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NEI VIENO KATALIKU 
VYSKUPO NEBELIKO 

RUSIJOJE • 
VISI PASIŠALINO NUO 

BOLŠEVIKŲ PERSE
KIOJIMO. 

Kunigai ir vienuolės uždary 
ta kalėjimuose. 

— 
• • • < • • • i Š as ^ . 

Keliami Protestai Prieš ' ATIDARYTAS LIETUVOS 
SEIMO POSĖDIS 

. 

ROMA, spal. 1. — šiandie 
visoj plačioj buvusioj Rusi
jos imperijos teritorijoj, kur 
soviotų valdžia turį savo prio 
spaudoje gyventojus, nebeli
ko nei vieno katalikų vysku
po aktualėj vyskupijos- rezi
dencijoj. Nes sovietų autori
tetas kaskart vis su didesne 
energija kovoja religijas. (Tad 
vyskupai savo gyvasčių ap
saugai turėjo Rusija apleisti 

T. Sąjungą 
L I E T U V O J E 

Australija ir Kanada Kovos Są
jungos Akciją 

TAIKOS SCHEMA PAVOJINGA SU V. 
VALSTYBĖMS 

KAUKAI, spal. 2. — Va-| 
kar atidaryta* 120-asis Lie-
tuvos Seimo posėdis. 

3ein>a lankia daug svarbių 
darbu. Dienos tvarkon pa-
dėta ke^Jtasj interpeliacijai kai 
Kuriems ministeriams. 

DURPIŲ GAMYBA VIL
KAVIŠKIO APSKR. 

GENEVA, spai. 1. — Ja
ponija triumfuoja laimėjusi 
T. Sąjungoje, kuomet Sąjun
gos komitetas pripažino ja
ponų delegatų statomus rei
kalavimus padaryti atmainų 
a ibi t racijos, saugumo ir nu
siginklavimo protokole. 

persikeldami vienur ir kitur 
i užsienius. 

* # 

Buvęs Tiraspolio vyskupas 
Zeer, kurs del nesveikatos 
dar pirm 20 metų atsistatydi
no ii vyskupijos valdymo ir 
kurs šiandie turi arti 90 me
tų amžiaus, vis dar gyvena 
Tiraspoly. 

Be to, Tiflise randasi Apa
štalinis administratorius, mo-
įingnoras Smets, kurs rūpi
nasi Gruzijos katalikais pasi
šalinus vyskupui. 

fTokiu būdu Rusijoje kata 
likų Hierarchija Visai ičny 
kusi. 

Bolševikai nesukalbami 
Katalikų Bažnyčios santy

kiai su bolševike valdžia nuo
lat eina blogyn. Tie santy
kiai pablogėjo Šveicarijoje 
nužudžius bolševikų atstovą 
Italijai žinomą AVoro\vsky. 
Per tą \Vorovsky /Vatikanas 
su l>olševikais buvo pagerinęs 
santykius. $n to "\Vorowskio 
pagelba Rusijon buvo pasiųs
ta ir žinoma ISventojo Tėvo 
misija gelbėti badaujančias. 

/Pa misija tečiaus senai jau 
baigėsi. Kuomet rusus spau
dė badas, bolševikai buvo 
kiek nuolaidesni. Bet kuo
met gyventojai truputi at-
kiuto, sovietų valdžia misijai 
pradėjo statyti visokių kliu-
cm. 

Dėlto visos misijos stotys 
uždarytos ir visas šelpimo 
darbas likyiduotas. 

Japonų laimėjimai Japoni
jai yra didžiai svarbus daik

tas. Nes T. Sąjunga turės 
arbitruoti kadir vidujinį val
stybių nusistatymą, jei kar
tais tas nusistatymas butų 
priešingas kitai valstybei. 

Tegul tarptautinis teismas 
(tribunolas) ir išspręstų, kad 
tas ar kitas dalvkas vra vidų-
jinis valstybės klausimas ir 
kaipo toksai nepriguli arbit-
racijos jurisdikcijai. 

Bet paliestai valstybei rei
kalaujant T. Sąjunga negalės 
atsisakyti nuo duoto klausi
mo sprendimo. Ir jei Sąjun
ga pripažintų vidujinį nusis
tatymą neteisingu, tuomet ji 
gali ir paties karo reikalingu
mą pripažinti. 

Štai pavyzdis: 
Suv. Valstybes imigraciniu 

įstatymu japonų ateiviją vi
sai išskyrė. (Tos rūšies įs

tatymas priguli išimtinai pa
čių S. Valstybių jurisdikci
jai. Juk kiekviena valstybė 
savo viduje gali tvarkytis, 
kaip jai tinkamiausia. 

Tečiaus Japonija tos rų-
šies vidujiniu Suv. Valstybių 
tvarkimosi nepasitenkina. Ja
ponija apeliuoja T. Sąjun
gom (Tuo būdu tas vidujinis 

tarptautiniu reikalu. 
T. Sąjungos ūpas nežino

ma*. Ji galį Japonijos skun
dą pripažinti teisotu, ir jei 
taip, ji gali pareikalauti Suv. 
Valstybių atšaukti tą įstaty
mą. K i taipgi prieš S. Vals-
tybes atkreipiamos visos ^ - f ^ ^ ^ - i ^ ^ ^ ^ T T g ^ ^ r i l ^ 
jungoje 
bės. 

TRIUKŠMINGA PALAMEN-
TO SESUOS PRADŽIA. 

U)NPONAf5, spal. \ —A-
tidarytos pariamento sesijos 
pradžią bu^o labai triukšmin
ga, kuomet iškelta interpelia
cija, delko valdžia atsisakė 
traukti atsakomybėn komunis 
stą redaktorių Campbell, kurs 
kituomet fcufstė sukiliman 
Anglijos jurininkus ir oro 

prigulinčios valsty-

OTTAWA, spal. 2. — Ka
nados parlamento opozicijos 
lyderiai paskelbė, kad jie vi
su griežtumu kovosią fT. Są
jungos arbitracijos, saugumo 
ir nusiginklavimo sutartį, jei 
ji bus pataisyta taip, kaip ja
ponų norima. 

Lyderiai užtikrina, kad tos 
iųšies sutartis (protokolas) 
negali tikėtis Kanados pripa-

mo VQ% nesuspenduota sesija. 

HERRIOT GINA SAVO 
POZICUA. ' 

Sąjunga pradeda maišyti* j 
vidujinius valstybių reikalus, 
kad tuotarpu tos rųšies rei
kalai priguli išimtinai nami
nei valstybių jurisdikcijai. 

PARYŽIUS, spalių 2. — 
Francijoa premieras Herriot 
gina savo poziciją kas link iš
kelti) taksų ui įvežamas Fra-
ncijon vokiečių prekes. 

Herriot į Vokietijos vyriau 
sybeg, protestą pasiuntė notą. 
Pažymi, kad tos taksos lega 

Šioj apylinkėj girioms su
mažėjus jau nuo 1921 metų 
medžių kurui beveik neparduo 
dama. Gyventojams tenka 
gamintis durpių. 

Užpraeitais ir praeitais me
tais, esant pastovesniam orui, 
veik visi gyventojai buvo pri
sikasę durpių pakankamai, 
kad net ir turgavietėje jų ne
stigo. Durpių lauras atsiei
davo apie 30—40 nuoš. pi
giau, negu malkų. 

Bet šįmet del vėlaus ir šla
pio pavasario ir pagali aus lie 
tingos vasaros, durpių gamy
ba Vilkaviškio apskrity, ben
drai imant, yra apie 50 nuo
šimčių mažesnė, negu pernai. 

Vėliau kastos durpės del 
lietingo oro dar tebestovi ir 
mirksta pievose. 

Taigi, ateinančią žiemą bus 
žmonėms sunkenybių su ku
ru. 

Ciiicaps Darbuotojai 
Vilniaus Dienos Reikalu 

KUN. JURGIS PAš-
KAUSKAS. 

VVestpulmanno Klebonas 
sako, kad: 

"Vilniaus klausimas yra 
opiausia žaizda Lietuvos kū
ne. Nuo jos pasigydyti ka

talikai privalo dėti visas pa
stangas sostinei atvaduoti. 
Be aukų vilniečiams sunka 
kovoti prieš prispaudėjus. O 
be vilniečių — Vilniun nu
žengsime. Tad visa energi
ja remkime Vilniaus našlai
čius, mokyklas ir švietimo j-
staigas." 

Spalio 9-tą Gerb. kum Pas-
kauskas minės pamaldomis ir 
rinkliava bažnyčioje ir pra
kalbomis salėje. 

P a s t a b a : Spalio 9-tos 
komitetas spauzdina 10,000 
specialių konvertų aukoms 
rinkti. Tie konvertai bus iš
dalinti bažnyčiose dar prieš 
Spalio 9-tą. 

GIRIA LIETUVIUS. 

žinimo. Ne* ta gutartįnu T. Įj ė f r4 r j w ^ ^ bendra .neturį 
su reparaciniais planais. 

Tečiaus Vokietija j tas tak
sas kitaip atsineša. 

Amerikos Lietuvių Vaikai -.-
Vilniaus Našlaičiams 

SYDNEY,. spal. 2. — Vie
tos spauda skelbia įspėjimų 
Australijos 'valdžiai. Pažy
mi, kad T. Sąjungos pasida-
vimas .Japonijai tpri but aiš
kus Įspėjimas Australijai, 
idant ji be atodairos imtųsi 
visų galimų priemonių gink
luotis. Kadangi šiuo atveju 
nusiginklavimas yra aiškus 
valstybei pavojus. 

Kai-kas negali išgalvoti T. 
Sąjungos elgimosi. Nori vy
kinti taiką ir tuo pačiu žygiu 
griauja valstybių nepalieeia-

FRANCU M BALANSUOJA 
BIUDŽETĄ. 

i i 

PAUYŽIUS, spai. 2. — 
Francijoa finansų minist. Gle-

Aprašydamas lietuvių pe
dagoginę parodą, kur tarp kit 
ko dalyvavo moksleivių kank
lininke grupė, latvių laikraš
tis "Latvijas Vestnesis" pa
taria latviams imti pavyzdį iš 
lietuvių, kurie tautinio meno 
atgaivinime esą toli aplenkė 
latvius. 

Chkagos Aušros Vartų parapijos mokyklos vaikai 
sutarė susilaikyti kokį laiką uno "chewing gum" ir neeiti 
j "nickelshow," o sutaupytus centus paaukoti Vilniaus na
šlaičiams. Valio, mažieji karžygiai! Jųs savo pavyzd
žiu mokinate, kaip teikia Vilnius vaduoti! Garbė Jums! 

(Ką rengia khtį mokyklų vaikai pranešime vėliau). 

UETUVCS VALSTYBES 
BIUDŽETAS. 

K Kauno praneša, kad jau 
baigiamas svarstyti Lietuvos 

mentei paskelbė, kad 1925 m u š t y n e s b i n d ž e t a s 1 9 2 5 

*Francijos biudžetas bus su-
Jbalansuotas. Tai įvyks pir-
:mu kartu į dešimtį metų. 

valstybės reikalas pasidaro * mybę. 

ZEPPEL1NAS SKRIS 
SPALIŲ 8. 

I PASKOLA VOKIETIJAI 
PRIPAŽINTA. 

. 

Kova eina smarkyn. 
»Savo keliu bolševikai su vi

sa energija veda kovą Kata
likų Bažnyčiai. Nuolat dau 
gina visokius savo legalius 
varžymus. 

Kova Bažnyčiai padidinta 
ypač po to. kuomet bolševi
kai savo pusėn pavergė rusų 
pravoslavų cerkvę, įkūrus 
raudonąją religiją, kurios 
priešaky stovi nemažai Rusi
jos pravoslavų vyskupų ir 
Šventikų. Tas bolševikus pa
skatino naikinti Katalikų Ba
žnyčią. 

Jr tas naikinimo darbas 
bolševikams vyksta. Nebe-

BERLYNAS, spalių 2. — 
Praneša,, kad Amerikai pa
dirbdintas orlaivis zeppelinas 
ZR-3 iš Vokietijos į S Vals
tybes leisis skristi spalių 8 d. 
• • ' " . " • i , —f? 

visi uždaryti į kalėjimus. Ka
lėjimuose kankinamos ir se
serys vienuolės. 

Bijo Bažnyčios. 
Katalikų Bažnyčios bolše

vikai labai bijo. Jie žino, kad 
Bažnyčia yra žinoma doros 
ginėja ir visokių neteisybių 
smerkėja. Tuotarpu bolše
vikų šiandie visa rūpestis — 
išauklėti kuodaugiausia nedo
rųjų žmonių, kurie butų jiems 
ištikimi. Nes doras žmogus 
bolševikams juk negali but 
tarnas ir lojalis. 

Tad bolševikai Katalikų 
rastum ten šiandie nei vieno Bažnyčios bijo ir neatlaidžfai 
laisvo katalikų kunigo. Jie ją persekioja. 

BERLYNAS, spal. 2. — 
Proponuojama tarptautinė 
200 milion,ų dolerių paskola 
Vokietijai, galima sakyt, jau 
užtikrinta. 

Britanijos bankininkai il
gas laikas apie paskolą dve
jojo, perkratinėjo paskolos 
sąlygas ir saugumą. Dabar 
iš Londono pranešta, kad an
glai galutinai sutiko prisidė
ti. 

Sutikus anglams ir ameri
konams prisidėti, tad ir kitos 
mažesnės Europos valstybės, 
prisidės prie paskolos. 

Viena Amerika žada prista 
tyti žymesnę paskolos dalį. 

AffENAI, spal. 2 . . — Va 
kar atsistatydino Graikijos 
mdnisterių kabinetas, kuriam 
pirmininkavo Sophoulis. 

DIDELĖ VĖTRA 
RYTUOSE. 

tems. 
Rugsėjo 12 biudžeto projek 

tą pradėjo svarstyti ministe-
rįų kabinetas. 

NEW YįJRK, spalio 2. r -
Rytines valstybes šiomis die
nomis palietė didelė vėtra su 
lietumi. Pennsylvanijoj žu
vo 8 asmenys. New Ybrko 
valstybėje — 2. Nuostoliai 
begalo dideli. 

KAS VALDYS ATEINANTI 
KONGRESĄ. 

i 

WASHINOTON, spal. 2.— 
Republikonų partijos lyde
riai nusako, kad ateinantį 
Kongresą valdys republiko-
nai . Kitaip jie juk ir negali 
sakyti. 

me-

PLĖŠIKAI ATĖMĖ 
0VERK0TJJ. 

GYVULIŲ TIKRINIMAS. 

Lietuvos Finansų ministe
rijos nutarimu, visi impor
tuojami Lietuvon gyvuliai ir 
jų žali produktai negali but 
įleidžiami per sieną be vete
rinarijos gydytojo patikrini
mo. 

Veterinarijos gydytojus nu 
matyta laikyti prie Joniškio, 
Abelių, Suvainiškio, Mažei
kių, Skuodo ir Virbalio-Klai-
pėdos muitinių. 

G erge fFalman, 16 W. On-
tario .st., šįmet yra pirmutinė 
Chicagoj auka, kuomet plėši
kai Uuo jo atėmė overkotį. . 

Talman su Joseph Pisher, 
5214 W. 25 st. ėjo, klomet 
ties Cass ir Ontario gatvių 
susidūrė su dviem plėšikais. 

Tuojaus nuo Talman atim
ta 7 doS*, gi pas Pisherį ras
ta tik 7 centai. 

Vienas plėšikų tečiaus pa
stebėjo, kad Talman apsivil
kęs naujutėliu overkočiu. 

Liepta jam nusivilkti atrė-
mus revolverį į krutinę. 

,Talman teisinosi, kad over

kotį pirkęs vos pirm poros 
dienu. Tečiaus tas negelbė
jo. 

Vienas piktadarių tuojaus 
užsivilko overkotį ir abudu 
pasišalino. 

4 • 

PLATINKITE "DKAŪU^ >• 

PINIGŲ KURSAS. 

JSpaliiį 1, 1924 

Lietuvos 100 litu $10.00 
Anglijos 1 sterl. BV 4.46 
Francijos 100 fr 5.32 
Belgijos 100 fr 4.86 
Šveicarijos 100 fr 19.06 

Italijos 100 Hrų 4.38 
Čekoslovakijos 100 kronų 2.99 

ra*; 

NUŠAUTAS ŪKININKAS. 

NAUJAS GRAFTAS. 

Policijos pensijų fonde, 
anot žini#. susektir nauji gra-
ftai. Mirusių policmonių žmo 
nos negaH iškolektuoti pomir
tiniu iš pensijų fondo be gra-
ftų. 

O R A S . 

CHICAGO. —Šiandie išda-
lies apainiaukę, gali but oro 
atmaina; šilčiau. 

) 

Vaitkunų kainie, Pabaisko 
valsčiuje (Ukmergės apskr.), 
buvo toks atsitikimas: 

Susirgus žmonai, pil. Kiš
kis, 23 m., iš rugsėjo 5 į G d.* 
2.-00 naktį, atsikėlęs ir prieš 
langą taisęs pakinktus, kadv 

reikalui esant, parvežus gy
dytoją. 

Tuo laiku iš užlango pasi
girdo suvis. (Vos suspėjęs iš
tarti "mama, gelbėkl" Kiš
kis krito negyvas. 

Atlikus lavono piaustymą, 
prie šonkaulio rasta užkliu
vusi karo šautuvo kulipka. 

Eina tardymai. 
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SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS' 
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DRAUGĄ" 
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia Ir 
geriausia patarnauja, "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

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

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto fld 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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" D R A U G A S * 
Published Daily Ejc*pt Bondays 

Six Montha $3.00 
AT NEWS - 8TAND6 S c A COPY 
DRAUGAS PLBLISH1NG CO.. Inc. 
*334 80. Oakley Ave.. Chlcago. 111. 

Red. Tel. Koosevelt » t l » 
Atimini* tr.: Roosevelt 7791 

KRIMINALISTAI, MOKY KLA IR RELIGUA. 
- — * 

ŽMOGŽUDYSČIŲ PRIEŽASTYS. 

tteWti^aižiwns, Spalio 

linkę aiškinti žmogžudystes 
cuiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiit j tūlomis proto ligomis. Anot 
9 SPAUO BELAUKIANT, jų Loeb ir Leopold buvę li

goniai, todėl ir nužudę Fran-

Katkurie laisvamaniai yra,l»erd uoliai* studijavo ši vi-
šiems rupimą klausima ir 
Voliier's" (fugs. 20 d.) r a-

Artinantis D spalio Ameri
kos lietuvių katalikų visuo
mene subruzdo. 

Mūsų Vyriausiojo Vado, A. 
L. R. K. Federacijos Centro, 
raginama katalikų visuomene 

ką. Vienok kas-gi drįs be jo
kių įrodymų tvirtinti, kad 
tokių pamišėlių Jungtinėse 
Valstijose specialiai daug 
veisiasi? Juk šio krašto žmo
nes yra normalaus kūno ir 
proto ir gyvena gerose ma-
terialese sąlygose. Vienas 

pradėjo smarkiai ruoštis, kad | fcįtas gal bandys tą nelaimę 
tinkamai paminėjus Devintą
ją Spalio. 

Kas daroma kitose koloni 

aiškinti klimatu. Bet 3-4 vi
sų Respublikos gyventojų 
gyvena tokiame klimate, ko
ks yra Anglijoj, Šveicarijoj 

jose, dar neteko gauti itkshu a r Olandijoj. Tik maža dalis 
Meksikos (Arizona) pasie
nio turi tiek nervuojančio 
klimato, kaip Sicilija ar Ka-
labra (Italijoj). Galop, Is
panijos klimatas yra šiuo 
žvilgsniu net prastesnis už 
Meksikos pasienio klimatą, o 
žnfogžudystes ten visgi bent 
11 kartų retesnis, negu Jun
gtinėse Valstybėse. Tad ma-
terialės priežastys savaimi 
atpuola. 

Gal policija neapsukri ir 
Vilnių ir Vilniaus vadavimo' nesąžininga? Taip, policistų _ 
idėjai giliau įdiegti į mūsų j yra visokių, vienok bendrai I pagrįsti religija ir tikėjimu į 
žmonių širdis ir jai vykinti imant Amerikos policija y r a j 5 i e v ą A § k a ! b u k a i p o n e _ 

neblogesnė už Anglijos, Is- bažnytinis (unchurched) a-
panijos ar Kanados. 

žinių. Tuo tarpu paminėsime, 
kas veikiama Chicagoje. 

Chicagoje susitvėrė tam tyr 

čiai 9 spalio komitetas, kuri:-
organizuoja milžiniškas iškil
mes Chieagos lietuvių kolo
nijose. 

Komiteto veikimui pritaria 
Chieagos darbuotojai, tikri 
Tėvynės mylėtojai. Jie viešai 
pareiškia savo nuomonę apie 

rašė straipsnį What's Vv ro-
ng with our children?" jis 
sako: 

"Šių dienų kriminalistas 
tai vos iš mokyklos išėjęs 
/aikas... Mokslo dienoms 
pasibaigus, jis vietoti pasu
kus į darbą, pasisuka j pik
tadarybę Su diplomu ranko
se, jis apleidžia mokyklą ir 
stropiai dairosi ką pasiūlys 
jam pasaulis ir kame jis pri 
s'ttikys. Ir randa jis žmog
ž u d y s t ę — ir Kalėjimo celę. 
Aš nemanau, kad jus galė
tumėt rasti liudnesnį, nei š!s 
vaizde visame pasaulyM. 

Ir toliau p. W. G. Snop
is erd tęsia: 

"Mes prašalinam iš Ame
rikos mokyklų moralus, eti
ką, religiją — kaip jus norit 
tai vadinkit. Taip man sa^.o 
žydų tėvai, katalikų tėvai, 
kaip ir protestantų. 

Aš nekalbu kaipo bažny
čios narys. Ir nemanau kad 
kas-nors vadintų mane reli
gingu. Vienok aš tikiu, kad 

! tikrieji moralai ir dora yra 

kovą ir patys demokra-l ia vntot i v M f t g pinlįpj *uWėįimas 4T t. t. ; j * pašaiįk** ar nent be prO^ 
žmonty dorinfmffl Ir r d f c S Dibar-gi Amerika kol- optinės -pskolos- i lgesniam, tai. Beptfblifonai tvirtma, 
nimui mokyklose. Galt sau *as beviziame siikury. Jei y^uL

 1 - - - l 

pinigų ir neduoti, jeigu bent ta pačia kryptimi ji eis ir te
leistų kiekvienai religijai ] - Hau, tai gali pati save stffolf-
eiti viešojon mokyklon ir kinti pavesdama į plėšikų 
programiniu laiku dėstyti sa ir žmogžudžiu; tautą. Juk ir lietis:

 ula*di|okąs v. neatsisa-
vo adeptams atatinkamą re- dabar Amerika garsi savo kyši paduoti pagetbos ranką 

Tikėdamas, kad Tamsta, 
kaipo tikriausis Dzūkijos pi-

mų paversti į garbingesne? 
ir malonesnės įstaigas. tampa vadais ir amato" ius. 

Rugpiučio 20 d. "Drau- mokytojais. 0 vienintelis" t§-
ge" (straipsny: "Kriminalis- sigelbSjimas, fai ' gtteSriiS 
tai ir mokykla") padaviau dvasinis, gyvenimas,, kurs 
šiuom klausimu statistikos išaukština tautas ir sumažina 

Kun. H Gustaitis, 
kandijai. 

Prflraša* Reikalo svarbu-
iš 22 šio krašto valstybių ir daug skaudžių mtemĄ.Bet aras /pats už save kalba. Deja, 

pasižada panaudoti 9 spalio. 
'Tam tikslui rengiamos iš

kilmingos pamaldos bažnyčio
se už žuvusius kovoje už Vil
nių, ruošiama rinkliava Vil
niaus našlaičių naudai ir pa-
trijotinės prakalbos su koncer
tine dialimi. 

Atskirų kolonijų Federaci
jos skyriai smarkiai darbuo
jasi, idant 9 spalio panunėji-
mas atneštų ir moralinės ir 
raaterialės naudos. 

iš New Yorko "Sing Sing" 
kalėjimo. Tąja statistika pa
siremdamas pašileidžiu į to
limesnius išprotavimus, ka
riuos bent apytikriai skaitli
nėmis išreiškiu: 

1. Dabar Jungtinėse Vals
tybėse kasmet esti virš 10,r 
000 žmogžudysčių ir vis) 
kriminalistai kraštui kainuo
ja apie 3 miliardus dolerių į 
metus. 

2. Katalikų tarpe krimina
listų bent vienu penktadaliu 
mažiau. Tad prileidžiant, kati 
vist šio krašto žmonės taptų 
katalikais ir visgi neturėtų 
religinių mokyklų, tai žmog
žudysčių butų apie 8,000 ir 
kriminalistai kainuotų; 2 mi-
Hardu 400 milipnų dolerių. 

3. Jei visi gyventojai bu
tų katalikai ir jų visi vaikai 

ar panorės Amerikos* daugu- federacija, rūpindamos! ki-
ma šrtuo keliu etti? 

• • II - t t* 
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LAIŠKAS. J 

iš Seinų - Lazdijų padangės. 
Tokio turinio laišką atsiunti 
Seinų "Žiburio" gimnazijos 
direktorius kun. Dr. M. Gus 
taitis Federacijos Pirmininkui 
Kun. Ig. Albavičiui; 

DIDŽIAI GERBIAMASIS 
KLEBONE! * 

Drauge su šiuo laišku siun
čiu TamBtar Lazdijiškės Sei
nų "Žiburio" gimnazijos'' šiį. 
mokslo metų aprašymą su po
ra fotografijų Jūsų žiniai ir 
tinkamam jų suvartojimui. 

kad Bryatf nedirba demokratų 
partijos naudai, - kad-jis yra 
susinešęs su La Follette ir tt. 

Žodžiu tariant, norima im
tis visų prieriionių, kad ko
kiu nors būdu Bryan'ą paša
linti iš kandidatūros. 

T ečiaus demokratai nėra 
maži vaikai. Jei jie paklausy
tų republikonų ir imtų kovoti 
savą kandidatą, tokiame at
sitikime jų partija suskiltų ir 
jie nieko nelaimėtų0. 
. Bet iškur parėjo galvon re-

publikonamfe bijoti Bryan'o? 
Štai kame dalykas: 
' Šiemet turi savo kandida-

l 
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Afiinis malonu yra čia yr*a 
tin^u būdų pažymėti,. Federa-T Mokykla be religijos 

Sociologai pripažįsta, kad 
Amerikos visuomenė labai 
apatiškai žiuri į įstatymų 
vykdymą ir į pabaudas kri
minalistams. Bet kas-gi ug
do tokius moraliai apsivėlu
sius piliečius? Kas užmigdo 
iii dorinius jausmus ir pasi
ryžimus? Beieškodami atsa
kymo į šituos klausimus so 
ciologai ir moralistai užčiu
mpa ir tikrąją minimos blo
gybės priežastį: stoką reli
gingumo; bereliginį auklėji-

ciįos 23 skyriaus rūpestingai 
ruošimąsi prie 9 spalio. Visų: 
North Sidės kolonijos katali
kiškų Dr-jų atstovai susirin-

Ponas William G. Shep 

mųjų saldumynų ir pasilinks
minimų, idant sutaupyta ska-

ko nutarė kuoiškilmingiausiai: tiką galėtų paaukoti vargstan 
paminėti ta diena. Išrinkta čiams Vilniaus našlaičiams. 
komisija, kuri šalia prakalbų 
turengs dar puikų programa. 

Tai yra tiesiog karžygiškas 
patriotizmas, ne žodžiais reiš-

Panašiai daroma ir kitose kiautas, bet darbu ir auka. 
kolonijose. Mūsų mažutėlių pavyzdys 

Pagaliaus su džiaugsmu ta rodo visiems, kaip reikia Vil-
rinie pabrežti, kad mūsų vai- nius vaduofi.Jief mūsų vaikai, 

l į to aprašymo matytį kad 
lankytų religines (parapi- j kalbamoji įstaiga pernai pa
neš) mokyklas, tai 00 vienos sistatydinusi dvejetą namų. 
gentkartės (ar kiek Vėliau) šiemet pirkdama žemę girna* 

*ijai ir namus bendrabučiui^ 
išsiaikvojo tai^ kad turėjo 
užsitraukti dvidešimts tuks-

1,200 ir kriminalistai kainuo
tų apie 360 mHiony dolerių. 

4. Nėra jokių apčiuopia
mų vilčių, kad visi (ar bent 
dauguma) Jungtinių Valsty
bių gyventojų taptų katali-

tančių (20,000) litų skolos su 
nuošimčiais nuo 12-24. Tai 
turėjome padaryti aplinkybių 

merikietis tėvas daugmaž 
nebažnytinėje šeimynoje. Ir 
beveik ketvirta dalis musy 
(t. y. Amerikos) šeimynų y-
ra nebažnytinės." (t. y. ne
priklauso jokioms parapi
joms). • 

Nesveikas principas. 
Amerikos valdžia laikosi 

nesveiko principo "No taxes 
for the instruction of any 
creed in the schools" (Nė
ra taksų jokiam tikėjimui 
mokinti mokyklose). Norė
damos tą principą kuopla-
čiausiai pritaikinti, katkuriosKų labai "didelis kultūros lai7 « j ^ " ^ ^ ^ į ^ r ^ ^ K T - c įS« 
valstybės uždraudė sava | mėjimas: po gentkartės ar n 4 f > P » f r ^ ^ ^ *™* 
mokyklose net netiesioginiai: vėliau žmogžudystės g a l ė t ų , a n t s a v o k o ^ - \{ 

Taigi bėdų vargų spiria* 

kai. Vienok galima truputį' verčiami, nes išguiti iš Seinų 
tiketies, kad šio krašto gy- 1 . 1M -° _ „ •»*.&• 
ventojai, pasilikdami dabar- " t e n ***** V18* *™ li
tinėse savo tikybose, įves S<>s kilnojamą,)} ir nekilnoja-
kada nors religijos pamo- mąjį turtą o čionai ats,idan#i-
kas į viešąsias mokyklas, ac neturėdami: nei sklypelio 
Jei taip jyyktų, .tąįirrgk bu- ^ v o ž e m ^ , ir7riubmų'vargi'-

tais gyvais mūsų tautos rei
kalais, šiuo sykiu, neįstengia 
suteikti r^iafrfo^ pagelbos 
minimajar įstrigau ' ^ u s j prezidentus ,r v^e-pre-

Kt t UėUekft daryti! Į t 9
 to**^lTO ^ kJ^ ^ 

, . . ,. , ^4 • . . - u met btRffluro, bet trys stiprios 
klausima tinkamiausiai atsa- _ - , 
kys kilusieji 13 Seiuij Lazdijų ? o l , t ,"! s . ^ f . . I " M * ^ ° 
Šveritažerio Seiriju, Rudami- 1»*JP°3*™>, ^ * ^ *"W ^ T* A k' ą^-rC* • * T7„ pertOT rinkimų dienoje nei nos, Buctviefio, ^Vielsiej^, Ku-, *T J ^ v J 

^ r> i i tr r J „ *i«»# negaus absohutes did-
čiunų, Junskoj Krqsnos ir v f . i A A4 J > 2 v LJ. A t • i žmmds elektonų balsų, kitų artanį apylinkių* dzūkai . ; ? •* 

. . . v . T « x - Taip įvykus, prezidentą is 
-amerikiečiai. Jų gmitines a-
pylinkeį S e W ^Šffagtti*^ gi
mnazija tarnaują' jų 'giminė
ms. Jų tad vijgų pirma parei
ga šiuo reikalu ir susirūpinti. 

Todėl, šiam klausimui tin
kamai apsvarstyti šio mėn. 
3 d v penktadienį, 8 vai. vaka
re, Dievo Apvaizdos parapijos 
mokykloje yra šaukiamas Chi 
cagoje gyvenančių Seinų-Laz-
dijų krašto dzūkų susirinki 

Sumanytojų vardu kviečia: 
Kun. Ig. Albavičius, 
Antanas Benaitis. 
Mikas Bagdonas; 

prisiminti apie religiją ir mo- nupulti iki 1,500 ir krrmina-
ralus. Istorijos ar geografi-! listams išlaidos : iki 450 mi-
jos klasėse galima aiškinti lionų dolerių, 
apie Graikų Zeusą, apie I Šituo keliu eidama Ameri-
Brahmą, Magometą ar stab-!ka vienam milionui gyvento-
meldžių dievaičius, bet už
drausta kalbėti apie Kristų. 
Galima klasėse skaityti visų 

jų žmogžudysčių turėtų tik 
13 ar 14, šalę Ispanijos 9, 
Norvegijos 8, Anglijos 4, Ke 

k učiai tiesiog graudinantį pa
vyzdį duoda visiems lietuv
iams patriotams. 

Kai kurių parapinių moky
klų vaikai nutarė susilaikyti 
per kurį laikų nuo jų mėga-

tik Kristaus Evangelija... 
Anot p. Shepherd'o, "vie

šose mokyklose mūsų vaikai 
nei nesužino, kad esama 

jkvėpia į mūsų širdin nosu- žmonių gyvenime ir reikaluo 

refigijų knygas, uždraustaibeko (Kanadoj) 5, Olandi
jos 3 ir Šveicarijos 2. Tai 
butų milžiniškas žingsnis 

mas, šiuokart, Mokytojų Ta
rybos vąrdu^ kreipiuosį į Ta
mstą sU dideliu pFašynru, bū
tent: kur nors iš Tautus Fon
do, Fėtfėrfceijos ar kur1 kitur 
parūpinti Jušų gimtinas gim
nazija^ dabar gyvenančiai pa 

i 

PUOLAMAS BRYAN 

Iškilo gandų, kad šiemet rin 

trijų kandidatų ffcnka žemeg-
niep K į m g ^ o ; rnmai, gi vi-
ce-prezidenti% - senatas. Iš se
nato sąstato matosi, kadi jei 
jam prisieis rinkti vice-pre-
zidentą, tai greičiausiai ga
li but išrinktas Bryan. 

Gerai Bet kokiu gį būdu 
Bryan gali patekti prezidenF 
to vieton? Štai kaip: 

Kuomet žemesnieji Kongre
so rūmai iškels prezidento 
rinkimus, tai tuo klausimu 
ten nebus taikos. Rinkimai be 
jokių rezultatų galės tęstis 
ligi kovo 4, 1925. 

Kuomet ateis kovo 4 ir pre
zidentas nebus išrinktas, tuo-
met senato išrinktam vice
prezidentui tenka prezidento 
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progfėsyvč partija nesitiki 
tiesioginiai laimfcti rinki
muose. Bet ji pilnai tikisi ga
lėsianti suskaldyti rinkimus 
taip, kad prezidento ir vice
prezidento ga&riiaas išrinki
mas patektų kdngr'esui. 

Jei taip .įvyktų, tuotttetre-

ton ir tuomet republikonams 
nebeliktų nieko. 

Žinovai tvirtina, kfcd tos rų-
sies kombinuote galima. Tad 
ir nestebėtina, jei republikoiiai 
patys Bryanį uja ir talkon 
dar pačius demokratus kviar 

čia. Dacb. 
vojingą krizę, išgauti. pfcšal- publikonų partijai butų aiš-
pos tūkstantį (1^000) dolerių. pirmyn. Norint progresuo

ti dar toliau, religijos pamo-Į Dt? l miT0 tūkstančio pasko-
kų mokyklose jau nebeuž-l los, nedii«dąmas per daug ap

laužomos vilties, kad Vilnius |se tokios" galingos jtekmės, tektų. Reiktų tūlų socialių re-| sunkinti Tamstę, vienkart 
bus tikrai atvaduotas, jei 
mes visi kaip vienas eisime, 
tuo pačiu keliu: darbo ir au
kos! 

kus pavojus. Ir tą pavoja jau 
išanksto padidina Nebraskos 
gubernaiprius Cuarles Bryatt; 
demokrati} kandidatas į vice
prezidentus. • p L kaip religija; ten net nemini- formų materialiniame gyve- kreipiuosi kolektorių kun. 

mastas; faktas, kad yra Die- nime; pravartu but kėlimas P r m QsnAų; && j i s iš sprink-1 M t o , re^ublikoįrai SaMle 
vas ir Knyga apie B. moralių autoritetų, kova l . *' 5 / y 1 A A / į v ZL •. J ^ - i ^ , * • - b ^ 
Religija pfJau k kalėjimus, prieš materialistini gyveni- * J * P 1 1 1 ^ *«*. t* i ̂  s a t t k i a s k a d « * « * ^ ^ f ^ l 

Amerikos valdžia neleki- mo aiškinimą, tvirto budo dolerių), įprašytų , gimnazi- an^. Jie nori, kad Bryan ui 

««k. • 

Chieagos tramvajuj. 
*- Tai tik šita Nojaus arka 

pilna, - pamažu lipdamas 
kalba vaikinas. 

- Bar asilo nėra, - patė-
nirja kitas iŠ vidaus. 

Konduktoilus: Rangykis, 
.Tamsta^ greičiaUv -

! — i — . ' " » l l , i | > ! 

LIUOSA TRIBŪNA, 
Lž >n> radinio turinį Urdaki ija 

neatsako. 
IR KRITIKA. 

Susilaukėme naujos Uosio knygos,J 
kurioje gvildenamas socialis klausimas. 
Knyga užvardinta: "Pramoninės Demo
kratijos pagrindai". 

Xorečiau pareikšti keletą minčių a-
pie šitą Uosio knygų. Aš neliesiu knygos 
smulkmenų, bet tik pažymėsiu stambią 
šias Uosio mintis, kurios išreikštos yra 
minėtoje knygoje. 

Visų pirma knyga šlubuoja savo 
keistu tonu, jau nekalbant apie atskirus 
argumentavimo budus, visas knygas tu
rinys persunktas demagogiškais saki
niais. Kada Uosis kalba apie kapitalistų 
tvarką jis nesistengia analizuoti istori
jos bėgio arba šiaip kokio nors įvykio, 
bet jis nupiešia paveikslą to atsitikimo 
ir sako mums, "žiūrėkit, kaip čia baisu, 
žiauru ir kaip neteisingai čia pasielgta". 
Kada vėl Uosis tvirtina arba išvadžiuo-
ja savo idėjas, tada be jokio saiko iš
kelk) jas j padanges ir jeigu darbininkai 
sektų jojo idėjomis, tai turbūt ant žemės 
jie susilauktų Adomo rojaus. Toksai ne
lemtas, fantazinis knygos tonas visai 
panaikina mokslo užduotį ir logišką ar

gumentavimų. Apysakoms rašyti toks, 
fctilius pageidaujamas, bet knygai, kuri 
pretenduoja reformuoti visuomenes su
tvarkymo sistemų, visai netinka. Eikime 
toliau. Iš 146 pustetphj knygos vos ga
lutiniuose 34 puslap. pradėta gvildenti 
demokratijos pagrindai, šiaip visa kny-1 
ga prikimsta citatų iš Šv. Rašto arba įvai 
rių statistinių ištraukų. Vien tik Šv. 
i^ašto citatų prirašyta 22 puslp. Daugu
moje tų tekstų tinka pramonines demo
kratijos pagrindams, kaip ugnis prie le
do. Paimkime pavyzdžiui; kokias išva
das padarys paprastas skaitytojas apie 
pramoninės demokratijos pagrindus nors 
iš tokio teksto: Kadangi jųs esate sunųs, 
Dievas siuntė" savo sūnaus Dvasia> į jūsų 
širdis, kuri šaukia: Abba, Tėve". - (Gal; 
TV - 6). 

Uosio argumentacija i r ^ atsižymi 
savotiškomis ypatybėmis. Uosis 15 puslp. 
drąsiai tvirtinu, kad demokratija Dievo 
dovana, štai jo žodžiai: "Mes žinome, 
kad demokratija yra Diavo dovatfa, du4-
ta žmonijai jos pačios labui, kad delno* 
kratijos idealas ir sąvoka yra įdiegta 
žmonių širdysna, kad jos pagrindiniai 
dėsniai yra Dievo -apreikšti ir šventame 
Rašte užrašyti". Tai tik gražus poezijos 
vaizdeliai, bet ne moksliškas argumentas. 
Demokratija, tiesa, yra Dievo dovana 
kaip ir kiekvienas daiktas šiame pasau

lyje, turįs pirmą priežastį Dievo galy
bėje. Bet tvirtinti, kad fautų Dievo va
lia pareikšta, kad žmonijos socialiai rei
kalai butų tvarkomi demokratijos pav 
grirtd'ais, tai tas ne tiesa. 

Dievo valia yra, kad tarp žmonių 
butų teisybė, meilė lygybė ir kiti doros 
principai užlaikomi, bet kaip tuos doros 
reikalavimus įvykinti gyveniman, Dievas 
paliko pačiai ižmonįįai aptarti ir juos re
guliuoti. Bažnyčia per visus amžius ne
pasmerkė nei vienos formos Visuomenės 
sutvarkymo, kurioje buvo nors "mini-
mum" užlaikomi doros principai, kaip ta 
foriųu ir butų pasivadinusi ar, monarchi
ja, aristokratija, ar demokratija arba ko
kia nors homokratija. čia reikia dar pri
durti, kad demokratijos pagrindai gludi 
nepaviršutinėje socialių klausimų sutvar
kymo formoje, oet žmogaus sąžinėje. Jugį 
mes gerai žinome, kad dabartinė Rusijos 
bolševikų demokratija daug baisesnė už 
oar6 monarkijąt, tečiau bolševikai skelbia
si pasauliui, ka& jis fc«| "par efcceilėnce" 
demokratais. 

Kitaip lakant, lygybės, mettfts ir tei
sybės šaltinis privalo teketi ne iš pavir
šutinės sociąlio klausimo sutvarkymo f^-
inos, ne iŠ konstitucijų, no iš įvairių vy
kusiai ir nevykusiai sukonbinuotų teisSs 
kodeksų, bet iš paties žmogaus. 

* rtad prašalinus kapitalizmo bloga. 

šias puses, Uosis siūlo įvesti turto no r 
raą, sulig kurios reikalavimu jievpiia bu 
tų k i ė k v ^ n a i i ' ž l ^ ^ ^ 
tymais nurodyto turto. Trumpai sakant, 
Uosis-siu& įvesti turtų ~̂  reformą, kaip 
sietuvoje tapo įvesta žemės reforma. 
Ptįeš turjto normos idėją, žinomą , įto** 
galitini ką sakyti, bet kad tą turto normfr 
atnaujintų pasaulįv prašalintų skuj*d& 
karus ir kitas blogybės, tad čia prit ina 
abejotL T&i gražu* tarto norma nepada^ 
rys žmonių lygMš, sąžiningais. Turimoji 
pilną turto- fiormą galės išnaudoti tuos, 
kurie visai mažai turės turtb. 

Antra vertus, nepramatomas dalyką*?, 
kaip tą turto normą galima butų įvykin
ti g>^enimąm, įugi kas sugebėtų įvertin
ti kiekyifcno; žmogaus turtą, suskaityti jo 
pinigus ir kad šijtpje turto apkainavimo 
procedūroje neatsirastų suktybių f 

: Uosis sako, kpd įvedus turte normą 
atsirastų daugybė naujų progų dirbti, 
patarnauti zmoniįai, naujus išradimus 
daryti. Čia vėl apsireiškiai Uosio fantazi
ja. Kas gi liąndien. gina žmonijai daryti 
išradimus, ar šiandien dar mažai yra Įvai
rių išradimų ir darbų .pasaulyje? 

|i Ta»*to nK>tma negali atnaujinti žmoni-^ 
jos dar dėlto, nes tokia reforma l iečiaym\ 
stambių k^i ta^t t t s f e ^ ^ t ^ i ^ d ą r : 
boaiulių k toė 'ir ^|ki? visųcn^efe sluogs. * 
niai pasilieka tokiose riat gyvenimo są~ 

- lygose, kaip ir prieš roformą. Traškinant 
%iržųjų kapitalą dar tuo pagili darbinin
kų klase nepasidarytų turtinga ir laiuiin-

t 

Suglaudus-krūvon visus Uosio argu-
mentuSjr p a r e i t u s viraminėtoje knygoje, 

J5il^biama silpnoji Uosio argumentavi
mo puse. Uosis nor? giedoti senąją giesme
lei kurią/šimtmečiu ankščiau įvairio plau
ke socija4istai giedojo, tik žinoma, Uosio 
paUirinlrta savotiška meitKfija, Gaila, kad 
Uosis nepastebėjo, kad jau rimtieji soei-
jalfstai išsižada revoliucijų ir prievartos 
kejių lygybės įdejom's įgyvendinti, kad ly
gybes principas tik tada duos gerą vai* 
8 5̂» Jeįįa jis yra prigyjęs kiekvieno do-
W piliečio sąmonėje. Nors labai butų gra
žus obalsiai, nors' jie, rodos, galėtų at
naujinti pasauBo veidą, Bet jeigu tiems 
obalsiams trūksta realės gyvasties, jeigu 

nėra paremti teisingais istorijos peti-
rimo daviniais, jie vįsuomet bus panašus 
j muilo burbulus, l a i p ir Uosis nori visus 
demokratijos principu** s u k i š t i J turto 
normos maišelį, manydamas, kad. jau tuo-
mi ir pasibaigi žmortiios kultūra, kad 
jau tuomet pranyks nelygybes tarp žmo
nių. Be ]>aminetų trukumą; Uosip knygo-
jer.randasi g^firų minčių, daug vilties ***< 
d^ta kooperacijos judėjime, taįgi šita kny 
ga skaitytina ' f 

^ ; | ^ ' - 1 — ' Vaivoras. 

• 

\ 

% 

C i - ; 

že 
ati 
ka 
už 
ka 
ro
si^ 
tu 
Yl 
di< 

k? 
VU 
v . 

cu 
tiš 
nu 
«p< 
na 
pi] 
tV1 

• 



g«toriaafcai», Spalio 3 1924 

Labdarybė Pirmiisiais 
Krikščionybės Amžiais 

uose/ keliauninkai,* ms, pripratusiems pne-nupk-T^V 23 PL Cbicago. 
= = • • 

Pirmais krikščionybės am
žiais elgetavimas tarp krikš
čionių mažai buvo težinomas. 
Didesniuose miestuose būdavo 
daug pavargėlių žmonių. Jie 
gyvendavo atskiriose miesto 
dalyse. Juos maitindavo duo
na, javais valstybė. 

Ciesorius Konstantinas tu
rėdamas daug vargo su tokiais 
pavargėliais, pavedė juos Ba
žnyčiai; užtad dali valstybės 
įeigų skirdavo Bažnyčiai. 
Krikščionybei laimėjus pilną 
laisvę, labdarybės veikimas 

m 
raupuotieji, pavargėliai rąs-[;tinios pašalpos, buvo nepa
daro keleriopą palipą. \ į į į ^ ^ į į j į ^ tad jie J^a-

•J* taip i a ^ ą r ^ į beaipl*- $&jo U**fi s^efiiiao turto, tyo-
tojant, kas kart boto reifcą- fei ardyĮąvo. v a i s t a s tvar-
linga daugiau lėšų,; yaktyįev- l ' 
atsisakius padauginti' skuaa-
mų išlaidoms pinigų, ypatin
guose reikaluose, Vyskujaąi 

Lietuvoj A. Vanagaitis teis- jon studijuoti teatro ir muzir 
G'arbės Narių Rast. J. Mi- į leido tik pradžios mokyk- kos meno. Gavęs stipendiją, A.' 

koUųnis 1529 So. 5Q Ąve. Ci-iloms dainų rinkinėlį "DaW Vanagaitis studijavo tol, kol 
ceto, Ui. j nuok'! I dalis (O. Vitkaus- j buvo lėšų. Vėliau, gryžo Kau-

ką. 

Ciesoriai Valenti jonas ir 
gracijomis matydami jų dar: 

kartais užstadydavo Ba^y : l b u s
? ir.kad daugumas įų tin-

čios brangius indus, kad ne-fgiriai, išleidoįstatymą grą-
pertraukus labdaringo dąnbb.-

Krikščionybei sparčiai pra
dėjus plėtotis, kuomet krikš
čionių -atskiros parapijos skai
tydavo jau desetkaįs tūkstan
čių, tuomet senriji šelpimo 
tvarka pamažėliu pradėję 
griūti. Nebuvo galimybes sur 
sekti tikruosius vargšus, tad 

dar labiau išsiplėtojo. Atsi- daugumas pavargėlių v turėjo 
rado įvairių labdarybės įstai- elegetauti. Tokiems elgeto-

MES DABAR 
Rodome Vėliausias 

» * 

Madas 
2 poros Kelnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
SPECIALIS PASIULIJIMAS 

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

Švarkas 

• 

Vertas peukiasdešimts Do-
Uerių kiti skitai su 2 porom 
kelnių A* 

. 

$25.00 iki $50.00 
A] 

• •• -• . •" • 
* * * • \ 

• • & * 

• -v* J 
Geriausios rūšies ir darbo 

$20.00 iki Č5O.00 
Importuoti Worumbas 

Viskas ranka siutą 
. $75.00 vertės 

Speeiale kaina • *>.-

$60.00 
Tikrai apsimokės jums pas » 

mus atsilankyti ir pažiūrėti 
ką mes turime Jums. parody
ti ir kokios puikios rųšies 
mūsų drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti. 

ZELL CLOTHING 

1366 S. HALSTED STREET 
Atdara Vakarais ir Nedėlio-

w mis, 
g i • • • • • • mm^^t^mmm m m • » • » » » » ^ » » m t 

ginantį,; visiems elgetoms ga
lintiems dirbti, laisvės atė-

Įmimu, o kurie nepaisė tokio 
įstatymo, buvo pristatyti prie 
viešųjų, darbų nėąpribuotam 
laikui, kuomet ir šitas įstaty
mas nebuvo stropiai vykdo
mas, tuomet jis visai uždrau
dė elgetavimą. Uždraudus el
getavimui po visa valstybę, 
tada galintieji dirbti susirado 
sau darbus, o tikrieji pavar-
geliai rado vietos prieglaudo-
' • • . .*į.- . i, , . 

Vardienis. 
• • • • • • . • 

LIET. R. K. LABD. SĄJ. 

CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI: - • 

t Y. 

Dvasios Vadas Kuri. F. Ku
dirka 2834 Šo. Gakley Ave. 
Chioago. 

Pirm. Jon. Petraitis 4454 
So. Talman Ave, Chieago. 
. Vice- Pirm. A. Nausėda 
1024" enter $t. Chicago. 

Prot. Rast. M. Česnaviiius, 
[912, W. 18 Pl..CWcago. 

Finansų BaŠt. B. ̂ Nenarto-
[nis4541 So. Troy Ct Chicago. 

IŽd. Kun. F. Kudirka 2334 
So. Oakley Ave. Chicago. 

Iždo globėjai i 11 J. Ogin-
tas 1521 So. 56 Ave. Cicero, 
111., 2j J. Sinianavi(Cius 2342 

•< į i i * j< 

Korespondentas P. Vitkui 
2334 Šo. Oakley Ave. Chicago. 

Agitatorai, 1) J- Dhnša 68 
St. and Ashland Ave., 2) F. 
Veriga 4539 So. Marshfield 

[Ave^ 3) A. Butkevičius 4637 
So. ttermitage Ave. 
. Maršalka B. SekleCkis 3427 

So. Auburn Ave. 
Direktoriai: 

Kun. F. Kudirka r 
B. 'Sekleckis 
P. Vitkus 
Kun. Ig. Albavičius. 
J. Petraitis 
A. N'ausėda 
B. Vitkienė 
S. Jucevičius 
B. Nenartonis 
J. Krotkus 
M. ŠMkas 
Kun. H. Vaičiūnas 

kytės knygynas Kaune) kuris 
priimtas Švietimo Ministerk 
jos. Dabar atidavė spaudon n 
dalį per "Švyturio" Bendro. 
v ^ : . , 

Kaune Dainos Dienai A. V., 
organizavo uVyrų Chorą" ir 

j pats butų dalyvavęs kaipo di
rigentas "Šaulių" choru* ir 
"Vyrų choru". Skubotas iŠ-
važiavimas nutraukė jo dar
bą. 

Komp. A. 
Vanagaitis muzikos mokslus' 
studijavo Dresdeno konserva
torijoj - Vokietijoje, karo me
tų 1918-20 m. Prieš tai jis var-
goninkavo pas kan. I. Tumą --
Vaižgantą ir dek. V. Mironą. 
Būdamas pas tokius žymius 
visuomenės veikėjus, jis dar
bavosi su jais kartu ir atsižy-' 

jmėjo kaipo gabus chorvedys 
(Valkininkų ir Daugų chorai) 
bei teatro organizatorius it 
artistas. Teatro darbe jis pa
sireiškė 1913 m. Viekšniuose. 
Po to jis savarankiai statč 

Komp. A. Vanagaitis žino-1 daug visokių veikalų iki vatSį 
mas amerikiečiams lietuviams kure Lietuvos Valstybė. Vo-
iž jo spausdintų kompozicijų,'k iečių "diplomatai" nekartą 
per p. X. Struniskį, " Stasys "/gėrėjosi A. Vanagaičio teatru 

KOMPOZITORIUS ANTA
NAS VANAGAITIS. 

"Dudžlė" ir "8 liaudies dai- ir dainomis (Daugų miestely. 
nos". Tos dvi dainos buvo]Vilnijoj) kurie specialiai bu> 
dainuojamos per koncertus o-tvo statomi, kad parodyti vo-

Pavydimi, Jeigo žmogaus 
dajitis yTa neivazus, tai jos no-
fom« ar nenoroms turėsite tz 
lAipo utmetima tam žmogui. O 
tuo tarpu JjU4n* toks pat; ui-
mfetimas yra daromas ir jtnns. 

cke-
tttrml BAsalioa Murmdm s«Mtata 
W » "t ikro ŠT«iei« n»drwky-
<bmu iaatv •malęs — tas mm* 
km asdaviais pagaUos tapo ii-
• • •*••• 

Dideli tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
LarakaH Pkarmacal C«« Saiat 
Lomia, U. S. A. 
?••:••' - • • j i 

peros artistų. "8 1 d." nese
nai išleistos ir visos yra link
smos — komiškos. --

Atvykęs su draugais artis-
l tais .gastrotiuoti koncertais 
vaidinimais. A. Vanagaitis at
sivežė daug dainų, solo ir cho
rams. Jo dainos buvo labai 
mygiamos publikos Kaune ir 
visos turėjo didelio pasiseki-

I mo. lh rimtesniu kurjnįų pažy-
*nnėtiną patriotine daina, kuri 

specialiai paradyta Lietuvos 
Šauliams, Vilniui atvaduoti, 
"Ei pasaulį! Mes be Vilniaus 
nenurimsim f?' P. Vainiūno 
hžodŽiai ("Vilnius , ,). Ta dai, 
na parašyta maišytam ir vyrų 

i . . 

chorams. Taip pat pažymėti-
ifa . daina-giesmė "Malda žu
vusiems už Lietuvos nepri
klausomybė" Putino žodžiai. 
Kaune per koncertus ji būda
vo klausoma publikos atsis
tojimu, kad pagerbti žuvusius 
karius. Yra ir kitų originalių 
dainų - "Vėjužčlis" - Z. 
Gėlės, "Mano gimtinė", "Va
saros naktys" - Maironio ir 

f kitos. Iš solo dainų, pažymė
tina "Gėlės iŠ Šieno" - K. 
Binkio (sopranui). Solo dai
nos daugiausiai buvo rašytos 
Amerikoj spausdinti ir dabar j 
tariasi su p. X. Strumskiu. 

kieciams mūsų tautinį susi
pratimų ir liaudies kultūrą. 
Tai buvo 1917 m. kada tvėrėsi 
Lietuvos. Taryba. Matydami, 
mūsų tų laikų diplomatai, A. 
Vanagaičio gabumus IT jo at
sidavimą, teatro ir muzikos 
darbui, jie gavo iš Vokiečių 
"Ober-Osto55 elidimą A. Va
nagaičiui išvažiuoti Vokieti-

nan 1920 m. Kaune ir tar
navo iŠpradžios. operoj, o vė
liaus Valstybiniam Dramos te-
atre, kurio buvo organizato 
rium ir Muzik'alės dalies ve
dėju. Iš veikalų, kuriems jis 
muzikų parašė, žinomas vei
kalas "Kęstučio Mirtis" -
Maironio, kuris buvo statytas 
15 vasario 1924 m. Šešerių 
metų Lietuvos nepriklausomy
bei paminėti. (Graži laidotum 
vių giesmė paskutiniam akte 
"Už darbus garbingus"). Bu. 
vo sutaręs su Putinu rašyti 
"Valdovo Sunūs" muziką ir 
dainas, bet tuotarpu liko. A. 
Vanagaitis turi omeny tą vei
kalų statyti Amerikoj. 

Nuo 1921 /n. A. Vanagaitis 
buvo "Saulės" mokytojų Se
minarijos Muzikos ir daina-
vymo mokytojų. Turėjo moki
nių chorų. Nuo 1923 m. buvo 
"Šiaulių choro" dirigentas. 
Chorams dainas jis pastaruoju 
iaiku rašė ir atatinkamo upo. 
Iš jo dainų dar pažymėtina 
Vyčių daina "Bunda Vyčiai". 

(Petro Vaičiūno žodžiai). 
Bažnytinės muzikos teko A-

merikos lietuviams girdyti jo 
pora veikalų. Kada koncerta
vo Oleka, Byra ir Leškevi-
čius: "Tėve mūsų" ir "Svei
ka Marija". Solo turi para
šęs "Marija, Marija", "Rex". 
Chorams yra "Tantum er
go", "O salutaris", "Veni 
Creater" ir kitų dalykėlių* 
Taip pat keletą lietuviškų gi
esmių (mišias). 

Kaipo artistas A. Vanagai
tis yra atsižymėjęs komiško
se rolėse. Atvykęs Amerikon, 
nori arčiau susipažinti su Te
atro ir muzikos veikėjais ir 
toj srity pasidarbuoti Ameri
kos lietuvių jaunimo tarpe. 

J. B. 

t PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

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

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antru Lubų) 
VaJ.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 
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1 R CKflRY PATYRĘS LIETU- 1 
| U. OIUJDI V I Ų SIUVĖJAS Į 

OVERKOTUS IR SIUTUS 1 
s 

Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ I 
Rudeninių ir žieminių Materijų 

Kainos Prieinamos, Patarnavimas 
Mandagiausias 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinu 

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

_ , ( ,, _ , TeL Canal 70»1 3 
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicagoy 

PEAKL QUEEN KONCERTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
* 

Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicago j e 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

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

Taipgi užlaikau pilna ėHę optiškų dalyku, 

STEPONAS P. KAZLAVYSKI 
4632 So. ASHLAND AVE. CHIOAGO, ILL 

Telefonas BOULEVARD 7309 

ŽEMĖS ŪKIO IR PRAMONĖS 
PARODA. 

Rugpiučio 22 atidaryta III Lietuvos 
žemės Tikio \r pramones paroda. Jau P į e š 
atidarant spteudoje pasirodydavo žimų* | , 
kad šiemetinė paroda busianti didesnė L 

Prie įvažiuojamųjų parodos vartų taip 
pat kiek pasikeitęs vaizdas: pastatyta ke
letas didelių stulpų, kurie apkabinėti di
džiausiomis reklamų iškabomis. Be to, 
tęsiasi Ųga eilė stovinčių automobilių ir 
vezimy. Praeitais > metais >jų buvo daug 
mažiau. 

Vartai tie patys, tik kai kurios dalys. 
už buvusias: jos plotas žymiai padidintas, 
kad jau visos vietos išnuomuota, kad pa
rodoje daug pavienių ūkininkę dalyvau
sią. Ir iš tikrųjų. Paroda daug didesne, 
turiningesnė ir daugiau ją žmonių lauko 
Ypatingai daug žmonių buvo pirmas tris 
dienas. +&&ĘP. 

Jau įėjus į Parodos gatvę metasi a-
kysna visai naujas vaizdas: iki tol bu
vusi siaura ir vingiuota gatvelė virto puą 
čia, kiek linkterėjusia gatve - visai mies
tiška. Nors šis darbas nepigiai atsėjo: 
nugriauta keletas aamų, iškirsta gerokas 
«odo kraštas, padirbta naujas tiltas it 
naujai išgrįsta gatvė. Ym tam reikėją 
pinigų ir #gų. K šios g*t*ė* puses ap
tverta ir pdarodos aikšte" Maja tve*fu 

^panaujintos* {ėjus,į parodą po kairei. 
Amerikos Lietuvių Prekybos b-ves 

pavilijdnas, vienas didžiausių pavilijonų 
visoj parodoj pavienių flrnių.- 'Nuo pat 
vartų tęsias- į Centrai} "paviljoną kuo ne 
iki pusiaukelio. iHlnas pristatyta įvfeirįų 
žemė* ūkio mašinų, automobilių, trauk-
torių, kurių, kelt ;veikia. Vienas kulįmą-
ją, mašina varo, kiti eelktrps jėgą gamina. 
Tuo pačiu traktorium galima arti, akė
ti, vežimus vežti j ̂  javus kulti, malūną, su
kti/ elektrą gaminti. Žodžiu, daug darbų 
juo galima atlikti! Žmones būriais apsto
ję žiuri teiraujasi' del kainų ir kokiomis 
aflygomis galima-įgyti tas ar kitas bran
gesnis daiktas. 

Dešinėje pnsėje iš įvažiuojamųjų Var

tų kampe tarp' kelio ir tvartų galo iš
statyta. 

Franz Todtenhoferio automobiliai, 
be jokio pavilijono atvirame ore. Ši fir-
tna parodoje nauja. Jos praeitais metais 
nebuvo. Šioje vietoje praeitą parodą bu
vo išstatyta*vienos firmų medžiaga skar
diniams trobesiams. Jos šiemet nėra. 

Nuo <fia dešinėje pusėje visu patvo
riu tęsiasi tvartai -

Gyvulių skyrius, kuris atitvertas nuo 
iikusips piarodos ir žymiai padidintas, nę-
gu buvo praėjusiais metais. Tečiau ne
žiūrint to, jame visos vietos užimta. 
Kiek čia kiaulių, avių, karvių, bulvių! 
Vieni kitų geresni. Ūkininkai būriais lan-

rko, žiuri ir atsižiūrėti negali. Čia tiek 
daug yra.gražių gyvulių, kad per vieną 
dieną jokiu būdu nesuspėsi visų apžiūrė
ti. Čia yra gyvulių įvairia bendrovių, 
draugijų, mokyklų ir pavienių asmenų 
tiek iš Didžiosios Lietuvos, tiek ir iš Klai 
pėdos krašto, kurių skaičius siekia 500. 

Nors buvo skelbiama, kad šioje pa
rodoje nebus šuag išstatyta, tečiau gale 

tvartų. 
buvo du šunys sekėjų veislės. Jie be

veik nesiskiria njio esamų kaimuose šunų, 
tik turi kiek smailesnius snukius ir išro-
ro neramus. Daugiau šios rųšies ekspona
tų neteko užeiti. 

Kitoje pusėje tvartų 
Paukščių ir smulkesnių gyvulių sky

rius. Šis skyrius taip pat žym'iai padidin
tas ir pilnas eksponatų. V. Barkauskas iš 
Šančių išstato 10 lizdų įvairiausių spal
vų karvelių, Kl. Gališauskas iš Žaliojo 
kalno - keletą lizdų įvairių veislių vištų. 
J. Jageavičius, M. Kemekleinė. S. Ke
meklis, visi iš Kauno, šistatė taip pat po 
kelis lizdus įvairių veislių vištų. Karmė
lavos Mergaičių Ūkio Mokykla išstatė 
ančių, kalakutų ir vištų ^elis lizdus. Kė
dainių Žemės Ūkio dr. Paukštyno yra iš
statyta keletas desėtkų įvairių veislių vi
štų lizdų, trys parodomieji pavyzdingi 
vištynai vištyčių ir gaidžiukų. Didelis 
parodomasai vištynas išstatyta ir Ūkio 
Koperatyvų Sąjungos. Be to yra išstaty
ta Klaipėdos mažųjų gyvulių auginimo 

draugijos keletas vištų lizdų ir dar pa
vienių asmenų. Šis skyrius taip pat ne
maža lankytojų sutraukia. Daugiausia, 
žinoma, provincijos svečiai. 

Birutės paviljonas, tur but tik tada 
neturi svečių, kada uždarytas. Šiaip gi 
visuomet. Žmonės gausiai jį lanko ir per 
ka įvairius saldainius. Vieni vietoje vai
šinasi, o dauguma nešasi namo. 

Rūtos paviljonas taip gi gausiai lan
komas. 'Tiek provincijos svečiai, tiek ir 
miestelėnai vienas per kitą saldainius per 
ka ir vaišinasi. Nestebėtįna, kad šie du 
lietuvių saldainių paviljonai sutraukia 
daug lankytojų, nes žmonės gerai pažįsta 
skanius ir higieniškus saldainius dar iš 
prieškarinių laikų. 

Nemuno b-vės paviljonas šiemet 
daug turtingesnis. Čia yra visa, kas tik 
uky reikalinga: plūgai, akėčios, kuliamo
sios mašinos, malūnai ir t. t. Lanko dau
giausia ūkininkai. 

Firmos "Viskas Biurai" paviljone 
išstatyta rašomosios mašinelSs, arifmome-
trai ir rašomosios reikmenys. » 

(Bui 4auft*u) 
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CHICAGOJEj 
1 dalyvavo. Pirmininkas paaiš* 

kino dalyką, kad 9 d. spalio 
anot "Draugo" redaktoriaus 

NORTH SIDE. 

Belaukiant kleb. kun. A. 
Baltučio. 

Begalo malonu yra pama
tyti, kaip šiomis dienomis 
Northsidiečiai gražiai rengia
si sutikti savo kleboną gryž-
tantį* iš Europos. Visur čia 
pasigėrėti įspūdingais pavyz
džiais tvirto parapijonų prisi
rišimo prie gerb. kun. A. Bal
tučio. Ir tas jų prisirišimas 
apsireiškia tikrais darbais. 

somis nuo darbo ir vakarais. 
Už tą, visa darbą žodis padė
kos priguli Juozui Pranaičiui, 
kuris ir gerai pažįsta "cemen 
to" darbą ir tą visą darbą ve 
dė; o kiti ~ A. Rugienis, •}. 
Lebežinskas, A. Kumšlitis, J. 
Gatelis, S. Buividas, J. Pra-
bišauskas, J. Brunza, M. An-
druškevičius, Iv. Krivickas, 
M. Stankevičius, J. Daugir
das, A. Sutkus, B. Struoga, 
K. Šerpetis, J. Berkelis, J. 
Ramoška, D. Rėkus, J. Drez-
dauskas, B. Kavarauskas, A. 

p. K. P. nelaiminga 9 d. spa-jp-lei Gedminaitei, pdei Kau
lio turi sukelti muso išeivi- įsėdaitei, Lietuvos Vyčių 36 
joj patriotinio audrą del Vii- kps. Šv. Agnietės chorui 

Štai jo belaukdami patys pa 
rapijonvs sujudo padaiyti vi-, D*ksnis, P- Valaitis, Stanevi-
sa, kas buvo nutarta meti-i™18' B u d r i s ' R Plečkaitis, J. 
niam parapijos susir inkime!V a l u n a s ' b a n d ž i u s prirengė 
prie kun. Baltučio. Nauji; P ; 1 0 s Daugirdienė ir JTausS-
"sidewalkai" iSpylti ir p r i e j d i e n ė -
seserų namo ir apie Bažny- Prie klebonijos ir mokyklos 

i čios. Klebonijos vidus atnau-j dirbo Pr. Vaškunas, A. De-
•«J jintas; gi iškaščius padengė 

Tretininkų ir Apašt. Maldos 
Draugijos. Tai Dr-jų dovana 
sugryžtančiam klebonui. 

Ir tuos visus darbus para-
pijonys padirbo dienomis lino 

! 

| i 

DR. J. SHINGLMAN 
Praneša, kad jis sugrįžo iš 
užsienio, kur specializavosi 
nekuriuose medicinos sa
kuose, ir dabar priima pa
cientus sename ofise. 

1325 South 49 Court 
Cicero. 111. 

Telefonai C i c e r o 3 6 5 6 
C i c e r o 4 9 

Vai. nuo 10 iki 12 po piet, 
paskui nuo 2 iki 4; nuo 7 iki ;> 
vąU vakare, ..• ^.. ^į 0 

ksnis, A. Sutkus, B. Struoga, 
V. Darbužis, V. Macekonis, 
M. Stankevičius, K. Vašku-
nas, J. Kupčunas, K. Šerpe -
tis, A. Kaminskas, V. Sinke 
vioius, M. Andriškevičius, G. 
Daugirda. 

Po to visų darbų ir po pa
sekmingo pikniko ir bazaro 
iš tikro Šv. Mykolo parapijo-
nys yra prisirengę sutikti vi
sų didžiai gerbiama kleboną 
kun. Baltutį. 

J5. u. 

P. P. Saboniams, p.p. jgau- CHICAOUfclAI, A T I M K I 
rams, p. Ramanauskui, p. 
Pakštienei, p. Rakauskienei, 

niaus! 
Nortli Sidiečiai taip kaip ir 

pirmiaus dirbo su pasišventi
mu del labo savo brangios 

1 \ Vaidylos •' sekcijos gerb. 
Režisieriui p. lg . Sakalui ir 
visiems lošėjams. Seimo ren
gimo komisijos pirmininkėms 

Tėvynės Lietuvos, tai pat ir | P- * • Vaičiūniene:, p. A. E. 
šiandien stojo į darbą kas Nausėdienei, P. narėms p-lei 
link Vilniaus reikalų. Vien ¥ • Brenzaitei, *£. Sakalienei, 
balsiai nutarta 9 d. spalio su- A- Srubienei, M. Lukauskie-
rengti, ta ka Am. Lietuvių n e i- P r a ž a u P r i i m t i 8 i U * P * 
R. Kat. Federacijos Chicagos jdeka už Tamstų pasidarbavi-
Apskritis nutar§. Gerbiamas !111{J-

O. A. Nevulytė, 
M. S. Chic. Aps. Pirm. 

balsuotojų registracija. Kiek
vienas lietuvis pilietis turės 
užsiregistruoti, nes kitaip ne
gales balsuoti Lapkričio 
(Nov.) 4 d. rinkimuose. 

Praneša Draugijų ir Kliubų 
veikėjai: 

Petras Kabelis 
_ • . 

Amerikos Lietuvių R. Kat. 
Federacijos 23 sk> nepapras-

| tas susirinkimas įvyko 28, 
rūgs. d. tuoj po Sumas Baž. 
svetainėj. Skaitlingas būrelis 
North Sides draugijų atstovų 

klebonas kun. Urba sutiko \) 
d. sptflio atlikti bažnytinę 
dalį pamaldas už Vilniaus 
Laisvę. Vakare Mišparus už Visiems piliečiams ir pilie-
žuvusios kovoje del Vilniaus, i tems pranešama, kad spalio 
Komisija išrinkta iš keturių (<*&) 4 ir 14 dienomis bus 
asmenų, kurie prižadėjo grie
btis greito darbo surengti tin
kamą vakarą, su programa ir 
kalbėtojais. 

Brangus broliai Lietuviai 
nepamirškime 9 d. spalio! Ei
kime visi į pagelba Vilnie
čiams, išgirskime jų baisa iš 
po sunkios Lenkų letenos. Jie 
šaukiasi pagelbos kasdieną, 
kaip daina mums sako: 
"Liūdnas balsas varpo gar
sas skamba garsin, širdį ra-
min. Kiek ten graudžių kiek 
ten karčių teka žmonių A-ša-
re-lių". Tad visi sustoję į dar-
bą suskambinkime Lietuvišką 
Patriotišką Varpą garsiai. Te
gul nuramina Vilniečius! Te
gul išgirsta pasaulis, sudreba 
Varsa vos: Vilnius Lietuvos 
buvo ir bus! 

Pranas A. Kišonas. 

D A K T A R A I : 
T m*m*m*^*^ » • • • < • • « • » • » ••«• m-mm-m*^m m m 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr.S. A Brenza 
MOS SO. ASHLAND ATENUE 

Chlcago, UI. 
f Vai.: 9 ryto Iki 12 pietį 1 Po 
j piet iki 3 po piet, 6:30 vak. iki 
| 9:80 vak. 
M » • • • • • • » • • • % — — — — » — *^' « . 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western A ve. 

Telef. Lafayctte 4 i 40 
-

\:etet. Yards 1236 
Dr. J. H U P E R T 

DAKTARAS IK CHIRURGAS 
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 Chlcago, Hl. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 

K 
TeL Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nno 
6 iki 8 vai. vak. NcdčUomls nuo 

8 Iki 2 vai. po pietų. 

TeL Boulevard 2188 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 Sottth Morgan Street 
Cnicago, 111. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirargras, Obs-
s_ tetrikas i r Specijalistas 

Elektroterapas. 
IfilMA TONSILTJS — 

1)—Be marinimo, 
8)—B« p«-ilio Ir be skausmo, 
3>—Be knuijo, 
*>—S* J©Wo pavojaus sveikatai, 
* ) — Pacijcntui nerrikia sirgti, sa 

li tooj \al87ti . ir rali eiti l 
darbu. 

r a « d o •t.ull-Ntoncs' (akmenis tulžyje) 
Ir akmenį* ilnpnmo paslėje be o-
perm-Uos, sn tam tikromis ninku-
IKkomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtiniems suKražlna irirdėjlma. 
Uydo visokias ligas pasekmingai, ir Jei 
, . >™» r«'ikalas daro opem<i jn.s. 
I^oresijonuli patarnavimą teikia savo ofise: -«TW 

1411 So. 50 Ave. Cicero 1U 
Ofisus atidarytas: kasdien nno 8 vnl. 

po pret (k\ 9 vnt. vakare. 
Nedeliomle ir eeredorais eflsas nida-

rytas. 

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI 

! • » • > « • • • » ! 

A. K A I R I S 
Tel. Blvd. »«41 

' Mūrinio Ir budavojimo namu 
GENERALIS 

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

gera patarimą. 
8852 So. flalsted Street 

Chlcago, 111. 
Home 

3858 Lowe Avenue 

VIEŠA PADĖKA. 

A. L. R. K. Mot. Sji-gos 10 
J^«inio vakarų programo dvi-
lyvėms-dalv\Tiain^, houširdž-
įai liekuojame. 

Ypatingai Mot. Sa-gos jtfr-
mos kuopas ŠeiminiiifeSms už 
surengiuuj iSkilmiTigo.s vaka
rienės, didžiai gerb. Muzi
kams. Dainininkams -- kėms. 

M M 

e zsą 
Dr. Maurice Kahn 

Gfdytojaa ir CWnxrĮ?mj 
4 6 3 1 B. Ashland Ave. 

Tei Yarda 0994 
Valandot; 
Nuo 10 iki 12 p ie l 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nno 7 iki 9 vakare. 
Nedėl mio 10 iki 12 piet 

Xiso Tel. Bo<ik»vard M M 
Re*id. Tel. Drexel 0 i t l 

DR. A. A. RUTH 
RLSAB GYPYTOJAJ [R 

CHntUBGAfi 

I 

Valka ir visa chrontfka n*ų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Haisted St 
Kampa* 31*t Str. 

Vai.: 1—S po plet. 7—S Tak. Ned. 
ix Šventadieniais 10—12 d. 

j 

DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

• 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti gaivos skaudėjimą. 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Haisted Street 

rBRIDGEPORT PAINTING 
&, HAR0WARE CO. 

Matayojfn^p dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
,įame namas. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Fres. Ramancionis 
Chicago, I1L TeL Yards 7282 

Armitatre 6193 

JACOBSON ROOFING 
GO. 

Oviieral ROoflng Contrat (or 
Visi stogai enramfnnn|aml Ir 

aprakavlnial duodami veltui. 

i 

TeL Boulevard M M 

Dr. J. P. POŠKA; 
GYDYTOJAS m 
CHDUniGAS 

MS7 80. Morgan Street 
Valandos: f—11 U «Tt». 
Vakarais nuo 7, ffci t 

CTCKRO OFISAS: 
IMS Sooth 4t-th A i f 1 

Telef. Otoero 4471 
Tidmnd.'. » — » : l t f. v. ldMdlen. 

UUMaiaita*s i r v¥Jxi<9omM nao f 
11a • « » L vaJE. 

— 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėla savo ofleą po sauimla 

4729 S. Ashland Are. 
SPECUALISTAS 

L 

Džiovu, Moterų Ir Vyru Liga 
VaL: ryto nuo 10—lt nuo t—-4 
po pietų: nuo T—f.«f 
Nedėilomis: 10 Iki 11. 

Tdef< 

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

Palengvins visu 
akių tempimą 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudančius Ir užsidegusius 
karščiu akių kreivos akys katerak-
to, nemieglo; netikras akis Jdedam 
D aro m s egzaminis elektra parodan
tis mažiausias klaidas- Akiniai pri
taikomi teisngai, t o Vi ir arti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki S vakaro 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 

Akiniai $1 ir augščiau 
1545 W. 47 St. ir Ashland A *v 

Tel. Boulevard 7580 

Mes taisome semts ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Mūsų t rokai važiuoja f visas da
lis miesto Ir priemiesčius. 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 Vi. Division Str. 
įį* m « i » » M » a l » w > * a f ~mm^ m • • » » » 

i , 

Telefonas Calial 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir senq namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, UI. 

TE LAIŠKUS. 
Csucaįr*! palte (vidamfesty) 

prie Adams ir Dearbora gatvių 
randasi atėję i | Lietuvos laiškai 
fcemiau įvardytiems asmenims, ku 
rių dėlei adresatu . persikėlimu 
tituii vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ue-
aeral Delivery (iš Adams gatvė* 
[ėjus po dešinė"j puftėj), prie 
pirmo langelio, ant kurto viriau* 
parašyta ADVKRTlSED. 

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

501 Aleksas Juzepas 
502 Andrulis Joo 
503 Atkocunas Ignom 
505 Baublis Peter. 
g43 Jozanau AHsauskiu 
548 Kazlauskine Petronėle 
549 Kerces J. 
552 Kelly Annie 
552 Kelocius Ignasus 
553 Kilkivi Gurgivi 
554 Kičas K. 2 
555 Kofajtie Vicent 
5G0 Kinickis Joseph 
562 Lupkus Anton 
566 Matutis Stanislovas 
56?~ Milka Fabyanie 
568 Miniauskas Kazim. 
571 Mutis Pauel 
596 Statkus J. 
600 Tipsas Tekii 
605 Witkowski Josef 
606 Wirbickas Amele 
609 Wojcildcwicz Amelie 
611 Zaveskienie Wik. 
612 Zeliononis M. 

— — — ^ — — • — ^ — — — — ^ — — 1 1 

KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 

o 
v 
E 
R 
K 
O 
v 
U 
3 

613 Zilinskis Frink 
614 Zitnicky J. 
615 Zylinski Frank 

t-^nr 

SIUVfifAI 

NEMĖTYKsavoPINIGUS 
Perkant naujus drabužius. At 

neškit pas mus savo senus siutus 
ir ovefkotus tai mes atnaujlsime 
Patyrę 20 metų šitame darbe 

A D V O K A T A I 
TeL Centrai 6200 

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

Room t l l Chlcago Temple BIdg 
7 7 W. VVashingtort St. 
CICERO Ofisas: PanedėUo vak 
1S14 S. Cicero AT. TeL Cicero 50S* 
8RIDGEPORT Ofisas: Kitais vak 
« 2 » S. Haisted S t TeL BouL 6787 

Į Jffamtts Nežiūrint Kur Gyventam 
Valom visokios rnšies Tyru Ir 

moterų skrybėles 
Padarom darbą greitai, 

Pigiai, gerai 
U. S. CLEANERS AND 

DYERS 
Savininkas 

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

Chicago, IU. 
Telefonas Roosevelt 1889 

J. P. WAITCHES 
L a vv y e r 

LlrLTUVlS ADVOKATAS 
Oleo.: D. 614—516—127 If. Dear-
HDra St. TeL Randolpb 6584—65*5 
Vakarais 19717 Indiana Ave. 
Roseland TeL Pnllman f 17? 

' k 4 > 

» • m m m P 
TeL Oanal 62*7 Vak Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r > 

Cūirurgaa 
1821 So. Haisted Str. 

16 iki *t r y t ^ l m t 
po platu: « Iki • i 

Lietuvių Centistas patar
naus geriau 

Traukimas dantę be skausmo. 
UrldKO feriauslo aukso. Su mūsų 
pleltom galima valgyti kiečiausia 
maiste Garantuojame ylsą savo dar
bą. Ir žemas mūsų kalnas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekankty jūsų svel-

1646 West 47-tb Street 
B e t o l i A M I » I » . » I # 1 A V A . 

•mm m> • ^ ^ ^ • ^ • • ^ • i h • • mmtml 

iTeleronas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojlmn Koniraktorlus 

Dažų ir Poperos Krautuve 
23»» SO. FiEAVITr STR. 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias phimeris, darbą- at

lieku gerai Ir sąžiniškai. 
THOMAS U1GGINS 

2913 Ko. Oakley Ave Cnicago, 
M •* m ' m m i. »ni I I * • JĖ 

[rel. Lafayette 4223 

P L J J M B I N G 
i&aipo Hetuvva, Metnviama vteado*| 

I 
R 
S 
I u 
T 
U 
S 

Darau Ant Užsakymo Visokiu 
M a d a 

Jva ir lu M a t e r i j ų 
Žieminiu Ir Rudeninių 

Kreipkitės Pas Mane 
Su Savo Siuvimo Reikalais Busite 

Patenftyti 
Taipgi 

. Taisau, Valau ir Proslnu 

KAZIMER LAUCIUS 
3305 South Auburn Ave. 

Chicafo, lli. 

' •" * 

Tel. Rirmboldt 2656 
A. MARCINKEVIČIUS 

i Seniausias Lie
tuvis Siavejas 

North Sidėje 
[1840 W. Wal>ansin 
I Ave. Cliicago, I H. 

Siuva visokios rų-
ies vyriškus drabu-

[žitrtK pagal jvairiij 
raadų. Užsakymai » 

j pildomi gerai ir 
igreit. Kainos priei
namiausios. 

J. MILKE VICZ 
TAILOR 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

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

Darau Ant Orderio 
Siutus ir Ovo.rkotus 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. MILKE VICZ 
L I E T U V Y S S I U V Ė J A S 
6 7 0 W e s t 1 8 - t h S t r e e t 

Cnicago, III. 
Telef. Canal 03S4 

- ^ 
Tel. Dearborh 4766 JOSEPH C. SOBOL 

LIETUVIS ADVOKATAS 
auite 1518 Ashland BlOck BIdg. 

166 N. Clark S t Chlcago, DX 
Residencija 

3341 W. 28 Pi. Tel. Canal 3586 

m i 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
A D V O K A T A S 

V * * * S j l M VtMtlMM T e t M R M M . S l M I 
AbmtnUKtnm. Piular* pli¥1iw» 

7 South Dearbom Street 
ROOM 1568 TRIBŪNE BLDO. 

Telefonai! Raikdolnh 3261 
Vatotrais: 2151 West 22 St 

cnt* Canal Į667 

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

Room 604 — Tel. KaiKlolpb 2tOu 
V6L. Nuo t rjrto Iki 5 po pietų 
Vakarais 8203 So. Haisted Str. 

Telef. Yards 1016 
Chlcago. 

* - • — — — • 

' - ' - - - " • 

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

Metropolitan State Banko Name 
2201 W. ISnd St. Tel. Canal 6601 

9 

i 

— • 

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

TUVYS KRIAUCIU8 
Turiu už garbė pranegti visuo

menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams* kad aš padidinau stocka 
savo kriaučlškai jstalgai. ir da
bar turiu didžiausia pasirinkimą 
rudeninių ir žieminių materijų. 

SIUTAI IR OVERKOTAI 
VISOKIŲ STAILŲ I 

Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi, 

Valom, Proslnam Ir Ta Įsom 

> m i •» » 1»fc ^ i 

j . B A K T Y S 
3249 So. Haisted St. 

Chlcago, Dl. 
Tel, Yards CHO 

P ' ' l H ' l . , i I II i 
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CICERO TAILORING COMPANY I 
PATYRC LIETUVIAI SltTVĖJIAI 

Pranešimas Visiems Lietuviams 
Užlaikome didžiausia Jinįja įvairių rudeni

nių ir žieminiu materijų. 
Siuvam Ant Užsakymo 

Siutus ir Ovefkotus naujausios mados 
Mūsų Darbas Visados Augštos Rųšies 

Ki*eipkites pas mus del gero patarnavimo 
^ radarome darbą gerai ir pigiai 

Savininkai g 

į T. BARTKUS IR J, KULPINSKAS I 
= 4837 VVest 14-th St. 2-nd Floor Cicero, IU. g 
SffltlItlltlIlIIIIfflIlIlIlIfllItlflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIltlIlIlIlIlIllIlIlIEIIIIIlIfUIIIIIIlllIliHfiltlI^ 

Telef. Central 4111 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn Street 
g Valanti.: nuo 6 Iki 8:30 
• Kedėllomis" 9 iki 12 

Resid.: 6323 So. Balsted Str. 
Telef. lioulevard 1616 

ClUcago. 

— 
HELEN ĖELMEN JEREY 

IiIETUVA ADVOKAT* 
4454 South Westcrn Ave. 
Telefonas Lafayctte 4066 

V a l a n d o s : N u o 7 ik i 9 v a k a r a i s , 
N u o 2 i k i 6 S u b a t o m p o p l e t . 

* r 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1122 
127 N. Dearborn St*. 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise "Naujienų" name: 

1739 So. Haisted Str. 
Telef. Roosevelt 8500 

Panedėlio vakare: 
4001 So. Marshfickl Ave. 

H ™ — « • 
_ , !• — . 

I • 

JOHN KUCHINSKAS 
Lrtrruvis ADVOKATAS 

2221 W. 22-nd St. arti I,ca\ttt St 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtny^ioj nuo 9 r. iki « 
y. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoją Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farraag Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčiaus lengvomis lalygo 
mla 

A. A, 0 L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Saile st. Room 2001 
TeL Randolpb 1034 VaL nno 9-5 

VAKARAIS: 
3301 B. Balsted s t TeL Blvd. 9771 

• . v apart Panedėlio ir 
Pėtnyčlos 

i i i *** 

• »»»m m m • • m^mtm » ' • m m m i — m< m m» m m »m »*>~mim m mm m mm»^K K » • » » » » • » ! » • 

G H A S . K. V U O S A I T I S 
PATYEfS HB5TUVIU KRAUCIUS 

Vyru ir Moterų Rūbų Siuvėjas 
OVERK0TUS IR SIUTUS 

Padarome aut ušsakymo greitai ir pigiau. 
Atliekame darbą kofceriausia už visiems prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome k Atnaujiname Senus. 

G U A S . K. V U O S A I T I S 
2337 So. Leavitt St. Tel. Roosevelt 8982 Cnicago. x 

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

Ofisas Didmiesty!: 

29 South La Salle Sueet 
Kasstarfa 999 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Haisted St. 
Telefonas Yards 4981 

tuos profesiona
liu, biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge". 

file:///al87ti
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AMERIKOJE 
— — . o « 

d. nariai kviečiami lankyli bet pimašiaus, kaif> "Keistu-,Getaiti* rūgs. 21 d. atsUankoikar^yj nedalyvavo vietinis 
sirinkimus ir tuomi varyti tte" rięra matę. St>aiių 26 d. i masų kolonija; ir suteikia klebonas gerb. kun. Ig. Kers-
nVn h#»t <rar^n*a /iarKo oum* nm^o mofirti "!t»istii- irražios arvvaios ir tvirto hevich. 1 

Fe 
susirinkimus 
sunkų bet jrarbtnąą. diarba. 

Remkim Federacijos garbiu 
gftuš progą matyti. "Keistu- gražioj gyvatos ir tvirta hevich. 
čio" garsinimai 

CLEVELAND, OHIO. 
Federacijos darbuotė. 

Kugs. 15 d. š. m. Federac. 
22 sky. laikė mėnesinį susi
rinkimą . Susirinkimą vedė 
pirm. A. Banys. Susirinkimai 
nebuvo skaitlingas dalyviais, 
bet turiningas ir naudingas 
nutarimais. 

Nutarta ši metą rengti ju
s l ini j inį vakarą 10 nvetų 
sukaktuvių nuo Fed. skyriaus 
suorganizavimo. Vakaras su
sidės iš prakalbi], teatro vai
dinimo ir patriotinių dainų. 
Nutarta kviesti programui 
išpildyti L. Vyčiu 25 kp. ir 
C. L. Teatrališko choro V. 
Vilkutaitę ir kun. L. Vaičie* 
kauską. Kolonijų kom. ren
gimui vakaro sudaryta iš: A. 
Banio ir J. Kuzo. Kiti vėliau 
bus darinkti. 

Sugrįžę delegatai iš Federa-

_ jau pasirodė, J dvasini© sustiprinimo vy-
Pirmas pranešima, darė A. Ba-js^s darbus, matant vdabartinį]tikietfti ' £axdavįnejami. Tikjeiams(etas). f?m paeią, gerb. 
nys 22 F. sky. pirm. pažyme- Uaudincc, jos veikimą, kaip lieka laukt paties teatro. Ka-: oratoriaus prakalbą, visiems 
damas Fed. seimo tarimus jr'ki#tuvltt. Tautai, taip ir kata-įdangį veikalas žymus ,tai pra sustojus ir vadaujant West-
:, ix: x'_ A * i . I lllrTI "RflTrnr/Jioi- TTTolrTrT*Yn/\ mtafnmo 1r*A tTičsi n/vri i i mn_ 

2va*gšdutt. | 
«•• ;• i ' 

įspūdžius ten gautuą gyrė de- likų Bažnyčiai. Kiekvieno!matoma kad visi nori jį ma- villės gerb. varg. J. Kudirkai,^ 
troitiečius už "puikų'prirengi- Lietuvio ir kataliko yra pafei-Įtytl. Mylintis* istoriją susipa- žaviai sudainuota Lietuvos ir 

ga remti Federaciją. Rėmimo'žint su Lietuvos pasitimi, my-JL. V. himnai. O gerb. L. V. mą seimui. 
Antrą pranešimą darė W b u d l * f * d a u « : ^ ^ ^ a*' 

P. Staupknė T. F. skyr. I k o h **** k i t i * * » **» 
pirm. pa^elb. J i patvirtina j n f : **yo P * **««•* I * 
gerb. A. Banio pranešima ir , • ^ _ ^ _ . « ^ j ^ 
pridėjo, kad ir jinai yra pasi- . vmBa'nK * u ™ i * 
teftkimnsi Fed. Seimo mite* i-i T o k l u mi^Mn y r a S a u t o 

mais ir bendra h-arto. Paei- ž*n k l e l i*1 j f t W » "•P* 1 0 

žadėjo dirbti naudai Feder. 
Skyrius išklausęs praneši
mą priėmė ir reiškė pagarbą 
gerb. deelgatams už jų pasi
šventimą. Turiu žymėti, kad 
gerb. delegatai nemė jokio at
lyginimo už važinėjimą į sei
mą. 

Nutarta raginti visus dr-jų 
atsotvus .kad lankytų nuolatos 
Federacijos 22 skyr. susirin
kimus ir imtų dalyvumą visa-

spalvos Lietuvos vėliavos. 
Ženkleliai yra padaryti komi
teto Vilniaus vadavime. Vi 
ženklelį imama auką 10 cen
tu, pinigai yra naudojami mo
kslui ir kėlimui patriotizme 
Vilniaus krašte. Butų labai 
gražu, kad kiekvienas lietu
vis tur$tų tokį ženkleli ir pa 
sipuostų. 

Broliška Ranka. 

lintis meną, dailę gėrėtis me- dvasios viadę galingi įžodžiai 
nų, mylintis juokus - prisį-^ buvo nealsigerėtįai ir bran-
juokti, (Juokų ten nebus); ne- gintini. Jo asmuo ir gyvoji 

| pasitenkinantis, kad kiti tame; žavėtina prakalba sukėlė ir; 
darbe yra kritikuoti. Visi pa-j davė vyčiams(ėms). didingo u-: 
geidaujami. Pirmiau, negu po nenuilstančiai darbuotis 
ėjus reikės sužinoti keno? Lietuvos 'gerbūviai, sustiprin

ti kuopą skaitlingais na-" Keistutis" yra statomas? 
Onyte. 

— 

SPRINGFIELO, ILL. 

cijos seimo darė pranešimus, | me veikime. Taipogi gerb. 
2S55 

PA8IIAUD0K PROGA 
Didžiausias Išpardav imas 

VYEŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 

Ant 

BRIDGEPORTO 

Stato Mokyklą. 

Apgailėtina, tečiau ne 
tina. 

riais, globoti ir dauginti vy
čius jauname4ius, pamylėti 
lietuviškąją kalbų, palaikyti 

*tevų papročius, įgyvendinti 
ir. gerbti didingus L. V. or
ganizacijos obalsius. 

KINGSTON, PA, 

u* T amt 
^ I I JI i ai a m**9m 

B SKAPIŠKIO. 

•t 

Kilnesnių minčių jaunimas, 
susispietęs į pavasarininkąj 
Iroopų, lyg nenori pasiduoti 

Nesenai grįžo čion iš lietu-1 vietiniams moksleiviams la
vos p-nia Agota Kučinskie- vinimosi srity. Praeitais n*;-
kienė. Ji išbuvo Lietuvoje? tais kas aotra savaitė dary-
veik 5 mėnesius. Grįžusi pasą- davo susirinkimus su paskai-
koja savo įspūdžius, kurių tomis, referatais, ruošdavo 
gavo būdama Tėvynėje. p.Į vakarus, nors ir labai maža 

*•* 

Kaminskienė aplankė žymes
niąsias Lietuvos vieta*: hmo 
Kaune, Klaipėdoje, Palango
je, Alytuj ir kitur. Visur pa
tyrė nralonumo. Lietuva, sako 
ji, tikrai eina geryn, (leryn, 
ne tik dėlto, kad turtais ir pa
togumais auga, bet dar dau
giau dėlto, kad žmonės labai 

Tikra ajašyieta padarys lAe-

OVERKOTAI 
Naujausios 

Madų 
50 * 
•"• Augščiau 

S I U T A I i i 
< i 

Visokių 
Stylių 

Ir 

Augščiau 

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

fcuga. 22, d. ftv. Jurgio par. 
pradėjo statyti medinę d v i e . \ t i 200 narių ir buvusi veik-
jų kambarių mokyklą. Seniau 
turėta aštuoni kambariai, bet 
vaikų skaičiui pasidauginus, 
nutarta statyti dar d« kam
barių. 

Iš te viso gajima spręsti, 
kad 6v. Jurgio par. žymiai 
auga. Po kelių metų priseis 
galvoti apie statymą didelės 
naujos bažnyčios. 

"Keistutis." 

6T Vincento parapiia gy- t * ^ ^ ^ f ^e*] l^viem^^^*-3v. vmcenio parapija gy | k u n A Tamohunas, kurs ir-J,. „ . „ „ , • T • 4^. , ruštia 
suįručių ir netvarkose , a k p , f r i i m n a w . ^ l i u P * 8 ^ 1 ^ T a i P » P * ^ 

gi sakęs trumpą, bet gi ffi'H Kučiaskienė pažymi, kad 
žią prakalbėlę. Jis buvo bran- ^ ^ e g ą d a u g m a u d a g e g n i 

gus mums svečias ir paliko L i e t U v o j e > y p a č jaunimas 
gražų ?sjmd*. Vyčiai gi P » - | k a i p k a d fa ^ „ , galima 
geidauja ir prašo jo atsilan-! a t i r t i p K ū č i n s k i e n ė pilnai 

teturėjo paramos nuo inteli
gentų, išskyrus vieną-kitą 
moksleivį. Bet g. pirminin
ko Juozo Liko dėka viskas 
vyko geriausiai. 

Štai, birMio 15 d. suruo
šė viešą vakarą; vaidino 
'i Verpėja po kryžium'' ir 
^^estuvės j>er prievartą.'' 

pamylėjo apšvieta, moksla,iIr ^^^ ^^^ Pavasari-

vena 
momentą iš priežasties nesusi-
taikinuuo parapijonų su kle
bonu. Tatai ir L. V. 48 kuo
pa, pernai, kad4r turėjusi ar-

ninkai scenoje geriau pasi
rodė, negu moksleiviai. Tie-
ea, pirmame vaikal(';lf buvo 
kai kokių trukumu, bet užtat 
antras geriausiai atliktas. / 

Paskui atostogų klika et*-
f ė v\\kome^j^. 

tv { 

liausioji, o šiandieną teturi 
vos tik 20 užsimokėjusių na
rių ir neberodė veiklumo nei 
gyvumo. Te&au vyčiams (ėms) 
neprivalu nusiminti. Jie gyve
na Tautai ir Bažnyčiai. Gi 
mūsų Tauta turi dvasios ga
liūnų, kurie priaugančioje 
kartoje sukuria ir palaiko 
karštą Tėvynes meilę ir ne
duoda jai užgesti. Ir, štai, vi
sų mylimas ir gerbtinas L. V. 

Clevelandiečiai yra matę I organizacijos šulas ir dvasios 
daug veikalų, mažų ir didelių, vadas - gerb. kun. Br. Ig. 

fo^v-«^»* Fx̂ «w JV «*o*xc*.. p^u-i-! p Kačinskiene pilnai __ . . 
kvtu i kiekvienus busimus ui' . > , . A -. > . • « - Bet ne vien tuomi j»oka pa 
Kytų j Kieicvienus Dusimus JU (J)atenkin:6B a p ^ ^ ^ i Tevy- . •. T susirinkimus bei vakarėlius. 

Senųjįf vyčių vienas pareis 
kė nepasitenkinimą vietiniai^ 
vyčiais neturint gero vado sa
vo tarpe ir "pranašavo" vy
čių išnykimą šioje kolonijoje j 
bet gi vytė J. Gedminaitė tvir
tai pagrįso, pareikšdama, kad 
dabartinė neskaitlinga vyčių 
saujalė yra kaip tik tvirtasis 

d* 
> Lietuvis. 

NAUJIENA! NAUJIENAI 
NAUJIENA! 

Ką tik gauta iš Lietuvos 
Naujutėlė puiki knygute **Į 
AUKSO feALf*, 

Joje aprašoma i domus nuo 

$3,000.00 Morgičius • 

Ant propertts kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str. 
Vertis $7,500.00 

Mes turime ir 

. 

davimo sekančius 

NELAUK! 
KELNES! KELNES! KELNES 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augščiau 
Visokios rųšies, didelis išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto
ru. 

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

Chicago 
Tel. Boulevard 1566 

PASKOLA 

$3,000.00 

$4,000.00 
$3,200.00 
$3,000.00 

$4,500.00 

Adresas 

8345 S. Hermitage Ave. 

VĘRT6 

ir galingasis kunae, kurio su
naikinti nepaiegs Uetuvytės iikiai iš Amerikos Lietuvių 
neigėjai Jr, kurs ateityj iš- gyvenimo 

sirodyti mūsų pavaaarinim 
kai. Daugumoje skaito kny
gas laikraščius, tari W o kny 
gynėlj. O k«a daugiausia, 
tai pavasarininkių audžia
mos juostos p-Jė« SUvestravi-
6̂aitėg mokyklėlėj, ?Tai /gra

žiausi viaoj Lietuvoj jaoetų 
ir perkaklių dirbiniai. 

Žodžiu tariant, skapišktnai 
dideliais žingsniais žengia 
pirmyn. 

duos daug gražiųjų vaisių. Kiekvienas amerikietis tu-
§is gi vakarėlis paliko gra- retų jų perskaityti, 

žiausių įspūdžių ir liks ilgai Knygute nebrangi - kai 
minėtinas. Tos prakalbos, tie n u o j a îk 40c. 
himnai ir viskas lietuviška, ą^Um^ ganti • ' Draugo'' 
vyčiams pridavė geriausiojo fNnygyne. Kreųiiit^ \ 
upo praplėsti , veikimų, dar 

>^!WP"«W~W^i»~^»" 

UETUVOS TAS. 
.' ' • *9 [ 

buotis ir gyventi Tautai ir 
Bažnyčiai. 

O vis-gi gaila, kad tame Va-
* - » . 

. 

3303 6. Morgan Street 
-

5004 & Fairfieid Ave. $9^00.00 
ma §o. Talman Ave. $8,000.00 
3538 40 S. Sacramento A v. $8^0.00 

5832 S. nilmin Avf. $8^00.00 
yniamia 

-

Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis 
namas modernit kos konstrukcijos. 

h Nuošimtis 

DEPOSITORS 
STATtBANK 

Ashland Ave. A t 4 7-1 h St. 
rys Federalės Reserve 

. 

K A U N O 

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS 

čystas ir tu.rtinsa« su keturių un-
cu pakelis apinlals Europos. 

Kauno Malt Extract 
yra naudingas dei sveikatos tra
mino, sveikata ir padaro apetitą, 
lietuviai pannėginti vartoti K^u-
no Malt busite labai patenkinti. 

Dykai 1 setas Malto 
sučedyk 12 labels ir gausi 1 «eta 
malto už dyka. 

Jeigu krautuvninkas netari tai 
reikalauk tiesiog iš mūsų įstaigos. 

UilHianian Products Co, 
Savimotai* 

JOHN GAUBAS 
3613 S, Halsted St. Chicago 

"DRAUGAS" PUB. 00. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chioafo, m. 

Per pirmąjį 1924 m. pus
metį iš Lietuvos tarp kitafco 
išvežta: 14,843 raguočiai, 81,-, 
475 kiaulės, 1Q,9§3 arkM^V ; 
40,837 vištos, 38,747^0) kiau
šinių, 3,430 tonų Wvi'ų, 5Jr 

934 tonos apdirbtų medžių, 
3,526 tonos linų sėmenų ir %-
€00 tonų linų pluošto. 

-jm.'-L. 5 = = » 
' • • 

TeL Gmml * 
* PAK8ITIKA 
FotogralM 

PAIfSJURjŠA 8TUM(> 
1901 6. Halatod • SU, Chica«a 

S. 0 . UCHAVNCZ 

"•'T m • 
9d. Boulcvard 7258 _ JĖ I 

l i ietmlf Graboriu* 
2S14 W. 83-^d Plaoe 

Cbicago, Ifl. 
Patarnauja laldo-

tuvėse kuopigiausia. 
Reikaie meldžiu at-
eiiaųkxi, o mano 
darbu busit* 

' > 

2109 

y*t 

— T . " » 

VILKAVIŠKIO JAVŲ 
DERLIUS R KAINOS. 

J 
1437 So. 40 Ave. TeL Cicero »2M 

CHAS. SYRf:WICZ 
Lietuvis Orahorius 

Laidotuvių kai-
DOf kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos K I C S M 

Migiam 
Pnivaus Ambu-Uecnsed Emb. 

F. K. Palacs 
t 

= = •JiUJ1 JHHiąJ MB.II. l l . 'Jl ' t L
,l ,l ll " ' I f l » f fWB %\\V\ > •."" " " ' iLN'- l '1 '4)Mf'." 

THE GĖE VU M GIRLS 
» ' i 

Paskutiniuoju laiku javai 
kainos ž>iniaji pakilo. Viena 
— šįmet menkesnis javų der
lius, antra — vasarojus tai-
pat geros brandos neturi, f-
pač avižos, karioms būnant 
dar pusiau žalioms, nežinia 
del ko šiaudai sugniužo £r 
grudai negavo sebrę«ti, pa
sidarė tamsus ir smulkutėliai, 
labiausia i«nj^oje žepoėje. 

a 

/ 

tt' «d. Ganai 12711 Kviečių Ir vasarojaus v 
m& trukdė daM ir &Mi 
tųs. Žemumose tykšoi© ba
los vandens. Bulvės dau-
glur? ypač žemumose pradėjo 
puti .„ 

Šie apsireiškimai pakėlė ja 
vų kainas, bet gyventoji upa 
gfislėgė ir verčia sasirupinji. 

i 

•* #^i 

•• ' m . n u » 3 » 

UTVIŲ KONSULAS 
KLAIrtDAL 

- , • ., m m 

Naujai paakįrtas T^atvijos 
konsulas Klaipėdai yra Pet
ras Jokūbo Kalcena*, gimęs 
im w. 

Naujam konsului iid«ota 
Lietuvos vyriausybės ekzek-
vat«ra. 

. i « . i . 

i 'li'i'iiii 

I 

KLAJPSDOS U0»T0 
DARBAMS. 

Klaipėda m&fi daj^Mns 
itoįįau jtfjti vyria«syįė.|«iky-
rė xiai' -600,000 litų ekia*wj<m 
metinėn sąmaton, 

'I 

• 
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GRIŽO Iš LIETUVOS. 

Vakar grįžo iš Lietuvos 
mušu. žymioji visuomenės vei 
kojai: A"i«tf. ^4. Baltutis, Sti 
^lykolo par. klebonas ir p . 
fcottft. '-4. Pocius, Bethoveno j Susirgęs nuo nervų įtempi-
konservato rijos direktorius. įnio. Sakoma, į por$ savaičių 

P-s A. Pocius atsilankė pasveiksiąs. 

PRANEŠIMAI 
PEDBEACTJOS CHICAOOS 

APSKRIČIO EKSTRA 
SUSIRINKIMAS. 

CAVERLY LIGONINĖJE. 
Į Ketvirtadienyje, spalio 2 

Po žinomos Leopoldo-Loe- < U e n * 8 v a l - v a k a r e A l l š r o s 

bo bylos t e i s i a s Caverly štai < V a r t ^ V**'.'* mokykloje į-
ga išnyko. Dabar jis rastas | T 3 * r t a F e d « w " < » . C W M « W 
Mercy ligoninėj besigydąs. AP8*"**0 snsirinkimas. 

" D r a u g o " Redakcijoje ir pa
pasakojo savo malonius įspū
džius, gautus iš aplankymo 
Lietuvos. Gerbiamas Kompo
zitorius reiškia didelio džiau
gsmo del Lietuvos gerbūvio ir 
didelės pažangos kultūros at
žvilgiu., p. A. Pocius mano 
energingai imtis vėl savo nu-
mvlėto darbo Ohiea-eoje. 

[Teisėjas Caverly užsiims 
divorsinių bylų klausimu. J o 
•iety kriminaliam teisme už
ima kitas teisėjas. 

* f i " . j ' 

APDEGĖ IR MIRĖ. 

RASTAS NUŽUDYTAS 
BATSIUVIS. 

_ _ _ _ _ _ 

Bus duotas spalio 9 komi
sijos raportas ir nustatyta 
smulki 9 spalio iškilmių tvar
ka. 

t 

Visų skyrių atstovai ir šiaip 
kat. veikėjai kviečiami skait 
tingai atvykti į šį susirinki 
ma. Valdyba. 

Roselaridiečiais ir paskirs lai-j 
ką., Į 

Taigi darbai jaų įsradėta; 
tik' ^ a r nevi$i nariai lankosi 
i repeticijas. 

Gerbiamieji, įųs žinote, kad 
savo nesilankymu trukdote 
darbą; o juk visiems aišku, 
kaip svarbu mums turėti savo 
chorą, rimtą disciplinuotą, iš
lavintą. Tad tikimės, kad se
kantį penktadienį spalio 3 die 
ną visi nariai, atsilankys. 

Do. 

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

PARDUCpU 7 kambarių moder
niškus rakandus labai pigiai; 3 šmo
tų Mohair parlor setas, divonai, lam-
pos Consolę fonografas Walnut — 
Dininng setas 2 setai miegamiems 
kambariams, 3 šmotų melinos sku-
ros parlor setas' virtuvės setas ir 
lt. turi butl parduotas prieš 1-ma 
visas arba dalimis. 

815 So. Ashland Blvd. 

B I Z N I S 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

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

• • • • i • m'.v 
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Mažytė, 6 meti) mergaitė, 
Ona G. ČVkaauskvtė, užvakar 
žaizdania ant kiemo, kur bu-
vo deginamos sąšlavos, neat
sargiai prisiartino prie ug
nies ir jos drabužiai užsidegė. 
Kol duota pagalba, mergaitė 
tapo baisiai apdeginta: 11 v. 
vakare mirė, 6932 So. Roek-
Well st. 

Ties Van Buren st.. netoli 
Raeine ave., tuščiame lote ra
stas nužudytas batsiuvis Do-
miniek Busto, 42 m., 425'So. 
Campbell ave. 

KONCERTAS. 

— 

TOWN OF LAKE. 

MOTORMONAS TRAUKIA
MAS TEISMAN. 

Seserims vakarienė. 

Kilnios sielos asmuo nuolat 
jjauėia savyje noro gerbti ki
tus. I r gyvenimas parodo, kad 
žmonės tankiai ir labai tan
kiai pasiaukoja del kitų daug 
daugiau negu del savos; gi 
kitų gerbimas tai vienas iš 

3 * * 

" B i r u t ė " rengia sezono a-
tidarymtti koncertą, kuris į-
vyks nėdėlioj spalio 12 d. 
11)24 Pilsen Sokol svetainėj. 
Pradžia H v. vakare. Koncer
te dalyvaus operos daininin
kas Nieprovo, taipgi Melda-
žis, p-nra J . Širvaitė - Gapše-
ne, P. Sfogis. 

Po koncerto Šokis prie pui
kios orkestros. S. K. 

LIETUVOS VYČIŲ CHICA-
GOS APSKRIČIO 

CHORAS. 

Liet. Vyčių 4 kuopos svar-
bus susirinkimas įvyks ket
verge spalio 2 d. 8 vai. vak. 
parapijos svetainėje. Yra la
bai svarbių kuopos reikalu 
kuri. turėsime aptarti. 

Taipgi bus narni j ienų. Mūsų 
gerb. A. Petrulis, kuopos ka-
sierius, jau pargryžo iš va-
kacijų iš Tėvynes Lietuvos. 
Jisai mums papasakos, ką 
girdėjęs i r ką patyręs Lietu
voje. Taigi visi ir visos atsi
lankykime. « 

Valdyba. 

DUONKEPYKLA ANT 
RANDOS 

Netoli Chicagos, Illinois vals
tijoj su storu ar be storo." Vie
ta gera, pečius geras. 

' Atsišaukit 
DRAUGAS PUB. CO. 

12334 So. Oakley Avenue 

• i i i i * . i , i • 

PARDAVIMUI graži fUrma' '80 
akrų žemės su triobomis h* beveik 
naujomis mašinomis. 3 akrai sodo 
Parsiduoda greitai. Galimo malny 
ti ant namo. Atnisauklte. 

3934 South Rockuell Street 
Tel. liafayettc 5277 

Ctiieago, IU. 

PENKIS ŠIMTUS 
DOLERIŲ 

4 pagyvenimų medinis na
mas, storas ir 3 flatai po 6 - 5 -
4 kambarius raudos neša 
$73.00 į menes}- K**11* W,-
500.00 arba savininkas mai
nys ant bile kokio biznio, lo
tus priims už pirma jmok§-
jima. 

REALESTATE 
K?. 

mSzm 
K %, 

<m*~• 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 
' Darbą atliekam greitai, 

pigiai i r gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

^^^m»mm*m^^ • • • • • » • » • » • • • « » » . m 
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išmintingųjų taisyklių. 
t 

Buvęs Chieagoj gatvekarių į Mūsų kolonijos žmonės, dr-
motormonas, Th. P. Hanley, ! j o s , pavieniai ir visi, kurie 
,5937 Honore st., grand jury taip daug žymių aukų šutei- . 1 a " rengtis, 
apkaltintas užmušė jystėje i r ,kė Seserims Kazimierietėms. "Klaipėdos J 
patrauktas kriminaJin te i s - | t a ip dang gerų nori} parei-
man. ,ikė - taip ilgai laukė, ir su-

Praeita balandi jis važiuo- laukus savų Seserų, iš savos 
damas . gatvekarių suvažinėjo Įjętuviškos įstaigos, prie ku-
Mrs. Mary Pox, 61 metų. Liu rių net gamtiniai ryšiai taip 
dininkai liudija, kad gatveka- j arti riša, jokiu būdu negalėjo 
ris buvo paleistas visu grei-1 praleisti dalyko šaltai - kad 
tumu. I r įrodyta, kad jis Jų nepagerbus, nesuteikus 

Praėjus vasaros atostogoms 
» 

ir prasidėjus rudeniniam se
zonui, mūsų choras ėmėsi po
zityvaus ctarbo. Praeito penk
tadienio vakanj. nutarta tuo-

ir pakartoti 
J u l ė " . Šiuom syk 

K. Jule bus pakartota Rose-
lande o valiau gal ir kitose 
artimesnėse kolonijose. Išrink
ta komisija, kuri susižinos su 

Lietuvos Vy«Sų 24 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 
ketvergo vak. spalio 2, 1924, 
8 vai. vak. Aušros Vartų pa
rapijos syet. Visi nariai teik
sitės nepamiršti, nes šis susi
rinkimas* yra šiai kuopai la 
bai svarbus. 

Koresp. 

Remkite tuos biznierius, ko 
rie dažniausiai garsinasi dien 
ražty " ly rau** '^ 

R E I K A L I N G A 
ATSILIEPKITE 

tuojau reikalingas, gabus var
gonininkas. Išlygos geras. 

Kun. I. Kerševičius 

806 N. 8-th Street 

Springfield, 111. 

I E Š K O 

2 flatų mūrinis namas 6-6 
kambariai su v i sa i / įtaisy
mais, augš tas cementuotas 
beismentas. Raudos neša 
$90.00 i mėnesį. Kaina $8,-
900.00 Randasi gražiausioj 
vietoj netoli "VVashington 
Parko, mažas įmokėjimas. 

'"I Platesnių žinių kreipkitės: 

C. P. Suromskis & Co. 
3352 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, I U , 
TELEF. BLVD. 9641 

n m m GERAS 
NAMAS 

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

Ir taipgi 2 lubų augšto me
dinis namas, iš užpakalio, 2» 
po 4 kambarius pagyvenimai. 
Abiejuose namuose randas : 

maudynės, elektra ir kiti ge
ri įtaisvm'ai. Rendos neša \ 
mėnesį $90, kaina $9,000, į-

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

8N W. M St, CNcip 
Tel. B o u l e m d 0 6 H ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RĄSTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
• Parduodam Laivakortes. 9 

• ! ! • • I - • • 

C 

AS Magdalena Kailstikliut.' pa-
ieskau Julijonos Au^iluk«s paoinan-
nos 16 Kauno Red. Kretingos apskr. 
Vavpržėnų parapUos. Keli melai m o k ė t l $ 3 , 0 0 0 , O k i t u s l e n g 
ryveno v7hiraK^. 111. Meld/.iu atsi- . « n , 0 l c A « m a į , 
ftaukti pačiai ;.ma kas žiiii *o n.»-
Aom« piam-ftl kur ji R-v>na Ux 
pranePUiruj s iusite dovaną $2'. (;0 

Ma#r*lal«"na KaustikJiutč 
- »87 W. HcMiston St. 

Jįtrrv Toru. CJHr, N. Y. 

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6894 

buvęs girtas. užuojautos - neparodžius sim 
pat i jos. Pasitarus su vietiniais 

KANfi JIS, BET TAI KCTAS. "£«*• k u n i f į >:pa'"' s n ^Th: 
klebonu, kolonija rengiasi 

1 

Kircberio lavoninės istai- prie dideliausios vakarienės-

K oj P , 1623 X. Halsted «t" bu- P u o t o s ^ ^ M m n i - P r i ^ m i -
niui gerb. Seseni Kazinue-
necių. 

Komitetas yra susidaręs i£ 

vo vedami koronerio tardy
mai. 

Buvo rastas lavonas ir 
. , , . . . , « . TT penkiolikos asmemi, i kuri 
identifikuotas kaipo Henrv : . . . , 
1>r , . " įeina po viena asmenį bemaž 
Kracbett lavonas. : „ , . ! ; . , ..' m 

iš kiekvienos draugijos. Jas 
Boklausinėjant liudininkų k o m i t e t a s s u d a r ? i v a i r i a t k o . 

staiga vidun išeina patsai m i s i j a s > k a i p W J p r o g r a m o 

Benry Kra^hett ir pasisako, a g i t a c i j o s e t e # . 
kad jam nei mintis neinėjusi ^ Svetainė yra paimta i>no 
galvon mirti. Kreneiaus (buvo Elias) ant 9 

Koronerio teisėjai tik akis dienos lapkričio. Bilietai po' 
" P * * . $1.00. 

Kiek palaukus, lavonas Garbė lai būna šios apieUn-
identifikuotas. Tai kažkoks kės gyventojams - lietuv-
Emil Swickly, kuris nuo auk- iams! Ypatingai sumanyto-
štos tvoros krites ir užsimu- jams ~ rengėjams! 
^ - 1 Tyla. 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" SIE ASMENYS: 

Dudonis B. 
Jereckiene V. 
Astaševski W. 
Vilinas A. 
Strimskaite Anast. 
Vilimas K. 
Vezelaitė K. 
Malinskas 
Medalinskis Jurg. 
Dainefis Julius (Cicero) 
Enčeriene Ant. 

• Gerlikas J. 
Masiunas Kaz. 
Švelnaite Ona 
Lukienė M. (Raeine) 
Kučinskas Leonas (Cicero) 
Kassales T. (Los Angeles, Cal. du siunt.) 

" D R A U G O * PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
Atdaras kasdien, išskyrus šventadienius fld 8 v. v. 

2334 So; Oakley Ave. Tel. Roosevelt 7791 

» 
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RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS 
• 

.4' I 

Šis puikus 3 5mbtn Mohair. 

parlor-setas $300 vertės. Spe-

cialė kaina da
bar tik 

fcis geležinis augštos rųšies 

combination anglinis ir gazi 

nis virtuvės pečius - nikeliuo 

tas, viršus visas palisiuotas. 

Sujungimus padarome veltui. 

Speciale kaina $93.50 

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

Pamatyk" ši nuostabu muzi-
'kalį instrumentą veikėmėje 
mūsų krautuvėj. Geriausi'as 
radio receiveris ir puikiausias 
pbono^rafas vienam kabinete. 
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukt i /Tiktai pasuki le-
ver ir išgirsi puikiausia muzi
ka — long distance ir lofcales 
stacijos. Kuomet nusibos tau 
radio klau*yti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios 
muzikos kurios tiktai tegali 

išgirsti iš Brunswick Phono^raph©. 
Kainos nuo f 1 0 0 flfl ir A " g s^ian. 

Išlygos Sulyg Jnsų Noro. 
v —— 

UŽLAIKOME PILNA 35ILC LIETUVIŠKŲ REKOR 
DU SAVO STOCK'E 

Kdelis Išpardavimas Grojiklinių Piany 

t 
Siame išpardavime mes siūlome iums 

stebėtinai žemas kaimas tiktai '395.00 
3 Metus Išmokėti 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder . 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiansis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chic&go, 111. 

Resldonoljos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

Profesionalai, biznieriai gar
sinkite savo biznius dienrašty 
'Drauge" . Ši i 

Dr. Chiropractor ir 
Akuserka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų ir be operacijų, 
visokias li^as vyrų, moterų Ir val
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelbą. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo i iki 9 vakare, 
Tel. Yards 4951 

S252 So. Halsted St. 

B-R. P. SIMAITIS 
Naprapati* 

Gydau pasekmingai Širdies 11-
g-as, sugedusius .vidurius, paliegu
sias strėnas, dusulj, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suliesinų; 
nesilpnindamas jų vaistais, šiaip 
jau tonsiliua, penesąlde, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Naprapatljos ir maistinės 
chemijos būdą. gydymui c išgydęs 
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir ilgai gyventum). 

Vai. 1 iki 4 po pietų, « iki f 
vak. Nedėiioms po sutartj. 
Ofisas 4653 6. Ashtead Areniie 

Tamsta • £ 

1 

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Cfl. 
3621 -^ 23 — 25 So. Halsted Skjeet 

JOS. J . i/OZAITIS, Genaralis Menedžeris 

A.tskaitliuos:me įums už sena 
pianą main»Tif \\ » n t nauje 

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

-«ta««».W. - * - * l 

Ar sergate? Mes jums pageibė-
sime. Patarimas dykai ar jųs ėia 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
—- turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugfttumij 
iv nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj. krutinės skau
dėjimą ? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų kvap^? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą.? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, išbalim% ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iŠ jry-
to, galvosūki, apsivėlusi lietuvi? 
Prašalinki t nervintum* —»• apd-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*. -Nereikės jums dau
giau kentėti-— ateikite ir paslma- , 
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kupczynski 
ir Schweers 

Ofisas 
Tel. Haymarket 48 7« 

1112-1114 Miiwaukee Ave. 
Viriui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos »-12 ryto, 2-5 po 
pietų, i -9 vakare 

Nedėlloj nuo 10 lai 12 dieną 
Specialistai chrcniUyfc^nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligų. 

\ 

\ 


