9118 

DR. P. L ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

UJaUnUTfir&S 
1821 So. Haisted Str. 

I Vaandoo: 19 lkl 11 ryte; 1 Iki • 
po plitų: i m t vakarų 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Je igu kenti galvos skaudėjEmą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu a k y s ; 
nuvargę, s i lpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuejaus ate ik pasitarti. 

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

Nedė l iomis n u o 19 i k i 12 
3333 South Haisted Street 

DR. 0, VAITUSH, 0. D. 
L1ETUVYS A K I Ų SPECIALISTAS 

Pa lengv ins visų 
akių tempimą 
k a s yra priežas
timi skaudėj ime 

galvas, svaigulio, aptemimo, nervo . 
t u m i skaudančius ir užsidegusiu* 
karSau akių kreivos akys katerak* 
to, nemiegio; net ikras ak i s įOedani 
Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri« 
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėj imo ir va ikus e inančius mokyk
lon. Valandos: nuo 19 iki 8 vakaro 
Nedėl iomis nuo 1 0 Iki 12. , 

Akiniai $4 ir augščiau 
1545 W. 47 S t ir Ashland Ar. 

Tel. Boulevard 7889 
i • -v 1— • i i * • - r - - — — * * 

40 vai. c&aidai. 
Rugsėjo 28- d. sekmadieny 

p«r sumą šv. Petfb ir Povy-
lo parapijoj iškilmingai su 
procesija prasidės 40 vai. at
laidai, o baigsis utarninko 
vakare rugsėjo 30. Per visas 
3 d. parinkti pamokslininkai 
šalty* piamokslus: atidarant 
atlaidus nedelioj per sumą sa
kys pamokslą didžffiu gerb. 
pralotas kirti. M. L.^Krušas, 
vakare sakys gerb. kiui. Pau-
kšig, ka tik atvykęs m bol-
ševistinės BucijosT Pairkiely 

ji* ryto j»akys gerb. kun. A. 
Linkus, vakare gerb. kun. J. 
B. Kloris; utarniake ryte gerb 

' kun. J. Svirskas, o vakare ant 
(užbaigimo atlaidų sakys gerb. 
i kun. Pr. Vaitukaitis. 

Šv. Mišios atlaidų metu 
bus šiomis valandomis: pir
mos darbininkams - 5 vai., 
antros 8 vai. ir suma 9 vai. 
Po sumos kiekvieną dieną bus 
sakomi pamokslai. 

Mišparai 7:30 vakarais ir 
| pamokslai. 

Atlaidai yra Dievo malonių 
laikas. Visi katalikai, be jo
kio išsiteisininio, privalo at
likti šv. išpažintį, nes bus 
svečių kunigų rytais ir va
karais išpažinčių klausyti. 
Taip pat ir kun. Pr. Vaitukai
tis žadėjo rytais atvažiuoti 
pagelbon. Visi turės progos 
pasirinkti nuodėmklausį. 

Visus nuoširdžiai kviečia 
Kun. J. Paškauskas. 

Klebonas. , 

S. 0. UCHAVVfGZ 
Lietuvis Graborius 

2314 W. 23-rtl P lace 
Chioago, 111. 

Patarnauja laido- ] 
tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti , o m a n e 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
9109 

L'l 11111 S BB=B= 

1437 So. 49 Ave. Tek Cicero S279 | 

CHAS. SYREWICZ 
Lietuvi* GrabnHni* 

Laidotnvių k a i 
nos kiekvienam 

Pirmos Klesov 

LieeaMd Imb. 
F. M. I*alacx 

Privatc Ambu-
lance 

i 'i 

relefonas Yards 1138 

ISTANLEY PJ 
MAŽEIKA 

į G R A B O R i r S IR] 
Ila Lsan i notojas 

Turiu automo
bilius visokienul 
reikalams. Kainu j 
prieinama. 

3319 Ai 
ve. Chi« 

J.MILKEVICZ 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

Aš dabar turia aukščiau-
«ioa rųšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių 
materijų. 

Darau Aut Orderio 
Siutus ir Ovorkotus del 

vyru. 

Patyręs 
20 metų ant šito darbo. 

Meldžiu Lietuviu atsilanky-J 
kitę busite gražiai užganš-
diati. 
Kainos Visiems Prieinamos 

Taipgi taisau, valau ir 
prosinu. 

J.MILKEVICZ 
LIETUVVS Kir VEJAS 
•TO We>t 19-th Street 

Cfticago, 111. 
Telef. Ganai 0334 

TeL Doarborn 4766 
JOSEPH C. SOBOL 
U E T U V T S ADVOKATAS 

Smite 1518 Asliktnd Btock BIdg. 
156 S. Clark St. Ghicago, D i 

Residencija 
2341 W. 23 Pi . Tel. Ganai 3599 

JOHN L BAGDZIUrMS 
ADVOKATAS 

• • * • ajlas vlMiMs 
oa*i» Ab«trakia». 

rimt "r-iiiMialu Ir 
7 South Dearborn Street 

ROOM <53S T R 1 B I H K BLI>Q. 
Totefonas Randolpti 9261 

J s : 21JJ1 We«t 22 St 
Toktfonas C a n į | f f T 

! 

| Į » » » » » » 

—L .L'l" •^rr saa 
- • - • 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas qjsntu be skausmo. 
Bridge gorlooiiiu aukso. Sa muw 
pleitom galima valgyti klco'UniHa, 
maistą. Garautuoiame visą savo dar
bą, Ir iemas mušu kainas. Sergėkite 
savo dantis, kad nftkffiątu jūsų s>d» 
katai. 

Tel. Hutnboldt 2656 
A. MARCINKEVIČIUS 

Seniausias l i e 
tuvis Siuvėjas 

North Sidėje 
1630 TV. Wabansla 
Ave. Ghicago, 111. 

Siuva v isokios ru-
sies vyriškus drabu-
i ius , pagal 4vairiy 
madų. Užsakymai iš 
pildomi gerai ir 

• greit. Kainos priei
namiausios. 

. - ». , . - . . - - - • , - , • . , . t m m m t _ t _ 

I t 18 TOS KOLONIJOS. 

Švento Joik3 Evangeliste 
draugyst§s mėnesinis susirin
kimai įvyks nedėlioję rugsė
jo 28 d., 1924 ai. 1 valandą 
po pietų Dievo Apveizdos pa
rapijos kambaryje ant 18-tos 
ir Union Ave. 

Tas susirinkimas yra svar
bus. Yra daug dalykų apsvars
tyti. Meldseiau tad dra
ugų kad skaitlingai susirink
tų. 

Minėtos draugystes susirin
kimas paskutinį karta buvo 
rugpiučio 31 d. Wži m. Tų 
dieną į draugystę įstojo «ie 
aaaieas: Petras Vedeckis ir 
Betras Bernotas. Per šių me
tų septynis mėnesius visk3 js-
tojo 22 naujų nari<|. 

Taigi -gajote, g^rbiamkjie, 
1 5 i * 4 1 i W a ^ A S T 1 lW kolonijos draugystės bujo-

>«»» » »H 

J. B A K T Y S 
PIRMOS KLiASOS-LlE-

TUVVS KR1AUCRJS 
Turiu <iž garbė pranešti visuo

menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad a i padidinau stocka 
savo kriaučiškai įstaigai, if d a 
bar turiu didsiauaia pasirinktina 
rudeniniu ir 4*amtolŲ materija. 

SIUTAI IR OVERKOTAI 
VISOKIŲ STAII-Ų 

Padarome a n t užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi, 

Valom, Pros inam ir Ta i soA 

J. B A f Č T Y S 

i 

3249 So. Haisted Bt. 
Chieago, IU. 

Tel. Yards 9419 

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

R o ° ™ W 4 — Tel. Itandolph 2»00 
VaL. Kuo 9 ryto iki 5 po pieta 
Vakaras* 8209 8o . Haisted Str. 

TeieC. Varas 1919 

— . / 

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

Hetropoll ian State Banko Manse 
M 9 1 W. 99nd St. TeL Ganai « 9 9 t 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GŪDIS 
ADVOKATAS 

197 N. Doarborn Street 
Valand.: nuo « lkl 8:99 
Nedėl iomis 9 iki, 12 
Beski . : 9*23 So. Haisted Str. 

Telef. Boulevard 1310 
Chlcago. 

HELEN BELMEN JERRY 
U E l U V t ADVOKATĄ 

4454 South Wes(ern Ave. 
Telefonas Lafayette 4089 

Valandos: N u o 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 Subatotn po piet. ' 

H » » » » » » » • • • « » « • » » * m mtmrni —i 
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CICERO TAILORING COMPANY 
P A T Y E ? LIETUVIAI S I U V Ė J U I 

Pranešimas Visiems Lietuviams 
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni-

iiių ii* žieminiu materijų. 
Siuvam Ant Užsakyme 

Siutus ir Overkotus naujausios mados 
Mų*ų Darbas Visados Augstos Rūšies 

Kreipkitės pas mus del gero patarnavimo 
Padarome darbą gerai ir pigiai 

Savininkai 

T. BARTKUS IR J. KULPINSKAS i 
4837 West 14-th St. 2-nd Floor Cicero, DL = 

atlIIIIIIlIlllllllllllllUlllllllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIUlIlIltlIlIUIIIilIlIlIHIlMtlIlHIIIIIK 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

l tooui 1117 — 1122 
127 N. Doarborn Str. 
Telef. State 7521 

i 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
of i ss "Naujieaų" name: 

1799 So. Haisted Str. 
Tatef. Roosevelt 9500 

Panedėlio vakare: 
4991 So. Marslificld Ave. 

—— 

JOHN KUCHINSKAS 
I i lETUVIS ADVOKATAS 

2291 W. 22-nd St. arti LeavKt St. \ 
Telefonas Ganai 2592 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se 
redoj ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki 6 
r. Veda visokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku-
naentua, parka nt arba parduo
dant Lotus. Namus , Karmas Ir 
Blsnlus. Skolina Pinlrus amt pir
mo morglčiaus lsng-romls l i lygo-
m i a 

V*. 
| N M 

A, A. O L I S ' 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1994 VaL n n o 9 - 9 

VAKARAIS: 
9901 8 . Halstbd s t Tel . Blvd. 9TTI 

v. v apart Panedėl io fr 
Pėtnyclos 

ui, • i I > = • " . » 58! ===== 
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C H A S . K. V U O S A I T I S 
PATYRCS LIETUVIU KRAUČIUS 

Vyru ir Moterų Ęv^m Siuvėjas 
OVERKOTUS IR ąjUTUS 

Padarome ant užsakymo ąreitai ir pigiau. 
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama 

kainai 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus. 

C H A S , L V U O S A I T I S 
2337 So. Leavitt St. Tel. Roosevelt 8982 Ghicago. 

> > n ą ą » » i «a»JJ 

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

Ofisas Dldmiestyji 

29 South La Salle SUant 

Telefonas Central 9899 

Vakarais 3223 8. Halstad St. 
Telefonas Tards 9991 

>» . i i • 

Remkite tuos prolcsij( 
JlaSf 9̂ ŴaWM̂ â4 ifSCj^ 
naši dienraštį "Drauge". -



D R A U G A S • 
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NEMIRšKITE NUSTATYTI 
LAIKRODŽIŲ. 

šiandie Chicagoje baigiasi 
saulės šviesos taupymas ir 
tuojaus po vidunakčio, pri^š 

CICERO, ui. 

Pabaigtuvės. 

nė. Malda atkalbėjo gerb. Mo- do, jog skyriai sparčiai dar-
tina Mariai buojasi. Visi rengiasi prie sei-

Delegates užsiregistravo iš mo, kuris įvyks rūgs. 28 d., 
šių skyrių. laiškai draugijoms išdalinta, 

Town of Lake 1 sk. - M. bilietij nuo "Lawn P a r t y " 
Šediene, A. Baltutienė, V. Gal- daug išparduota, kiti skyriai 
naite, Z. Gečaitė, ir S. Jur-! vakarienės gamins, ir šiaip 

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

i " 

Šiandie ir rytoj po pietų, 
paskui dar vakare, ir Šv. An-

magsėjo 28 d., laikrodžiai m i e t a n o bazaras užsibaigs, 
ste turi but nustatyti viena Daug geni daiktų ir gražių 
valanda atgal. ; gyvuliukų dar liko lamiėti. 

Geriausias daiktas tai pa- ' Aš jau bazaran trauklu, 
darvti šiandien išvakaro ei-j Kas su manim? 
nant gultų. Kuomet bus 10:-
00 reikia padaryti 9:00. 

NUSIŽUDĖ ŠOKDAMAS 
PER LANGĄ. *.. 

Scenas Parapijonas. 

PENSUV GRAFTAI. 

Rudolpb van Bergoff, 37 
metu. 2424 Geneva terraee, 
už klastuotų čekių keiti m;} 
teismo nubaustas dešimčiai 
dienų kalėjimo. 

Po to nubaudimo jis paim
tas identifikacijos biuram fi-
ajin aukštai? South Clark st. 
policijos stoties. Iš ten jis 
per langą šoko gatvėn ir su
siliejo ant cementinio šaligat
vio. 

Cook apskrities valstybinis 
pi^)kuroras Crowe parėdė 
pravesti nuodugnius tardy
mus kas link iškeliami] graf-
tų policijos pensijų fonde. 

PRANEŠIMAS. 

PABLUDĖLIC AUKA 
PALAIDOTA. 

Pablndėlio Yereolini anka, 
10 metų Anna Tomasich, Ga-
ry. Tnd., vakar palaidota. A-
pie 300 Šv. Trejybės parapi
jos vaikų prisidėjo prie laido 
tuvių. ,Xes nužudyta Anna tos 
parapijos mokyklą lankė. 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų seimas įvyks nedėlioj rug
sėjo 28 d. 1924. šv. Kazimiero 
Vienuolyne 2601 W. Marąue-
tte Rd. šv. Mišios prasidės j 
10 vai. ryte. Sesijos prasidės 
2 vai. po pietų sulig seno lai
ko. 

Visi skyriai kviečiami pri
siųsti savo delegates. 

Valdyba. 

gaitė. 
Bridgeporte 2 sk. - A. Nam 

sedienė, J . Volterienė, O. !Se-
kleckienė, Naugzemi^nė, P. 
Burbienė, M. Šalčienė, V. Ja
blonskienė, ir M. Gurinskaitė. 

North Side 3 sk. - K. Jese-
vičiutė, B. Naujokienė, E. 
Andruškevičienė. 

18-tn St. 5 sk. - A Stasa-
lienė, M. Tverijonienė, Šaka-
liene, O. Papievutė, ir A. Pe-
troniutė. 

Brighton Park 6 sk. ~ B. 
Liudžienė, Dausonienė, J . Kli-
mienė ir Junokienė. 

Cįcero 9 sk. - O. Reikaus-
kienė, O. Rasinskienė. 
~W es T s fd e 10 sk. -- V. But
kienė ir O. Gaidaitė. 

I§ 4 - 7 - ir 8 sk. neatsilan-
ke. 

Protokolas perskaitytas ir 
vienbalsiai priimtas. 

Iš skyrių raportų pasiro-

ĮMOKĖK PENKIS ŠIMTUS 
DOLERIŲ 

4 pagyvenimų medinis na-< margus vakarus rengs. 
Toliau komisijos narė O.Į r a a s > storas ir 3 lotai po 6-5--

Reikauskienė raportuoja nuo j 4 kambarius randos neša 
S4 Lawn Par ty" . Ikišiol gryno'$73.00 į mėnesį. Kaina $6,-
pelno yra $386.20 nors n«s vi
si skyriai pridavę bilietus. 

Seimas įvyks rūgs. 28 d. Šv. 
Kaz. Vienuolyne. Šv. Mišais 
prasidės 10 vai. ryte. Sesijos 
prasidės 2 vai. po pietų. 
Vyrai kviečiami dalyvauti. 

Susirinkimas užsibaigė mal-
4a. 

A. Nausėdienė, pirm., 
S. Juargaitė, rast. 

' PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

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

Atsilankykite į mmm 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
8327 S. Halsted Street 

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

500.00 arba savininkas mai
nys ant bile kokio biznio, lo
tus priims už pirma įmoke-
jima. 

REAL ESTATE 
i*T 

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

NEPASIVELINKIT 
PAMATYTI! 

1. 
$5,000 nupirks 

gera 6 flatų mūrinį namą, 3-
5 ir 3-4 kamb. fl., didelis 
cem. basementas, elek., va- . D . a ^ atliekam greitai, 
nos. Namas geram stovyj. 

Randos į mėnesį neša 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMI 
JOS R±MĖJŲ APS
KRIČIO PROTOKO

LAS. 

wm?mwmiimmwnnwmmiiww»n ° ****** 

o 
PIRMĄ AUKSINĮ 

VAKARĄ 
Rengia 

Praėjusią savaitę Chicago-
įe areštuota apie 8,000 m^t 
ristų už per greitą važiavime 

-K 
Susirinkimas įvyko rags. 14 
Sv. Kaz. Viennolvng. Pir

mininkavo ponia A. Nausėtlie-

Draugystt Ražancavos Panų Ir Moterų 
RUGSBJO - SEPT. 28,1924 M. 

MILDOS SVET. 3142 S. HALSTED STREET 
Kas atsilankys į šį iškilmingą vakarą, gaus aukso 

veltui Taigi užprašom visus kaip senus, taip jaunus, 
g mažus ir didelius atsilankyti, o atsilankę n<pigailėsi- g 
i te, nes bus"daug įdomių dalyku. Be to dar #os puifci g 
:? muzika. ' "**' j 
g ĮŽANGA LABAI MAŽA TIK 35c g 

i 

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS 
Šis puikus 3 šmotu Moliai r 

parlor setas $300 vertės. Spe-

cialė kaina da
bar tik 

$198.50 

i 

šis geležinis augštos rūšies 

combination anglinis ir gazi-

nis virtuvės pečius -^ nikeliuo 

tas, viršus visas pališiuotas. 

Sujungimus padarome veltui. ^ 

Speciale kaina J98i50 

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

Didelis Išpardavimas Grojikliniy Piany 

i 
Pamatyk ši nuostabu muzi- i 
kai į instrumentą veikėmeje 
mūsų krautuvėj. Geriausi'as 
radio receiveris ir puikiausias 
plionografas 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 Brunswick PhonooTapho. 
Kainos nuo tift(\ ftfl ir A u g l i a u . 

Kiaušiu 
lietrodyri 
receiver. 

$190,00 
Išlygos Sulyg Jūsų Noro. 

UŽLAIKOME PILNA EILC LIETUVIŠKŲ REKOR 

DU SAVO STOCK'E 

2 flatij mūrinis namas 6-6 
kambariai su visais, įtaisy
mais, augš tas cementuotas 
beįsmentas. Randos neša 
900.00, randasi gražiausioj 
900.00, randasi gražaiusioj 
vietoj netoli Washington 
Parko, mažas j mokėjimas. 
PMtesnių žinių kreipkitės: 

C. P, SUROMSKIS 
3352 SO. HALSTED ST, 

CHICAGO, I I I . ' 
TELEF. BLVD. 9641 

»• • • • • - • • • , I W I ^ — ,!• — • • • - .- — • • • • • • • • 

KAS TURI $4,000.00 
Pardavimui 3 flatų krautu

ve po 4 kambarius flatas. Pe
čiais apšildomas. Renda neša 
$200.00 į mėnesi. Parsiduoda 
už $14.500.00 Įmoket cash 
$4,000.00. Likusios mėnesiniais 
mokesčiais. 

!C. H. LYONS & CO. 
• 5931 So. Kedzie Ave. 

Tel. Prospect 9163 

R A K A N D A I 
PARSIDUODA 6 kambarių ra

kandai labai pigiai galima ir flata 
užrandavoti. 

Atsišaukite 
1223 So. 49-th Avcnue 

2-ros Dubos 
Cicero, m . 

PARDUODI" 7 kambariu "moder
niškus rakandus labai pigiai; 3 Šmo
tų Monalr parlor setas, diyonai, lam-
pos Console fonografas Walnut — 
Dininng setas 2 setai miegamiems 
kambariams, 3 šmotų mėli nos sku-
ros parlor setas- virtuvės settts ir 
tt. turi būti parduotas prieš 1-ma 
visas arba dalimis. 

815 So. AnMaiHl Blvd. 

PLAYER -— PIANAS 
Ant Pardavimo 

$250 
$250 nuperka puiku Player Pianą 

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

1722 Ronth Ashland Ave. 
Chicago, 111. 

. J 

$13,500.00 
Kas pamatys — tas nupir

ks šį gera bargena. 
2. 

Turėdamas $1,500 
gali nupirkti 3 flatų narna, 2-
4 ir 1-7 kamb. fl. Namas yra 
geram stovyj ir randasi Bri
dgeporte. Vanos, elek. ir ki
ti parankumai. 

Randos neša j mėn. $80.00 
Parduos tik už $6,500.00 
Nepasivelink pamatyti šį 

narna! 
3. 

GERIAUSIAS PIRKIMAS! 
4 flatu moderniškas mūrinis 
namas, beveik naujas, aržuo 
lu baigtas, did. cen. beismen 
tas, laundries ir visi kiti pa
rankumai. 

Randos neša į m. $210.00 
Randasi gražioj vietoj, S. 

Sidėj, kur negali statyti me
diniu namu, nei juodi žmo
nes negali gyventi. 

Parsiduoda pigiai, tik už 
$15,500.00 

nes savininkui reikia pinigų, 
kito tokio namo toj apielin-
kei negausi. 

Uel tolesniu informacijų 
kreipkitės į 

S. L. FABIONAS 00. 

GEMOMIS Cftfi 

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

pigiai ir gerai. 
Kreipkitės: 

$150.00 j?352 So. Halsted Str. 
Parsiduoda dabar tik už m Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

80J W. 351h St , Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

k'asekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

.r 

B I Z N I S 
BAKGENAS BRIGHTON PARKE 

19 didelės priežasties parduosiu sa
vo namą ir bizni po num. 4526 So. 
Fai.rfield Ave. yra labai puiki groser-
nė bitnis arti prie Lietuviškos Baž
nyčios ir mokslainės. Pasiskubinkite 
nes šis bargenas ilgai nebus nepar
duotas. 

J. PAKALNIS 
4425 So. Talnian Ave, 

DUONKEPYKLA ANT 
RANDOS 

Netoli -Chicagos', Ulinofs vals
tijoj su storu ar be Storo. Vie
ta- gera,. pečius geras. 

Atsišaukit 
DRAUGAS PUB. 0 0 . 

2334 So. Oakley Avenue 

• • 

Siame išpardavime mes siūlome iums 
stebėtinai žemas kainas tiktai 

3 Metus Išmokėti 
395.00 * 

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co. 
\tskaitliuoslmė jums už sena 

pianą main»Ti+ ii wnt naujo 

. i i . 

3621 — 23 — 25 So. Halsted Street 
... JOS. J. JOZAITIS, Genaralis Menedžtris 

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

*• -n 
^ " s w w » 

PARSIDUODA bucerne ir 
grocernė, parduosiu /cana pi
giai $750.00 gera vieta, kasas 
ilgas, geri ruimai pagyveni
mui, pardavimo priežastis tu
riu išvažiuoti \ kitą .miestą. 

821 West 34 Street 

= & 

R E I K A L I N G A 
TUOJAU REIKIA VYRŲ 
Patyrimas nereikalingas, 

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

Atsišaukite 
60 W. Washington St. 

Remkite tuos biznierius, ku 

rie dažniausiai garsinasi dien 

raSty ^Drauge". 

(įicogo.I/l. 

809 West 35-th Street 

2 FLATŲ MŪRINIS 
NAMAS 

6--6 kambariai karšto van
dens šiluma, viskas aržiuolų 
trimuota 30 pėdų lotas, sun 
parlori'ai aptaisyti porčiai 
Talman Ave. arti 66-tos gat
vės. Kaina $16,500.00. Casli 
$3,000, raktai randasi: 

A. N. MASULIS 
6641 S. VVESTERN AVE 

TEL. REPUBLIC 5550 
ATDARA NEDĖLIOMIS 

PIGUS IR GERAS 
NAMAS 

Pardavimui, 3 lubų augš-
to, muro namas, akmeninis 
frontas, 3 po 4 kambarius pa
gyvenimai. 

Ir taipgi 2 lubų augšto me
dinis namas, iš užpakalio, 2 
po 4 kambarius pagyvenimai. 
Abiejuose namuose randasi I 
maudynės, elektra ir kiti ge-
ri įtaisymai. Rendos neša j 
mėnesį $90, kaina $9,000, {-
mokėti $3,000, o kitus leng
vais išmokėjimais. 

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St. 

Tel Yards 6894 
BARGENAS 

3 flątų murinto namas 4—4—Z 
kambariai, guzas, elektra ir kit 
parankumai. Atsišaukite pas savi
ninką. 

2152 W. Coulter Street 
Chicago. 111. 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

ReeidenHjoe Tel. Ofiso Tel. 

Prospect 5161 Prospect 5778 

Profesionalai, biznieriai gar
sinkite feavo biznius dienrašty 

4 Drauge". r 

Dr. Chiropractor ir 
Akuserka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir val
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Pataribias dovanai. 

Valandos nuo 1 Iki 9 vakar*. 
Tel. Yards 4951 

8252 So. Halsted S t 

rr 
DR. P. SIMAITIS 

Naprapath, 
Gydau pasekmingai širdies li

gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas,* dusuli, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus sullesinų; 
nesilpnindamas jų vaistais, šiaip 
jau tonsilius, 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). 

Vai. 1 iki 4 po pietų. « iki 8 
vak. Nedėlioms po sutartj. 
Ofisas 4852 S. Ashland Avenue 

] 

Tamsta 
»1 

Bali Bot 
Sveikas 

BARGENAS 
6 kambarių mūrinis bungalow, kie 

to medžio trimingai, furnace šiluma 
didelis behlmentas. tCaina $7,600.08 

2115 West 54 Place 
Tel. RepabUc 8522 

Chicago, I1L 

ANT PARDAVIMO 9 kam
barių muro cottage, geram 
stovy, elektra, gazas, vanos, 
randasi geroj apielinkej. Atsi
šaukite pas savininkas. 

3219 So, Lowe Ave. 
Chicago, 111. 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar jųs Cia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jusi* 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą? Ar turite didelį persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus Ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išballmą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusį liežuvj? 
PraSalinkit nervineuma —- apsi
saugoki! neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu**, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kupczynski 
ir Schmfsers 

Oflsair 
Tel. Ha > markei 4878 

1112-1114 Milwaukee Ave. i 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
platų, 6-9 vakare 

Nedėlioj nuo 18 i*l .12 dieną 
Specialistą' c>rcrH*kų. ner\'ų, 
kraujo, odos ir šiacumo ltgų. 


