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KALIFORNIJOJ EINA NE
PAPRASTOS IŠKILMĖS. 
PAGERBIAMOS "MISIJŲ 

TĖVO" MIRIMO SU
KAKTUVES. 

• 

Visą savaitę tęsh iškilmės. 

Turkija Nieko Nedaro 
Iš Anglijos 

MONTEREY, CaL, sp. 14. 
— P inu Rimto keturiasdc-
šimts metu mirė misionierius 
kim. Junipcr Serra. Mirė 
San Carlos del Carmek) mi
sijoje, arti šios vietos. Tuo-
metiniams ispanams gyvent* PARYŽIUS, spal. 14. 
jams jis daug gera padarė. K l M m s e t T u r k i j o s prezidentas 
Dėlto nabašmnkm doota M t t B t a p h a iKemal paša sušau-
" Misi ji] /Tėvo" vardas. 

Ar tas nabašninkui vardas 
atatinkamas, galėjo geriausiai 
išspręsti tuometiniai gyven-

0,^ai ' gins savo grasinimus pildyti, 
senovėje visos misijos ne- Mosnlo reikale, jei tenai ata-

buvo tokios, kai šiandie. Se- k u o s t l lrkiĮ spėkas. 

atomą Turkijoje Generalė 
M o b i l i z a c i j a 

Turkai Griežtai Stori Už Savo Teises 

NACIONALIS EUCHARIS
TINIS KONGRESAS 

MEKSIKOJE. 
PROCESUOS GATVĖMIS 

NEBUVO. 

ŠIANDIE ZEPPELINAS 
BUS AMERIKOJE? 

M o s v l e 

kė speeialėn sesijon seimą 
Angaroje, reikia laukti Tur-

Turkai įspėjami. 
Anglija išspradžįu turkų 

prašė gražiuoju pasitraukti iš 
Mosulo. ^uomet tas negel
bėjo, pasiųstas (Turkijai uiti 

kijoje paskelbiant .eeneralę ljamtam^ Ultimatumui lai 
Anglija m f r j k t 8 ^ s p a , i u 1 2 

novėje kiekviena misijų vieta Tos rūšies pareiškimą čio-
akaitėsi no vien religiniu, b * t n a i paskelbė įTurkijos pasiun 
socialiu i r industriniu centru. t i n v j ) e i r a j$ k i a j m i r o d ė , kad 

Tais laikais misionieriai tarkai tuo klausiniu nepalen-
žmonės ne vien mokindavo k i a m i i r j„ nusistatymas yra 
katekizmo ir Dievo ir Bažny- J griežtas. Turkija gins savo 
čios Jsakymų. Bet mokinda- teises, 
vo dar dirbti žemę, sodiniu-] 
kauti ir visokių reikalingi] a-
matu. 

Turkija į ultimatumą Ang
lijai atsakė, kad ji nepasi
trauks iš savo pozicijų Mo
sulo. Mosulas yra neatskiria 
ma Turkijos dalis ir tos da
lies ji niekam nepaves. 

Po to atsakymo, anglų ka
riuomenės vadas Irake įspė
jo turkų kariuomenės vadą 
Mosule. Pareikalavo pasi
traukti su savo kariuomene. 

vadas nebe-

Tėvo Serra palaikai. 

Prancūzai su turkais. 
Mosulo klausimas buvo iš- flYeiaus turkų 

keltas T. Syjngos susirin- klauso. 
jkime (Jenevoje. Tuomet All-j S p ą I i l l 9 i d 1 0 ^ j ^ la_ 

y Ilgus metus nebežinota, kur Kl'jos delegatai aštriais žod- kunai iš oro bombardavo tur-
buvo palaidoti Tėvo :8erra pa- .žiais pnolė Turkiją, 
laikai. I r ilgus metus buvo! T. Sąjunga tečiaus išspren-
tyrinėjama ir ieškoma. Kaį- dė, kad turkai turi teisių lai
kas manė, kad nabašnmko ku *>*» Mosulo teritoriją, kurią 
na s paslapčia paimtas Kuro- šiandie turi užėmę. Nes / t a 
pon ir kur-nors palaidotas. Mosulo dalis priklauso Tur-
Daugelis tečiaus buvo nuomo- kijos valstybei. 
nės, kad jo palaikai turi ilsė-' Nežiūrint to T. Sąjungos'mai parlanientan, darbo par-
tis artimo i vietoj, kur jis °"ar išsprendimo, Anglija neklau- tijos valdžios krizis. 

Nežiūrint rinkimų kampa-
Francuzų simpatija yra tur nijos, yaldžia išstudijavo Tu

kų teritorijas išilgai Mosulo 
sienos. Keletas turkų karei
vių nukauta. 

Anglai nepatenkinti. 
Anglijai visas vargas pra

dėti kovą su turkais, tai rinki-

bingai baigė 
B* 

žemiškus savo 
darbus. 

Pastarieji neapsiriko. Nes 
Tėvo Serra palaikai rasti pa
laidoti po senosios misijos 
griuvėsiais. Tad palaikai pa 
imti ir perkelti naujojon San 
Carlos del Carmelo misijom 
(ii senojoj kapo vietoj pasta
tytas nedidis baltas kryžius. 

kų pusėje. Krancijos vald
žia tečiaus nerodo savo pa
lankumo nei tai, nei kitai pu
sei. 

rkijos atsakymą ir rado jį vi
sai nepatenkinančiu. 

Dar nežinia, kas toliaus 
bus Veikiama. 

Visi iškilmėse. 

JAPONIJOS AMBASADO
RIUS AI&KINA. 

S. VALSTYBĖMS EINA 
REVOLIUCIJA. 

Obregono valdžia kabinasi 
prie katalikų. 

— 1 • I I I " 

MRXIČ0 -CHTY, spalių 14. 
— Tomis dienomis čionai į-
vyfco Nacionalis Eucharisti
nis Kongresas. Baigėsi pon-
tifikalėmis aukštomis mišio-
mis vietos katedroje. 

Šiandieninė Obregono vald
žia žiauriai kovoja Katalikų 
Bažnyčią, neva remdamosi 
kažkokiais "bažny-ių refor
mos įstatymais. ' ' Tais įsta
tymais draudžiantbs Jyatalikų 
kunigams Visokios viešosios 
bažnytinės funkcijos. 

Nebuvo procesijos. 
Eucharistinis Kongresas 

baigėsi be procesijos, kadan
gi autoritetai uždraudė. 

Tie patys autoritetai už
draudė Kongreso dalyviams 
surengti pilgrim. stebuklingo-
jon Virgin of Guadalupe vie
ton, kuri seniaus skaitlingai 
kataliku, buyo lankoma. 

Dalyvavę sKongrese -pralo
tai iš Texas, Kubos ir Kan-
Salvador tnojaus apleido 
Meksiką. 

Obregono žygis. 
Kongreso laiku prezidentas 

Obregon parėdė šalies gene-
raliam prokurorui pravesti 
tardymus, ąr kartais* suvažia
vusi kunigija ir katalikai ne
peržengė ** bažnyčių reformų 
įs tatymų/ ' Jei tas butų su
sekta, kaltininkai turėtu but 
patraukti atsakomybėn. 

Korimą patraukti tieson ir 
tuos visus -vietos gyventojus, 
kurie Kongreso laiku savo 
namus papuošė religiniais 
simbolais (ženklais). 

CHATHAM, Mass., spal. 
14. — Beveliu telegrafu 
gauta žinių iš skraidančio A-
merikon zeppelino ZR-3, kad 
jis jau nebetoli Amerikos pa-
k v v . 

rascių. 
Kaip rytoj aplink pietus 

milžiniškas orlajvis turės at-

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ 
LIETUVOS UNIVERSITE

TO EKSPEDICIJOS 
VAIS1AL 

•Lakehurst, K. J., ^KjĮuną. 
kur jam pagaminta stotis. 

Tai istorinis skridimas. 
Kreditas už tai prigulus ne 
kam kitam, kaip tik vokie
čiams. ' • 

valstieėių liaudininkų sąna
šas nors prisidengęs gražiu 
vardu vos gavo 54 balsus. 
Reiškia ,— Kvietiškio vals
čiaus Taryboje socialistams 
nėra vietos, 

Punsko^ ir Liubavo valse. 
katalikų sąrašai laimėjo dau
gumą vietų. 

Telšiuose katalikai pravedė, 
ekspedicijos darbai v kaip! i miesto savivaldybę 6 atsto-

Lietutfos Universiteto eks-
pedieija geologiniams tyrinė
jimams daryti jau baigia sa-
vo šiems metanis numatytus 
dSrbūs ir net rukus grįžta Į 

tenka patirti, turi labai geru 
vaisių. Iki šiol Papilės ra
jone rasta net trys stori gele
žies rudies sluogsniai, ir be 
to, akmeningų anglių žymės. 

ALBANIJAI REIKALINGA "Rastos geležies nuošimtis 
PASKOLA. 

ROMA, spalių 15. —• Alba
nija ieško uksiniuose nema
žos paskolos. Kadangi pas
kolos nettjri kuo garantuoti, 
tai žada užstatyti konfiskuo
tus nuo didelių žemvaldžiu 
didelius žemės plotus. 

Jei taip, tai atsiras skolin-
toju* .i<'i žemės konflsknte 
siškai atlikta. 

PARYŽIUS, spalių 15. — NEW ,YOĘK, spalių 15. — 
Japonijos ambasad. Franci- į Columbia universiteto prezi-

j Prie minėjimo 140 metų SU-[jai, vice-grafas Ishii, Japoni-
kaktuvių, galima sakyt, pri-Jjos vardu paskelbė pareiški-
sijungė visas Monterey pu-|mą, kad japonų delegacijos 
siausalis. J šias iškilmes ilgai • akcija. Genevojfe pataisyti tai-j ja, kuomet federalė valdžia 
ruoštasi ir vakar jos prade- k0s protokolą; nebuvo atkreip-|vis daugiaus ima varžyti at-

dentas Butler čionai kalbėda
mas pareiškė, jog Suv. Vals
tybėms eina antroji revoliuci-

tos misijos koplyčioje iškil- ta prieš Britanijos domini-
mingomis pamaldomis. jas arba Suv. (Valstybes. Ja-

Iškilmės tęsis visą savaitę. : ponai tiįc ieškojo teisybės. 
Bus įvairiausių pramogų. Bus Kadangi šiandie dažniausia 
vaidinimų. Bus vaidinta vei karai ir kįla del vidujinių 
kalai, atvaizduoją tų senovės valstybių nusistatymų. 
laikų žmones, jų papročius, 
jų visą charakterį. 

Japonija negali but tų nusi 
statymų anka ir todėl nori 

iTaip tai už atliktus naudin kai-kuriuos vidujinius valsty-
gus ir didelius darbus žroo- bių nusistatymus pavesti ar-
gaus atminimas pagerbiamas, bitraciniam teismui, jei butų 

reikalo. 
ŠVEDUOS KABINETAS 

ATSISTATYDINO. 

LONDONAS, spalių 15. — 
Praneša, Švedijos kabinetas 
atsistatydino. Kabinetui pir 
m įninka vo Erns t Trygger. 

Gi kas mano, kitaip, tai tie 
manymai yra klaidingi. 

Policijos pensijų reikale 
Chicagoje pradėti nuodug
niausi tardymai. 

skiriu valstybįų ir lokalybių 
teises. 

Butler pažymi, kad čia vis
kas atžagariai' ima eiti* ir re-
publikoninė valdžia turės but 
suskaldyta į dalis. 

n j : 

vus socialistai 4, ir žydai 5. 
Varnių valsčiuje ' (<TelŠ i ų 

apskr.) rinkimuose į savival-
dybę katalikai pravedė savo 
atstovų absoliute daugumą. 

Rietavo valsčiuje ((Telšių 
apskri) laimėta — katalikiš-bus tyrinėjamas tam tyėia 

steigiamoj Universitete labo- j kiems sąrašams teko dauguma 
balsų. 

Žarėnų valse. (Telšių aps.) 
už katalikiškus sąrašus bal
savo dauguma gyventojų. 

Veiveriai <(Mariampol. ap.) 

ratorijoj. 
Ateinančiais metais ekspe

dicija žada tyrinėjimo darbus 
varyti daug platesniu mastu. 

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI'krikščioniškiems sąrašams te-
ko 15 viet<ų, kitiems — 6. 

Žvirgždaičiai, (Šakių ap.|). 
Čia per apsileidimą komisijos SENOVĖS LIEKANOS. 

DANTIMIS UŽSPRINGO 
IR MIRĖ. 

WAUKI3r,'AX, spal. 15. -
Mrs. iMcUrav, 52 metu, ture-
jo dirbtinius dantis. Vakar 
moteriškė užsikosėjo ir tų 
dantų dalis įstrigo gerklėn. 
Kol pašauktas gydytojas, mo
teriškė mirė. 

Imta darbuotis Illinoise 
pravesti įstatymą, idant visi 
autoistai turėtų gydytojų 1 i u -
dymi.s, kad jie sveiki kūnu ir 
protu. 

ŽEMES DREBĖJIMAS 
ŠKOTIJOJ. 

LONDONAS, spalių 15. r -
Kai-kuriose Škotijos dalyse 
atjaustas žemės drebėjimas. 

SUSIARTINIMO ŽYGIAI. 

įsveze 

Pranešta, Lietuvių-Lat v i ų 
Vienybės draugija yra suma
niusi artimiausiu laiku pa
kviesti Lietuvon įžymų Lat
vijos visuomenės veikėją^ Lat 
vių L^niversiteto profesorių 
Plaki su paskaita ap:e"lietu-
v\ų latvių tautų vienijimosi 
galimumus. -• , 

Prof, Plaki yra vienas uo
liausių ir seniausių, lietuvių 
latvių vienybės šalininkų. J)ar 
caro laikais būdamas Kiaza-
nės universiteto profesorium 

SEAfTTLE, Wash., spalių I dėstė jame lietuviams* studen 

pirmininko "Lietuvos Žinių' A p i e 3 k i l o m n u 0 ąYede-
skaitytojo rinkimai į savivale s l } inįestelio, Rokiškio apskr., 
dybę paskirtu laiku neįvvko. \ yrfi p į i ^ l n į vadinamas Tu-
Žmonės spėlioja, be nebus ei- rakalniu arba Taurakalniu. 
ci l ikųv^arįas, kad rinkimus ^ p i r m didžiojo karo Dr. 

sutrukdžius. Mat, šiems rin-; Basanavičius tame pilekalny ] 
kiniams nebuvo pagamintą n ė j d ^ V i kasinėjimus ir 
vieno socialistų sąrašo. V 

Kelmės imĮ^ciuje savival-' 
dybių rinkimuose a b s o l i u t i 
laimėjo krik&ionių blokas. 

Kvietiškio >v'aMiuje, (Ma
riam polės aps.) rinkimuose į 
savivaldybę buvo. įtraukta į 
rinkikų sąramus 1,731 asmuo 
— balsavo tik 707 asm. Bu-
vo išstatyta 4 sąrašai. Iš jų: 
sąrašas įtr. 2 (Darbo Fede
racija) pravedė *3 atstovus, 
sąrašas Nr. 3 (Ūkininkų ben
dras sąįiįšas) — S atstovus;, 
sąrašas >tr. 4 (katalikų) — 3 
atsįovus. 

Mokslo Draugi jon Vilniun 
keletą skrynių žmonių kaU-
kuolių, sagučių, senų pinigų 
ir kitokių ser\ų daiktų. 

Kasinėdamas tada Dr. Ba
sanavičius sakė, kad ten butą 
senų ramaus laiko kapimį. 

Šiandie tas pilekalnis ardo
mas galvijų ir nešiojamas /vė
jo nyksta. Neužilgo neliks 
jokios pilekalnio žymės. 

Taip tai nebranginamos* se
novės liekanas. 

Rugsėjo 25 ir 26 Vilkaviš
ky turėta žemės ūkio paroda 

liarididatų sąrašai Nr. 1 su Šiais skyriais: gyvulių, 
(Ukinin. -savivaldybių fęmė-! pankščių,^ žemės^ ųkio mašinų, 
jų) negavo renkamo skaJc)javij, daržovių, bitininkystės,, 
čiaus balsų ir nepravedė nei piemniukystės produktų ir į-
vieno atstovo. • f vairių namų pramonės dirbi^ 

Čia tenka pastebėti, kad ni<ų. - , 

15. — Alaskoj atrasta dideli 
anglių sluogsnies plotai, ku
rie dar neeksploituoti. 

SENATORIUS PASIDARĖ 
GAI4. 

WA,SHINGTON, spalių 15. 
— Čionai gazu užsitroškinda-
mas pasidarė galą senatorius 
Frank Brandegee iš Connec-
tieut valstybės. 

Savo šoferiui ir negrui tar
nui paliko po 100 dolerių. 
Buvo nevedęs. 

MEXICD CITY, spalių 15. 
— «Tuxtin Gutierrez įvyko po
litinės riaušės. Virš 100 žmo
nių nukauta ir sužeista. 

ATVYKS VALSTYBES 
SEKRETORIUS. 

Valstybės sekretorius Hug
hes važiuoja per miestus su 
politinėmis prakalbomis. Šio 
spalių mėnesio pabaigoje jis 
bus Chicagoje, sakys prakal
bą, tr 

tams lietuvių kalbą, kurią jis 
labai gerai pažįsta. 

Kauno policijai pranešta, 
kad iš Mariampolės kalėjimo 
per pamatus išsikasę pabėgo 
keturi kaliniai: Petras Ne
nortas, Jurgis Dainauskas, J . 
Petraitis ir Juozas 8k?ins-
kas. 

c 

CHICAGO. — Šiandie pra-
matomas gražus oras; kiek 
šalčiau. 

Dabok pefnyčios ir subatos "Draugo" numerį! 

-— * = 

PINIQ\J KURSAS. 
— 

ių 14, 1924 
Lietuvos 100>litų $10.00 
Anglijos 1 rterl. svarui 4.5Č 
Francijos 100 franky 5.26 
Italijos 100 lira 4.37 
Belgijos 100 frankų 4.84 
Šveicarijos- 100 f r 19.21 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.98 

, MiHiimiMimnromiiMmiimiimm^ 
SFŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

L I T T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii JJ 

Nes, "DRAUGAS" pfeiausial shinčfa ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S'* 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES BANKĄ *r UKK) BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais Ir telegrama. 

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

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 

fiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitftifiHiiffiiiifiiiiiiiJiiitiiiiiiiniiiiiiiHtiitt 



•*• - * ^ « s * ** % — — - yt 

Ii 
s 

r 
i 

I d 
s 

Ii 
1 

« 

'<• 
i 

i 

i 

1 

< 

1 

1 
J 

s 

= 

HIUilUIHII!ir?»II!l!!!lilt;»iiUIUliyUIIII 
" D R A U G A S " 

PabU&hed Daily ELccept flnadajl 
One Year K $400 

t 8ix lfontna $3.00 

AT NEWS - ST ANDS 2c. A OOFY 
DRAUGAS PCBXISHTNQ OO., Inc. 
83*4 So. Oaklej A ve., Chlopgo.' IM, 

Rod. fel . Roosevclt 2919 

Atlmtaigtr.: Roosevelt 7791 
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RINKIMAI Į SAVIVALDY
BES. 

Lietuvoj rinkimai į savival
dybes jau senai užsibaigė, bet 
dar ligšiol neturima pilnų i c 
galutinų rinkimų rezultatų. 

Tekiau jau iš to, ką Lietu
vos laikraščiai praneša iš ats
kirų rinkimų vietų, galima 
drąsiai sakyti, kad bendrai 
imant rinkimus laimėjo kata
likai. 

Tiesa, miestuose, kur žy
miausia, gyventojų dalį pap
rastai sudaro žydai, katali
kai, neturi lygiai kaip ir so
cialistai, didžiumos. Bet vals
čiuose — tai veik visur kata 
likai turi viršij. 

•A, 

O vienok Amerikos socia
listų ir laisvamanių laikraš
čiai garsiai šaukia, buk kata
likai pralaimėję rinkimus, o 
laimėję socialdemokratai. Ta: 

yra daugiau kaip keista. 
Socialdemokratai, kurie 

taip didžiuojasi savo laimėji
mais, niekur negavo didžiu
mos atstovų. Net tokiuose 
Šiauliuose ir Mažeikiuose, kur 
jau nuo senų senovės buvo so
cialdemokratų lizdai, jų atsto
vai nesudaro didžiumos. Ką 
gi besakyti apie jų "laimėji
mus" kitur? 

Tuo tarpu katalikai mies
tuose tari žymų atstovi;: fckaii 
cių, o valsčiuose velk visur 
didžiumą. Duokim sau, Šakių 
apskrityje katalikai laimėjo 
102 vietas, kuomet visi kiti 
gavo tik 69 atstojus. Pana 
šiai yra Ežerenų apskrityje ir 
kitur. 

Taigi kalbėti apie katali
kų pralaimėjimą, gali tik tas 
kurs nori mulkinti savo kiru 
sytojus. 

S=B W5 
0 I 4 9 I I I Trečiadieni*, Spalio 15. 1925 

ŠV. KHMERO AlAKMUA. >M0N] 
BB SRS 9 9 B 9 

NUOMONĖS A N S AUK*-
% ČI4USI4 T C B N 4 . 

. KLAUMGA WOMONE. . š i m e t e ^ 
Lenkų, -vokie^Į if-rusų iStisus amžius niekinami, tie-L . ' ^ J £ ^ k i t k i §ke l . 

tuviai kaikuriais atvejais įgavo vergų psMcofogijos. Pa- T A /z.. . . ™ . *., 
, ,*-.••• «•• * • •• • * • tas AuMėiausiojo Tesimo kla-
vyzdziu*-, lietuvis lietuviui visai neimpoauoja. Apie savo1 įstaigas, vergo dvasia pagautas lietuvis išSnksto yra Ii, ' ^ ^ V i e n i ^ ^ v a d a i 

Progresyviai mirtina, tead Kitų partifc vadai tam prie- j lės Jungo". Augalams buvo 
.... « A «v i*. _ • • o_a__ i 1/ x:..~i.: >.«,«us „ ; . J ; „ 4 Sm^Ac r^oo 

kes prastai atsiliepti. Nuo šito prietaro nukentėjo ne vie
na, garinaga Ketuviy įstaiga, kenčia nuo jo,ir rnusų lietu
viškos -mokyklos Amerikoj. Laisvamaniu agitacija prieš 
rmisy parapines mokyklas dar labiau stiprina šį netoirmngą 
prietarą. Nesteigdami savų mokyklų, laisvamaniai neno
rėtų fcad ir katalikai jų turėtų. Vienok fretuviai katalikai 
sffpitau jaučia senos ir modernines civilizacijos pulsą ir 
į prietarus neatsižvelgdami visgi steigia-savas parapines 
mokyklas, kartos mokslo ir dpros atžvilgiu pralenkia val
stybines mokyklas. Bet pradinių mokykfoj katalikams ne
užtenka. Jie įsisteigė vieną aukštesnio typo mokyklą per-
gaitftfts (Šv. Kazimiero Akademija) ir steigia kitą — vy
rams (Marijonų). 

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJĄ. . 

sio autroiteto visuose reika 
luose. Sako, kad tas pat Teis
mas tik taip interpretuoja 
konsituciją. Prisidengdamas 

reikalauja tam Teismui refor-jta interpretacija, Teismas 
mų. Kitigį šaukia, kad Aukš* j skelbia savo galutinus spren-
čiausias Teismas neturi but dimus. 

Apie Šv. Kazimiero tetademiją jau įeįo man rašyti tybės kontroliuotų visuome 

liečiamas. Jis skaitosi aukš
čiausias autoriteats ir kaipo 
toksai ir toliaus turi pasi
likti. 

Progresyvių partijos vadai 
yra nuomonės, kad kai-kurias 
privatines -savastis turi kon
troliuoti fe&eralė valdžia. Jie 
nori, kad" butų kontroliuoja
mi geležinkeliai, kasyklos ir 
kt. Nori, Imė atskirios vaJs-

konstitucija, neduoda Aakš- šiafesi. Sako, kas gali-žinoti 
kiaušiam Teismui to aukščiau- kongreso anettetatyma, kon

gresas gali kartais pravesti 
kokį komunistinį įstatymą, 
pripažinti ir tas kongreso pri
pažinimas butų galutinas. 
Ir jei Aukščiausias Teismas 
neturėtų autoriteto tą įstaty
mą sugriauti, kas tuomet ga
lėtų įvykti. 

Bet progresyviai atsako1, 
kad Kongresas oųekad nega
li to atlikti. Kuomet Aukš
čiausias Teismas atmeta įs
tatymą, tai retas butų atsiti
kimas Kongresui išnaujo įs
tatymą pravesti, kuomet tam 
tikslui reikalingi dvi trečda
lį atstovų balsų. Juk labai 

Šiandie visuomenė iš to jokių omet Kongresas turėtų le-ifces 
palengvinimų neturi, nes tas dviem trečdaliais balsų iširau 
visuomenes naudos savastis jo įstatymą pripažinti ir tas 
Dėlto, ir norima tam Teismui (kongreso pripažinimas butų 
susiaurinti autoritetą. galutinas. 

Reikia pastebėti, kad skau
džiausiai pralaimėjo rinkimu? 
tie, kurie skelbėsi smarkiau
siais savivaldybių gynėjais -
liaudininkai. Miestuose liau
dininkai visai prakišo. Vals
čiuose gi jie sudaro labai ne
žymią frakciją, o kai kur ne 
gavo nei vienos vietos: 

Nebeužilgo gausime VUKOS-
tus galutinai ir pilnai rinki
mų rezultatus. Tuomet u'ar 
aiškiau bus matytis, kad lai
mėjimas yra katalikų pusėje. 

pereitą vasarą. Nurodžiau, kaip gerai įrengtos įjos fizikos, 
chemijos ir biologijos laboratorijos ir knygynas, čia ga
lėtų liuosai sutilpti 150 lietuvaičių, reikale tiet daugiau. 
0 vieriok 6v. Kazimiero Akademija ligšiol turėdavo tik 
po 60 mokinių. Šiemet dalykui eina geryn ir prietarai., 
matyt, jau lūžta: mūsų Akademija jau. turi 90 mokinių. 
Bet vis dar nepilna. Ir kodėl? O-gi daugelis žmonių ligšiol 
dar tiki laisvamanį spaudoj sketoiafnienas prietarams 
buk katalikiškose mokyklose tik poterių mokinama, buk 
Šv. Kazimiero Akademijos diplomų universitetai ir val
džia nepripažįsta ir t. p. Na, iš kur-gi laisvamaniai žino, 
kad mūsų Akademija prastai įrengta ir valdžios nepripa
žinta? Kur-gi įų faktai? Ąr-gi galima iš muro sienų spręs
ti, kad mokykla yra prasta? Juk reikia gerai peržiūrėti jos 
laboratorijas, programą, tvarką, mokytojy prisirengimą ir 
t. p. ir tik tuomet tegalima rehcšti rimtą nuomonę. Bet 
laisvamaniai liuosi nuo faktų ir gali raisvai skelbti viso
kias nesąmones, nors jos tik melais pamuštos. 

Mūsų smulkios laisvamaniuos vergijos laikų prietarai 
svetimtaučiams negHiuoja. Todėl ŠV. Kazimiero Akademi
jos veržiasi būriai svetimtaučių mergaičių, ne tik fš Chi-
cagos, bet ir iš kitų tofcw| (Pennsylvanljos ir k.) mies
tų. Bet^v. Kazimiero seserys nenori savo Akademijos sve-
timtautiška paversti ir tik mažytę dalelę svetimtaučių te
priima, kąd jos negalėtų sudaryti ten svetimos mums at
mosferos. 1 

SVARBUS DOKUMENTAS. : 
Mu*g bfangio» vienuoles Kažimlerietes taip krikščio" 

niškai kuklios, kad jos neduoda spaudon garsinti jokiį 
savo nuopelnų. Kuklumas tai gražiausia dorybe. Modes-
tia — mater virtutum. Viendk graudu man žiūrėti, kaip 
gražiausieji mūsų civilizacijos kuriniai ir kilnios jstaigOs 
del kuklumo kenča. Ar-gi to jos užsitarnauja? Tad pasis
tengiau gauti čia dedamą dokumentą, kurs iš pat pašak
nių griauna tamsybės ir nesusipratimo prietarus. Prašom 
pasiskaityti! 
St. Osimir Academy 
2601 Wesi Marąueite Road 
Chicago, Illinois. 
Dear Madam: * 

The committee appolnted to visit your school have 
made a favorabte r*port and we are pleiased to announce 
that St. Caslmk Academy wfH be ptecad upon mir acere-
dited list of high schools. 

\tery tndy yoįrs 
Meitry S. Crane, 

Vke-Chairmafl, Botrd of Examlnere. 

n§s naudos privatines įstai
gas, kaip tai gatvekarius, ga-
zo ir elektros gaminime, ir 
tt. Jie sako, kad valdžios kon
trole duotų daug palengvini
mų farmeriams, darbininkams 
ir, imant abolnai, vįsutMiienei. 

Kartais Teisme pasitaiko 
tokių opių sprendimų,' kad 
teisėjai nebeturi vienodų klau 
simu pažiūrų. Vieni jų vie
naip, kiti kitaip mintija. Bet 
visuomet penki teisėjai nu
sveria kitus keturis. Tuotar-
pu Aukščiausiojo Teismo 
sprendimai turėtų but arba 
vienminčiai arba nuo 7 teisė
jų prieš du, bet ne 5 prieš 
4 ' :#fl&: 

I l 

Progresyviai dslto ir nori 
tam Teismui susiaurinti au-' 
toritetą ir aukščaiusią auto
ritete, pavesti kongresui. S&-
ko, jei Kongreso pravestą įs
tatymą Aukščaiusias Teisr.ias 
pripažintų nekonstitucinin, tu 

negarbė, girdint žmonės pasa
kojant, buk saulė esanti viso
kios gyvybes šaltinis. Todėl 
ir susįtarė visi augalai dieną 
nuo saulės šviesos nebepriim-
ti. 

Viso sumaisčio pasekmės 
buvo tokios, kad visi augalai 
sunyko ir, tik jau pervelai, pa
žino savo liteidą. &į skafty-
mėlį autorius labai vykusiai 
prilygino savo temai. 

Toliau seka straipsnis "Ne
tikėjimo priežastys.'' Šičia m* 
rodoma priežastys įvairių į-
vairiansio netikėjinio, su ku
riomis turime kiekvienas su
sipažinti. Toliaus eina "Ne
tikėlių išsikalbinėjimas ir 

retai pasitaiko kongresui ^-'priekaištai". £ į a autorius pa-
naujo pravesti bent kokį l«* j diaodLa keletą netikėlių prie-
tatymą, kuomet prezidentas k a į ^ į k u r i u o « d u o d ^ i r ^ 

sr. 

daugiau reikia? O apie mokyklos kultūrinę atmosferą ir 
auklėjantį vaidmenį visi puikiai žinome, kurie buvome Šv. 
Kazimiero vienuolyne, prityrem tikrai lietuviško seserų 
svetingumo ir nuoširdumo, matėme j«ų pavyzdingą tvarką, 
gyvenimo skonį, ir visu. namų nepaprastą švarumą ir jau- aptariamas. Amerikonai jpra 

padeda savo "veto". Jei ne 
vienuose, tai kituose kongre
so rūmuose pravedimas užklių 
va. * 

Yra visa galybė ir kitokiu 
apie Aukščiausia, Teisme, n^o-
monių. Vieni šiaip, kiti ki
taip argumentuoja. Viefti l)i-j 

vo atsakymus. Su šiuo sky
rium taipgi turime susipažin
ti, nes juk kiekvienam pri-
seina turėti šiek tiek reikalų 
ir su laisvamaniais. Šičia gi 
rasime atsakus į jy keletą, už
metimų. 

Toliau autorius išaiškina ar 
jo siaurinti Teismui autorite- tikėjimas, yra jausmų daly
ta. Kiti pažymi, kad jei nebus j j ^ p 0 v į s 0 t o autorių nuro-
siauriViamas, tad visuomenė ^ 0 j r bedievybės pasekmės: 
vargus vargs. 

Aukščiausiojo Teismo klau 
amas yra svarbus klausimas. 
Beito, šis klausimas turi but 
labai rimtai ir visapusiai 

1 

' i'-'C. 
s 

DOKUMENTO VSPmiAS: 
Tamstų mokyklai lankyti paskirtas komitetas padą 

re palanka jaranešiittą jr mums malonu pareikšti, kad Šv.: 
Kazimiero Akademija bus įtraukta akredituotų ^pripažin
tų) aukštųjų mokyklų sąrašan". 

Vadkiasi, važ ios atstovai ištyrė šv. Kazimiero A-
kademjją ir pripažino jai visas valdiškas teises. Tai ko-gi 

kurną. Po to viso, drąsiai galima tvirtinti, kad šios Akade
mijos auklėjantis vaidmuo yra taip didelis kaip retai kur. 

PUIKUS REZifLTATAL 
Šv. Kazimiero Akademija yra jauna ir nedidele. Šių 

latky pedagogai jau aiškiau supranta, kad mažosios mo
kyklos gražiau ir pilniau auklėja negu didžiosios. Taip yra 
ir su šv. Kazimiero Akademija. 

Prkti taenes sako, kad jos <liptonj^ iiaidžia «r.ittm-
verslfetai nepripažįsta. Labai klysta Vargšai/Pastaraisiais 
keliais metais dalis baigusių šv. K. Ak. nenutraukė savo 
mokslo. Gavę šv. K. Akademijos diplomus, jos be jokių 
kvotimų įstojo į žymius universitetus arba tapo mokytojo
mis valdžios mokyklose. Štai keletas pavyzdžių: 

Anastazija Frefttkaite priimta [ De Pati! Unfrcrsity. 
Emilija RomanailS priimta į Boston University. 
Ona Jovaišaite priimta į Chicago Normai Sehool. 
Ona Auškalnytė priimta j Chicago Normai SchooL 
Marle Cooncy (svetimtaute) tapo viešosio6 mokyk

los mokytoja. 
Konstancija Stripekaite viešosios mokyklos mokytoja. 
Tai tik keli pavyzdžiai. Juk yra ir daugiau lietuvaičiu, 

kurioms šv. Kazimiero Akademijos diplomai atvere duris 
į prideramas visuomenes įstaigas ar pozicijas. (Brone 
Nausėdaite, Julė Bražinskaitė, Jadviga Urbaitė ir kitos). 

Šiame trumpame straipsny pa'daviau tik grynus faktus 
be jokiu, "romanu". Iš to kas pasakyta, visai aišku, kad 
šv. Kazimiero Akademija yra tinkamiausia lietuvaitėms 
mokykla, kur šalę paprastojo mokslo gaunama gražaus 
išauklėjimo irdietuviškosios dvasios. Reikėtų panašių fak
tų ir tankiau viešumon paleisti. Lai įsitikina mūsų visuo
menė, kad lietuvaitės (Kazimierietės) niekuom neatsilieka j £as 

nuo kitų tautų moterų. Laikas mūsų žmonėms atsikratyti 
senos vergijos prietarų ir rimtai įvertinti šią puikią lietu-
vaičiŲ mokslo jstaigą. 

K. P-

tę visus kad ir svarbiausius 
klausimus karstai ir greitai 
spręsti. Toks greitas, be gi
laus apgalvojimo sprendimą? 
begalo kenksmingas. 

Žiogas. 

KRITIKA IR BIBLIOGRA 
PIJA. 

Kun. D ras A. Maiiauskas. 
Netikėjimas, jo priežastys ir 
pasekmės. Šv. Kazmiiero Dr-
jos • leidinys No. 348. Kaunas, 
"Šviesos" spaudaj Jakšto g-
vė No. ,2. 1923. 

Šis yra kalbama apie neti
kėjimą, jo priežastis ir pa
sekmės. Per paskutiniuosius 
šimtmečius žymiai išsiplėtojo 
įvairaus plauko netikėjimas, 
vadinamas įvairiais vardais: 
ateizmu, materializmą ete. 

Todėl geri), kun. D-ras A. 
Maiiauskas labai gerai pada-

jos, paprastai, būna labai kar
čios. 

Galų gale autorius paduoda 
kitą lygiai gražų skaitymėlj 
*' Dvi Mirti' \ Šis paduoda 
uuotiki, vaizduojanti dvasi£-
irijos meilę žmonėms, net 
if bedieviams. 

Knygutė 32 puslapių, tur
būt, visai nebrangi. 

Kalba labai populiari, t. y. 
žmonėms suprantama. 

Savo turiniu knygute turė
tų rastis visuose katalikų na
muose ir kiekvienas turi ją į-
sigvti ir jtydžiai perskaityti. V 

Gaunama Šv. Kazimiero Dr- , 
jos knygyne Kaune, Rotušės 
aikšte No. €. 

Juros lašas. 

DANTIS BEKRAP6TANT. 

Atsilyginę. 
Jeina žiydo krautuvėn po

nelis ir klausia: -Žyde, ar 
turi kavos! 

- Neturiu, ponas. 
~ Tai asilas. 
- O ponas ar turi kavos f 
- Tai aš tav^s nei neklaus-

rė, parašęs šitą knygutę, ku-įčku, jei turėeia*;. 
yjoje nurodo netikėjimo prie-1 - Nu, ponas, "o k»s dabar 

«\A 

žastis ir jojo pasekmes. 
Pačioje pradžioje yra dai

lus skaitymėlis " Saulės Jun-
", verstas iš Joergenseno. 

Šiame skaitymėly aprašoma 
maistas augalų prieš saulę. 

bus? 
Geras vardas brangu. 

~ Mikai, supažindink mane 
su ta panele. Tik susimilda
mas nesakyk, kad aš tavo 
draugas. Man geras vardai 

tmm « • 

Mat augalai, apušės sukursty-,. svarbu ir aš nenoriu, kad ji 
ti, sumanė nusikratyti "Sau-] blogai apie mane manytų. 
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• • Jonas Zabulionis. 

IŠ SI0UX CITY j LORETTO, PA. 
Kelionė 

-

-

I 

JVC^VIK; I Chicagą. 
> 

Atsisveikinęs su brangiai* man Sioux 
City asmeninio sėelau j tra*ikinį. Netru-
l.-us mūsų traukinys apleido Sioux City. 

\'ažiuodamas, kol žvlelli buvo, žiurė
jau į lauRus. Vasaros metų važiuojant y-
ra malonu pasigrožėti gamtos gerybė
mis. . 

Važiuojant per Jova's> valstijų koi*-
nai atrodė gražiai. Kitokių javų jau ne
besimato; jau nupjauti. Žiurėjau ir gere- ' 
jaus naujais laukų ir faruių reguiiais 
Pradėjus temti išsitraukiau tos dienos 
"Draugo" numerį, kuri perskaičiau nue 
pradiios iki galo. Įvažiavus į Illinois 
valstija, tuojaus pasirodė- didelis skirtu 
mas tarp Iowas ir Ulinojaus valstijų lau
kų. Hiinois valstijos komai daug menkes
ni, kaip Iowas. Nebe reikalo geografai 
stato Iowas valstiją pirmoje vietoje kor-
^ J ^ ^ p y H torP &fo Amerikos vals-

tijų. Privažiuojant arčiau j Cliicagą, lau
kai dar bloginus atrodo. 'Chioagon .pri
buvau 15 minučių iki 8 iš ryto sulyg 
** standard time". Stotyje Nortliwestern 
mane pasitiko brolis Karolius,' kuris gv-
vena Cliicagoj^. 

Cliicaga man gerai žinoma, kadangi 
nebepirmą syk ėia apsilankau. Chioa^a, 
kaip Chicaga. Ne vien pa**%mi savo 4i-
duiiiu ir turtįngomae istaifomis, bet taip-, 
gi ir dvokian^Įu oru. .^esal|pu, kad visa 
Cliicaga tokia yra, bet daigiausia ten, 
kur bėflni darbininkai apsigyvenę. Yra 

Chicagoje ir gražią viffcų ir gryiio oro, 
bet tos vietos neprieinamos, bėdnam dar
bininkui. • 

Nuvažiavęs nuo stoties su biolin 1 jįo] 

ku?tą, pašnekučiavome ir papietavoffte^ Po 
pietų nuvykome į "Draugo'y redako^gt 

J'DraOgo'/ redakcijoje. 
Jėjus į redakcijos ofisą, mus manda

giai priėmė. Tarėjau garbės ir progos su
sipažinti su '' Draugo' ] Eedaktorium. Mu
ms bekalbant, įėjo ir iperb. kun. V. Kuli
kauskas ''Draugo" «feft**em&. j t * m* "DraujfoM 

nai man pažįstamas su kuriuo bu*ro malo
nu pasunatyti. Kiek pašnekučiavus ir man 
paprašius, Tėvas Kulikauskas paprašė vie 
ną "Draugo" darbininkų, kad mums vi
ską parodytų. Anas pra<įejo mums ve
džioti ir rodyti, kur pradeda ir kur bai
giu spausdinti laikrašeįus ir knygas. Mu
ms <lar nemačiusiems 'buvo labai įdomu 
paaaatyti įvairių mašinų ir kaip jonus 
dirbama, kaip raidės statoma ir spaus
dinama. O jau tų "Draugo" darbininkų 
mandagumas, tai kad negali ir atsidžiau
gti. Rodosi jie pasirengę tave ant rarikų 
aeMoti. Yra tįesiog linksma, ir smagu už 
eiti tokion įstaigon. Toks "Draugo" dar
bininkų mandagus su žmonėmis apsėji-! 

mas daro didelės garbes "Draugo" vedė
jams. Viską apžiūrėję ir padėkoję tiems 
mandagiems darbininkams apleidome 
"Draugo" ofisą. 

Draugai - £ioux Citie&ai. 
Tada su broliu važiavome atlftftkyti 

bei pamatyti šefių ^ ^ J ^ i SiouV^Citi^cių, 
ku*ie dabar gyvena 0iicap>je. Kaip f>ra-; 
*Mme ei{į įs vjcįos sf^boį \ kita, tai jf 

galo nematai. Pasirodo, kad SioiiK-Citiečii^ 
nemaža^ yra Cliicagoje. Mus, kaipo sve
čius, visur vaišino. Nors dabar taip va
dinami prohibicijos sausieji laikai gy
vuoja, bet kaip pasirodo Chicagoje, gali 
taip gražiai sušlapti, kad vargiai ir savo 
drabužius bepajėgtum namo parnešti. 

šv. Kryžiaus bažnyftioje. 
Rugsėjo 7 d. buvo sekmadienis. Ryte_ 

atsikėlęs išsirengiau į bažnyčią. Eidamas 
maniau^ sau, kad Chicagoje tai rasiu api-
tuščias lietuvių bažnyčias, kadangi vio^ 
nai Chicagoje visas lizdas "Naujienien-
cių, Barškaliečių, Vilniečių", 4r kitokių 
laisvamanių. Bet apsirikau. Visai ką kiliį 
pamačiau įėjęs į didžiausią ir gražiausių, 
visų lietuvių tmžnyčią Amerikoje. Per an-
iestybines šv. Mišias (8:06 vai.) veik pil
kutėlė bažnyčia prisirinko žmonių, ir tai 
tokių jau»ų ir tvirtų lietuvių vyrų, kaip 
ąžuolų. Taip jau teko pastebėti nema
ža tikrfc itotuvos bobučių kurios diilelė-
mis skaromis apsisiautusios ir nuometais 
s^sjriBusios, laadeJtois paairkiišeįuoda-
ĮUOB, aokąti ryt^ kiutiuo į bažnyčią. Dar 

nespėjus išeiti žmonėms iš bažnyčios po 
pirmųjų Mišių, o gi žiūriu Šv. Kazimiero 
seserys, lietuvių tautos žvaigždės ir Jau
nosios gentkartės auklėtojos, įveda di
džiausi buri jaunų tautos žiedelių, tar
naičių ir mergaičių arti 1,000. Malonu bu
vo žiūrėti į tą didelį jaunuolių buri. Ma
ži vaikučiai atrodo lyg koki angelėliai. 
Ir kaip gražiai jie išmokinti, kaip pado
riai' užsilaiko' bažnyčioje. Laimingos yra 
toŝ  pafapijos kurios turi savąsias mokyk
las ir seseris mokytojas, bet dar laimin
gesni tie tėvai, kurie leidžia savo vaiku
čius į parapines mokyklas, nes galima 
drąsiai iš anksto pasakyti, kad iš jų išėję 
bus padorais žmonėmis, ir seniems tėve
liams senatvėje paguoda ir parama. 

Pasibaigus vaikelių Mišioms, žmonės 
jau pradėjo riaktis i sumą. Žmonių tiek 
prisirinko, kad sfcd f̂cių pritruko. Manau 
sau, už^Jiiek eina "bedievių" tauzijimas.. ' 
Juo iabiaus jie tauzija, juo geriaus žmo-
aės peiakikriiia ir paauifcą, kurioje, pusė
je tfesa yra. 

(Tęjsteys 3 puslO: 
- M M 

; 
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WATERBURY/ UONN. 
Linksma Naujiena! 

Seknwdieny spalio 19 d. Šv. 
Juozapo bažnyčioje įvyk? imu 
jų didelių vargonų pašventi
nimas ir relįgijinio turinio į-
domus koncertas. Bažnytines 
apeigas atliks vietinis klebo-1 
nas gerb. kun. Juozas J. Va-j 
lantiejus. Koneerto programa 
išpildys šv. Juozapo parap. 
>kaillingas choras, vietiniai 
(Jule Baranauskaitė, M. Bra
zauskas, Adelė Liutkiute) bei 
šios valstijos geriausi (Bla-
/auskaitė, Juška) solistai ir 
muzikai. Vargonų koncertinę 
dali atliks A. Aleksio. 

šiai iškilmei pritaikintą 
pamokslą pasakys gerb. kun. 
N. Pakalnis iš Brooklvn, X. 
Y. 

Kalbant .apie Wa terminei i u 
vargonus, tai bus* neprošali 
teisingai pažimėtį, kad tai 
bus didžiausi ir gražiausi lie
tuvių \argonai visoj Con-
neetieut valstijoj. Juos pasta
tė garsi Artj^rikos vargonų 
Miller Organ Co.. iš Hagers-
town, Maryland. šių vargonų 
kaina $8,000.00. 

Koncerto programa bus iš
pildyta sekamai: 

1. Processional Mareh 
Parker, A. Aleksis. 

2. A ve Maria, Loretz, Bara
nauskaitė ir Liutkiute. 

3. Veni Creator, Aleksis, 
Choras. 

4. Barcarolle "June" Ts-
chaiko\vsky, A. Aleksis. 

5. Afferentur, Piell, Vyrų 
Choras. 

6. Melody of Love, Engel-
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šv. Juozapo par. bei Vyčiu 7- tos kp. Choras Waterbury, Oonn. 
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Šis skaitlingas ir gerai išlavintas choras šauniai išpildys Bažnytinio koncerto programą Spalio 19 dieną š. m. 
Waterbury, Conn. 

Žiūrint iš kairės vidury sėdi: Gerb. kun. A. Mockus, Muz. Aleksis ir Gerb, knn. klebonas X J. Valantiejus. 

Spinney 

Zangl, 

Merginos—Justi 
Rūpesčiai Užsibaigė! 
BUTO laikai, kuomet niekas neiinojo J 
kas yra pleiskanos ir kaip nuo jų 
atsikratyti, šiandien yra visiškai pa-

. prastu dalyku užlaikyti sa«o plau
kus ir palvos odą svarioje ir svei-

• koje padžtyje. 

ištepant galvą kas vakaras einant jjulti 
per savaitę sr dešimtį dienų, sunai
kins pleiskana* ir paragins jusu 
plauku augrimą. Po to naudokite 
Ruffles tik retkarčiais sulig reikalo 
ir daugiau neturėsite Jokių nesmagu
me su pleiskanomis 
Bonka 65c. aptiekose, arba u* 75c. 
prisiunčiame stačiai ii dirbtuvės. 

F. AD. R1CHTER & CO. 
194.114 S*. 4thSt.( BrooU/«, N.T. 

• S ^ A 

manu, A. Aleksis. 
7. .Tesu Dei Vi vi, Verdi, 

Baranauskaitė, Liutkiute ir 
A. A • 

8. Malda -Marijai už Tėvy
nę — Sasnauskas Sandus, 
Zangel, Choras. 

9. Cradle Song, 
A. Aleksis. 

10. Agnus I Dei, 
Choras, i 

11. Prelludium and Fuge, 
Bach, A. Aleksis. 

12. Viešpatie Mano, Stra-
della. 

Kad Skausmas, Naujalis. 
R. V. Juška. 

13. Trio A ve Maria, Gou-
nod, M. Blažauskaitė, M. 
Brazauskas ir A. A. 

14. Alleluja, bandei, Cho
ras. 

15. Kalba, fterb. kun. X. 
Pakalnis. 

Palaiminirnas: 
16. a) O Salutaris, Crell,į 

Julė Baranauskaitė ir A. A. 
b) Tautom Ergo, Hamma, 
c) Garbinkime, Naujalis, 

Choras. 
17. Fesrival Mareh, Teil-

man, A. Aleksis. "* 
Viršminėtos iškilmes Water 

buriečiai laukia su didžiu 
pasiilgimu. Tad ateinantį 
šventadieni 8 vai. vakare visi 
turės progą pasigėrėti savo 

aukomis pastatytais naujais 
1 dideliais ir gTažiais vargo

nais. 
Už įsteigimą Aukšėiausio 

garbei taip puikaus šio piu-

zikalio instrumente, lai būna 
garbė mūsų mylimam klebo
nui kun. J." J. Valantiejui. 
taipat šv. Juozapo parap. 
veikiančiai komisijai ir vi-

siems-soms, Waterburio lietu
vių kataliku darbuotojams — 
įoms. Tad visi-sos i koncertą! 
Valio! 

Akstinas. 

^VTYDYTOJAI išrašo ir rekomenduoja 
^ * Pieną kūdikiams penėti kada motinos pie
nas išsenka, dėlto kad jis yra saugus ir lengvai 
suvirškomas maistas. 
Eagle Pienas pagamintas iš gryno karvių pieno 
ir cukraus, ypatingai paruoštas, kad teiktų kūdi
kiams sustiprinimo, kurio jie reikalauja. Per 63 
metus jis buvo priimtas maistas kūdikiams penėt 
Jei nežinai kaip vartoti Eagle Pieną, prialnak mums šitą 
paskelbime Ir mes juma paalftrtme penėjimo inatrukcijaą. 
Kūdikių Snyją U kitokiai brangias iaiormacija^ dykai. 
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LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 
» — < -

nes nelabai sudeda: su pini
gais visiems dar sunkn. 

Mums rašoma iš Betygalos, I B u t u b e S^° m u m s malonu, 
Raseinių apskr. .iei betygoliečiai gyvenantieji 

Amerikoje prisidėtų savo au-
"Pas mus pradėjo statyti k o m i g p f i e m u j . u b a ž n y t ^ s 

naują, bažnyčią, Kugpmčio 23 g t a t y m o J i e p a d - t ų m u m g p a 

dieną jau buvo kertinio ak 
mens pašventinimas. Pats Že
maičių Vyskupas Pranciškus 
Karevičius atliko pašventini
mo apeigas. 

Bažnyčia turės 100 sieksnių 
ilgio. Šiemet žadama išmūry
ti tik apie 3 sieksnius aukš
čio, nes pinigų trūksta. Žmo-

si statyti maldos namus, kurių 
mums taip reikia. 

Jei kas norėtų aukoti, tegul 
siunčia pinigus stačiai mūsų 
gerb. klebono vardu Šiuo ad
resu: J. M. Betygolos klebo
nui, Betygola, Raseinių apsk. 

Betygoliečiai -- amerikie
čiai padėkite mums, o Dievas 
atlygins Jums šimteriopai! 

Jūsų 
Antanas Stuikis. 
Betygola, Ras. Ap. 
Rugsėjo 4 d. 1924 m. 

i 
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Šv. Juozapo parap. Naujieji Vargonai, kurių pašventinimas įvyks Spalio 19 d š. m. Waterbury, Conn. 

DANTIS BEKRAPŠTANT. 

Mėsininko sumanumas. 

Chicagos vienas mėsininkas 
itaisė labai dailu veidrodi 
» , *- » 

prie pat svarstyklių, kad atė-
.^jpįįo* -ju,̂ «t%"ĮHrktn 
g ^ n e ^ t ^ -svarstyk-

Jų',. net ftsd tįio ^mejtfi galė
tų paįįjg-^li/ . , saro' skruos-

jtais. Ėafji^hai ,kalba, kad 
dabar misininkas > vieną įau-

i n parduoda už du. 
Baim€. ,^ \ 

— Drauge, mano šuo tavo 
'brolį bedievį įkando \ koją. 

— Ar pasiutęs! 
— Nepasiutęs; tik bijau, 

j kad šuo nepasiustų. , 
Suramino. 

I Gydytojas; - Kunige, tu 
sn šitokiu gyvenimu neįeisi j 
Dangaus Karalystę. 

— KodeJ, gydytojau? 
— Pirmiau negu Dangij pa

sieksi, turėsi numirti. 

Iš Sioux City \ Loretto, Pa. 
(Tęsinys iš 2 pusi.) 

Ga*y, Ind. 

Turėdamas reikalą pas kun. Andziuli 
išvažiavau į Gary, Ind. kur jisai tuomet 
lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje laikė 
misijas. 

Nuvažiavęs \ Gary pirmiausia užėjau 
pas buvusį mūsų varg. Sioux City, o da
bar Gary, p. E. Šlapelį, su kuriuo malo
niai pakalbėjau valandėlę. Užėjau ir į 
bažnyčią, kur turėjau progos išgirsti gra
žų gerb. Tėvo Andziulio pamokslą. Laike 
pamaldų parapijos choras labai gražiai 
giedojo. Tai darbas ir pasišventimas vie
tinio vargon. p. E. Šlapelio. 

Po pamaldų iš bažnyčios išėjęs susi
tikau su buvusiu Sioux Citiečiu, o dabar 
vietiniu L. Vyčių kp. rast. p. F. Zaviša, 
eu kuriuo sykiu nuėjome pas Tuškėnius, 
kur aš turėjau ir nakvynę. Mums visiems 
besišnekučiuojant, taip jx F. Zaviša sako 

man: "Jonai ar girdėjai, kokią įdo
mią naujieną gavau aš Lietuvos. Aš tik 
ką gavau nuo savo švogeriaus laišką, ku
ris rašo štai kg. Parvažiavo iš Amerikos 
vienas laisvamanis, (pažymi vardą ir pa
vardę, tik nepažymi kada parvažiavo ir 
iš kokios vietos). Prašo tėvą: "Tėvai, pa
kūrenk man pirtį, aš noriu išsimaudyti." 
Tėvas jam atsako: ''Pakūrenčiau vaike, 
bet ką darysi, kad sausų malkų nėra". 
Ant to sunūs amerikietis laisvamanis at
sako tėvui: "O tėvai, malkų bėdoji, o gi 
nukirs tą stuobrį, kuris kieme stovi (Kra
žių) ir bus užtektinai malkų pirčiai pa-
kūrent." Ant to tėvas atsako: "E, vai
ke, aš tą kryžių pastačiau ne dei nukir
timo ir malkų, bet dei Dievo garbės, ir 
aš prie šio kryžiaus nepridėsiu nei pirš
to, iki jis pats supuvęs nenuvirs. Ir tau, 
vraike, nepaveliju nieko daryti. Palauk 
biškį, aš tuojaus važiuoju į mišką, par
vešiu, malkų ir iškūrensiu pirtį. Kaip tik 
tėvas išvažiavo į mišką, sunūs laisvama
nis nukirto kryžių, sukapojo ir tomis mal -

komis pakūrenęs pirtį. Tėvui sugrįžus iŠ i pat išvažiavimą iš Sioux City, Iowa. LaiŠ-
miško su malkomis, sunūs tuojaus pasiti
kęs jį sakq: "Tėvai, aš jau iškūrenau pir
tį, ir dabar eime vanotis". Tėvas klau-
-ia: "Iš kur, vaike, gavai malkų." Su
nūs atsako: "Ar tu dar nematai, kad kie
me stuobrio nebėra. Nukirtau, sukaupo-
jau ir pakūrenau pirtį ir eime dabar, te-
vai, vanotis". Tėvas atsako jam: "Taip, 
vaike, gerai kad iškūrenai pirtį, bet ne
gerai padarei, kad kryžių nukirtai, nes 
papildei mirtiną nuodėmę. Kad išsikure-
nai, vaike, tai ir eik. Aš gi šiandie neisiu 
«u tavim. Laisvamanis sunūs kaip nuėjęs 
į pirtį ir pradėjęs vanotis, tai dar ir po 
šiai dienai tebesivonoja. Pirty buvo toks 
karštis, kaip kokios karščiausios ugnies, 
kad niekas negalėjo ištolo prieiti, ir jo 
iš tos pirties išimti, tikrai balsas girdėjos 
kaip jis pirtyje vanojasi, ir šaukėsi pa-
gelbos. >> 

Kaip tik draugas pabaigė šį laišką 
skaityti, aš jam atsakau, kad ir 'aš šitą 

ką atsiuntė mano giminaitis, kuris pir
mi aus gyveno 8ioux City. Kad nuo vieno 
kuris bučiau girdėjęs tokią naujieną, tai 
dar gal abejočiau, bet dabar kaip rašo 
du skirtingu'žmonės ir į du miestų ir tuo 
pačiu laiku, tai nėra abejonės apie tiesą, 
ką rašo. Gal kaikurie "Draugo" skaity
tojai pamanys, kad aš tokį dalyką išgal
vojau. Del tikrenybės paduodu tų asmenų 
antrašus, kuriems laiškai buvo astiųsti. 
Vien^ laišką gavo Juozas Juodelis, 619 
So. Lmn Str. Sioux City, Iową; o kitą -
Feliksas Zaviša, 1372 Grand Str., Gary, 
Indiana. Jei kas iš skaitytojų žingeidau-
tų, gali krepities prie jų. F. Zaviša sakė 
rašysiąs laišką į Lietuvą, kad dar tikriau 
sužinojus apie šį atsitikimą ir paskelbti 
laikraščiuose. 

Ant rytojaus vėl nuėjau į bažnyčią. 
Mišias laikė pats misijonierius Tėvas An
dziulis. Tą dieną, kaip sykis, buvo ŠV. P, 

naujieną ir tokį pat laišką skaičiau prieš | Marijos, gimimo šventei Turėjau progos 

išgirsti [gražų pamokslą apie šią brangią 
mums katalikams šventę. 

Po įamaldų su varg. E. Šlapeliu įė
jome į svetainę, kur turėjau garbės susir 

pažinti su vietiniu klebonu gerK kun. 
Martišiunu. 

Pas kuo. Martišiuną. 

Gerb. klebonas užprašė mane į klebo
niją pusryčiams. Cia radau ir tėvą And-
ziulį. Prasidėjo malonus pasikalbėjimus. 
Gerb. klebonas ir vaišino puikiai, kun. 
Martišiunas yra laibai svetingas ir meilus 
asmuo, kad ir nepastebėjau kaip prabėgo 
porą valandų. Atsisveikinant gerb. kle
bonas prašė nepaihiršti ir atvažiuoti pas 
jį vakacijoms. Už tokią gerą širdį, ge
rus linkėjimus ir vaišes širdingai padė
kojau gerb. klebonui ir atsisveikinau. Iš 
Gary išvažiavau į Indiana Harbor, Ind. 

(Bus daugiau) 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
A k 

CICEROJE. 
L. Namų Savininkų SajunA 

gos susirinkimas įvyko spa
lio 1 d. Įstojo keletas naujų 

dalykuose pas jį kreiptis. 
K. D. koresp. 

rai pavyktų. Visiems priklau- kytųsi chord. ToMus vfeddjas tmteįit: O. R. DimSratei, C .*>?« s™rj°6' • .^panose nereikia Pra*t*a tadj iisa*k» at*ai**anfi mle-
' v . . x. • • BPJLlkl*' k a d neidrėskus kūdikio. n . Nepatar t ina mui tardo ifeliOt'yne Amsiejutei, P. Svetkauskui ir so mūsų visuomenės pagarba perstato kalbėti mūsų organi 

ir padėka. 
komisijoje. 

OETROIT, MICHtGAN 
! 

LAVYRENCE, MASS. 
Ketvergo ryte, rugsėjo 25 

d. A. a. mirė" Antanas Vir-

aatbrių- ir didį rt*m§ją gerb. 
kun. S. J. Cepanonį, prideda
mas dar kad jei būtume tu-
*"ČJC jį sveiką, butų mūsų Sei
mo planai dar geriaus išsivys
tę. Kun. Čepanonis savo rim-
lonoj kalboj apgailestauja, 

Padėka. 
Sugiedojus Vyčių Himną, 

narių. Taip jau pradėjo laĄ- XIV Federacijos Kongreso ™auskis> k*ris ilga laiką sir-| 
kytis į.susirinkimus ir senie-j Atbalsiai. go. Daugiau metų išgulėjo Seime, bet sako - s u Jumis 

lovoje po priežiūra savo duk-ji, kurie jau buvo pamrisę Į J a u b u y o ^ ^ g ^ m u s ų 

Sąjunga, Bet dar yra daug; ̂ u ^ o j e a p i e X I V F e d e r a c i . 
tokių, kurie nemato reikalo ^ Kongresą į v y k n s i 5 i e m e t 

prisidėti prie mūsų organiza- ^ mm } > e t r o i t e > flugsėj0 2 -
4 dienomis. 

Bet hiaža kas užsiniino 
apie Detroitėčių didelį pasi-

cijos. Tuo tarpu juk reikia ži 
noti, kad, kol prie Sąjungos 
neprigulės visi savininkai stm 
ku laukti kokių pagerinimų 
mieste. Šiandien sakoma, kad 
Ciceroj purvo pima, kad 
naktimis lermas daromas, 
kad vaikai gatvėse žaidžia 
bolią ir išmuša daug langų, ir 
t. t. To viso negalima pašalin
ti nesiburus savininkams į kru 
vą. Jei susibnrsime, galėsime 
reikalauti ši valdžios pageri
nimų ir tvarkos. Nes kur vie
nybė, ten galybė. 

Per paskutinį susirinki
mą nutarta turėti savo advo
katą* patarėjas. Juomi išrink 
tas p. adv. K. Česnulis. Visi 
savininkai galės painesniuose 

f CICERO! 
Užlaikau prosus, visus 

plumberistes reikmenas. pe
čiams įvairias dalis, zovė-
sus, raktus, elektros lempu
tės, vilas, svičius. Taipgi 
užlaikau mekanikams įvai
rius įrankius, pjūklelių, grą
žtų, coliaukų ir tt. Visais 
namo išpošimo reikalais 
kreipkitės; 

J. A. ZDANIS 
Harihvare. Paints, Oils and 

General repatrs 

1421 S. 49 Ct CICERO 

darbavihių del buvusio Kon
greso. O juk iš tikro reikėtų 
Detroitieėiams duoti kredito. 
Jie nešė visą Kongreso ren
gimo naštą. Ir jie puikiai at
liko savo darbą. 

ČJia skaitau priedermę pa-
žymėti kai kuriuos asmenis, 
kurie ypatingu būdu pasidar
bavo del Kongreso. 

Pirmiausiai p. M. Šimoniui 
reikia atiduoti garbę. Jisai 
buvo per visą rengimo laiką 
budėtojas. Jisai nesigailėjo 
nei pinigų nei laiko, bet dir
bo visą laiką išsijuosęs. 

Panašiai pasišventusiai dir
bo p. K. Daunoras. 

Svarbų darbą atliko kun. J. 
Jonaitis, kursai rūpinosi ir sa
vo patarimu ir pastangomis 
ateiti rengėjams į pageibą. 

Nuoširdžiai dirbo kun. J. 
Čižauskas kurio pastangomis 
buvo suruoštas toks puikus 
vakaras - koncertas. 

Taip jau reikia pažymėti 
ir J . Medinį, Kilikauską, Mo
lį, Abišalą, Stefralionj, Dan-
mantaitę ir kitus. Visi nuo-1 

širdžiai ir su pasišventimu 
Mirbo, kad. tik Kongresas ge-

: 

užsitarnavo 
kad negalėjo dlayvawti kartu įtegyrimo žodį už puikų vaka

rienės vedimą. Padėka už su-

Maudant, kūdikio galvą reikia Šiltame ore, Jei to neįsako gydytoj**. 
, plauti pirmučiausia. Pridabok, kad Į Tėmyk Pavojaus Ženklu Nedapeoė-
f. RJT U. muilo neįeitų į akis. švarus rankg- i jimo. 

luostis aprištas ant akių išvengs to.*] Didžiuma tėvų nedapenėtų vaikų 
Jmuilyk galvą gerai ir numazgok i neturi nei mažiausios idėjos, kad jie 

pilnai ir greitai. Po to reikia aty* yra aukos pavojingos padėties. Ar jus 
" .."* . . V džiai ir lengvai nutrinti visą kūnelį .manot , kad vienas trečdalis mūsų vai 

1 5 m a n . p o 1 2 , S k i r s t ė s i VISI • su minkštą skepetėlę. Po to pilnai \\ų mokyklose butų nedapenėti i r ne
i t i trirtTi cn n n l n l i ' n " n n n ii- a ! n u m a 2 » o k v i s 4 odą nuo muilo. Nu- | dasverti jei tėvai tą žinotų? Keda-
IianiOII SU p a g i l i u UpU i r a i - šiU08tyk; su šilUis minkštais abru- j penėjmias visados veiki apaslapčioms 
n a U l i n t a i s S e i m o a t m i n i m a i s . 8 a i s ' n e t r l P a ^ t » b e t prldėliojant. Jei i Visą sistemą galima pakast Jei ne-

J. Orebliunas 

.-•3B 

PASAI AODOK PROG 
Didžiausias Išpardavimas 

VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 

Ant 

BRIDGEPORTO 
OVERKOTAI 

Naujausios #4 f ) 50 I r 

Madų g g — Augščiau IU 
S I U T A I 

Visokių C 
Stylių , 

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

terš Julijonos. Bažnytines ce
remonijos įvyko 29 d. rug. 8vJ 
Pranciškaus Bažnyčioje, kur 
klebonauja jo sunūs kuh. F. 
A. Virmauškis. Laike cere
monijų dalyvavo ft.'A. Kuni
gai ir senukas airių Šv. Mari
jos parap. kleb., Tėvas O. Rei-
ly. Šv. Misiąs giedojo jaunos 
mergaitės po vad. varg. M. 
Dailiutės. Altorius išpuošė la
bai gražiai Marijona Buivy-
daitė, Maldos ApaSt. Br. na
rė. Gelių, Maldų, Sv. Mišių su
teikė geraširdžiai apsčiai, Šv. 
Cecelijos choras irgi užsakė 
Šv.« Mišias, ties senukas tan
kiai sededams ant vearhdos 
klausydavo ir gėrėjosi jauni
mo giesmėmis ir dainomis. 

Velionis paliko suiiuš kuh. 
Praną A. Virmauski, Juozą 
Virmauskį, Povilą Virmausk}; 
dukterį Julijoną; anūkus Va
lerijoną, Berną da, Birutą; mar 
rias -- Oną ir Bemicę. 

Nors ir tolima kelionė i ka-
pines, tečiau nemažas būrelis 
palydėjo kūną j Montello ka
pus, kur ilslsė vėlionies žmo-

Iti 

na. Lietuvaitė. 

AIDAS IŠ HOMESTEAD, 
PA. 

NELAUK! 
KELNES! KELNES! KELNES 
S1.95 $1 .95 $1 .95 

> Ir Augšeiau 
Visokios rųšies, didelis išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto-

dvasiojė buvau per visą Sei
mą". Dėkojo visiems darbuo-> 
tojams, kad viską darė iš šir
dies, nes tik todėl Seimo ren
gimas pavyko. " I r jeigu ma
no sveikata bus geresnė mes? 
galime už dviejų metų sureng-

vėl Seimą dar gražesnį ir 
turiningesne negu Šis", pareiš
kia Tėvelis. Išsyk * tas saki
nys iššaukia gausius aplodis
mentus, liudijančius apie 40 
narių, sėdinčių prie stalo, pil
ną pritarimą. Dar paraginęs 
visame laikytis širdingumo ir 
mandagumo, apleidžia svetai
nę. I r visi, dėkingi už jo atsi
lankymą ir riareikštus patari
mus, atsistoja kol jis palieka 
mūsų draugystę. Gerb. klebo
nas buvo kviestas pradžioje 
vakaro bet tik trumpai atsi
lankė, nes del nesveikatos 
negali ilgai būti 

Kalbos. 
Toliaus kalba P. Švetkaus-

kas, O. R. fiimšiutė, A. Pet-
raičiutė, O. Pikučiute, V. Kr-
kaužlis, R. Aučiutė, A. Muzi-
kauskiutė, A. Aučiutė, B. 
Kunikauskaitė, ir A. BardzP 
lauskas. Kalbose pabriežia-
ma, kad laikytis vienybės, ne
pamiršti lietuvių kalbos, už' 
darbą atiduoti prigulintį kre
ditą, ir nekelti nereikalingu 
ginčų. Taip pat buvo išreikš
ta garbė visiems prisidėju-
sienra Seimo rengime, ypatin
gai J. Greblnmu,i O. Pikučiu-
tei, ir Priėmimo Komisijai, 

kūdikis atydžlar nusausinamas, tai i bus ganėtino skaičiaus sotybės inai -
mjltelių labai maža reikia. Grynas sto, bet tas kasimas eina taip iSlėto, 
ta ikumas reikia Jdulklnt tik į odos j kad motinos ne tuoj jį pastebi. 
raukSles, po rankomis ir tarpukišky. Apsaugok savo vaiką pridėliodama 

MuŠtardo maudynės naudingos del J Borden's Eagle Pieną prie jo kasdie-
nerviškumo ir nemiegojimo. Taisant, ninių valgiuV Nesenai vesti eksperl-

r e n g i m ą S k a n i o s V a k a r i e n e s r o l k i a Pridėti pilną šaukštą muSiar- I mentai tarpe mokyklos vaikų paro
dos j SeSeta galonų šilto vandenio. I dė, kad Eagle Pienas ypatingai vet-
Kudikį tenai laikyti reikia dvi a r Į kia gydant nedapenėtus. 
tris minutas, o ĮSėmus gerai nutr in- į SkJUtyk šitos strapLsims kas s«-
tl ir tuo paguldyt. Šita metode pa- ' vaite, ir pasidėk ateičiai. 

priguli A. Petraičiutei, R. Au 
ciutei, J. Kazučioniutei, ir O. 
Miluniutei; taipgi A. Milti-
niutėi už prisidėjimą progra-
mo surengime. Jabas. 

$3,000.00 Morgičius 
Ant propertes kuri randasi po num. 8824 So. Ada Str. 

Vertes $7,500.00 

STRAIPSNIS 9A 
Taisyklingas Maudymas ir Rėdymas 

Svarbus. 
Kūdikius reikia sykį j dieną mau

dyti jei gydytojas nejsako kitaip. Ryt 
mėtis geriausias laikas (pirm penėji
mo), nors galima ir vakare, jei pato
gu. Kūdikio nereikia maudyti bent va 
landą po penėjimo, neigi tuoj prieš 
išvežimą oran. 

P i rm bambos užgijimo reikia tik 
skepeta nubraukti . Paskui maudyti 
\aniojie. Tą vartojant reikia įšildyti 
karštu vandeniu, o paskui dapilti 
kiek reikia šalto. Vanduo turi būti 
tokio Šiltumo, kai kūnas, apie 98 iki 
100 laipsnių Fahrenheit . Patar t ina 
vartoti termometrą. Jie nebrangus ir 
butini griežtumui. O jei negalima, 
tai motina turi patikrinti vandenį 
su alkūne. Jei vantft» patogiai šil
tas kūnui, tai gana. Niekados neliek 
karšto vandens į vanią kūdikiui ten 
esant, nes yra pavojus nuplikinti jo 
opią odą. 

Pi rm nurėdymo, pridabok, kad vis 
kas jau butų prirengta. Abrusai, mui 
(as ir milteliai turi btiti po .ranka. 
Muilas turi. būti gryniausias, baltas 
ir be kvepalų. lAba t mfcžai jo var
toti, ir svarbu pridaboti, kad kudikif 
butų po maudynei gerai numazgo
tas, kad muilo nei trupučio ant o-
d6s neliktų. Motinos rankos turi 

« « ~ -U«H»- -*&>*' •*&*• ' ' " 

KĄ tIK IS6JO IS SPAUDOS 

"TEISINGAS JUOZAPAS" 
tetorfrt€ Drama 

Trijuose Atidengimuose 
Paraše 

KUN. J. Ž1DANAVICRJS 
Veikalas labai gražus iš senovės laikŲ, kaip Teisin

gasis Juazapas išaiškino Paraono sapną apie badą, 
paskui kaip jo broliai atvažiavo pirkti duonos ir tam 
panašiai. 

Patartina jaunimo kuopoms bei organizacijoms 
tą veikalą atlošti kiekvienoje lietuvių parapijoje. 

DRAUGO KNYGYNAS 
25*4 So. Oakfey Ave. Chkago, III. 

r u. 

PAUL LEASES 
3427 So. Halsted Street 

Opposite 34-th Place 
Chicago 

Tai. Boulevard 1566 

Lietuvos Vyčitj 12-sis Sei
mas jau užbaigtas. Nesakyki
te kad tai seira naajietta, nes 
dar visai nesate girdėję kada 
jis užsibaigė. Visai nesenai. 
Tai buvo tik Antradienio va
kare rugsėjo 23 d. Šv. Petro 
ir Povilo pobažnytinėj sve
tainėj Liet. VfBų 11 kp. fetl-
rengtame šeimyniškame va
karėly. 
Vakarienė. 

Pradžioje vakaro žaista vi
sokį žaidimai. 10:30 mmų 
vytės šeimininkės pakvietė 
visus prie stalo apdėto j vai
riais valgais ir skanumynais. 
Visiems susirinkus, šio vaka
ro programo komisijos narys 
J . Bulevičius sukalbėjo mal
dą ir paaiškino, jog tikslas 
šio vakarėlio yra bendras vie
šas pasidalinimas Seimo pa
liktais įspūdžiais. Po to jis 
perstato vakarienės vedėju J. 
GrebHuną. Seimo Rengimo Ko1 

misijos Pirmininke, kuris 
tuoj praneša, kad pirmas nu
meris programo yra valgyti 
vakarienę. Niekur nematyti 
priešinimosi. 
Laiškai. , 

Baigiant valgyti vedėjas 
paprašo, kad kurie turi laiškų 
nuo atstovų, kad dalis lie
čiančias kuopą ar Seimą per
skaitytų visiems. Prasideda 
skaitymai. Skaitoma iš Chitfa-
gos, Montreal, Norwood, 
Youngstown, Clevealnd, Ams-
terdam, Springfield, ir dar ki
ti. Atydžiai klausytasi ir en
tuziastiškai tapo priimti visi 
laiškai. Po to perstatomas kai-' 
bei kuopos pirm. A. "Onaitis, 
kuris trumpai pareiškia, kad 
bendrai imant išrodo Seimas 
nusisekęs. 
Kun. S. J. čepanonis. 

Tuo tarpu jeina i salę gerb. 
kun. S. j . Čepanonis. V?si 
atsistoja ir sutinka su delnų 
plojimu. Tęsiami programas: , Mockaitienė Pr 
kalba var*. S K i b t i s ir ra , "©HAU60" MMGŲ mmiM»--€Ktm)9r 
gina, kad ir frjiaųs visi lai | Atdaras kasdien, išskyrus šventadienius ik) 8 v. v. 

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

St. Žvirgždynas 
Stankevičienė Oria 
Poška J. J. T5r. 
Jarmahaitė M. 

Dameikienė M. 
fearakauskas Petras 
Žilienė M. / 

Ignatavičius K. 
Širvinskas Juoz. 
Šlepaitis Ant. 
^fedalinškis Jurgis 
Kun. J. Šupšrhskfes 
Jurevičienė J. 
Lebežinskas Jon'as 
Mockus J. 
Juzenienė Jul. 
Žalimas j . v 
Kiėla Š. . 
SČsuo Concepta 
Matašius Ant. 
Bružienė M. 
Balčytis Ant. 
Battes L. 
Kassales T. 
Vištaitieiiė Uršulė / 

ius Ignas 

PASKOLA 

$3,000.00 

$4,000.00 

$3,200.00 

$3,000.00 

$3^00.00 

VERTE 

$7,500.00 

$9,800.00 

$8,000.00 

Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius 
niorgičius: 

Adresas 
8345 S. Hermitage Ave. 
3004 S. Fairfield Ave. 
5735 So. Talman Ave. 
5538-40 S. Sacramento Av. $8,000.00 
5832 S. Talman Ave. $8,500.00 

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

Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis 
% namas modemiškos konstrukcijos. 

6 % Nuošimtis 

DEPOSETORS 
STATE BANK 

Ashland Ave. At 4 7 - t h St. 
Narys Feder-alės Reserve 

Bankos 

ZELL DRABUŽIAI 
Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui 

MES DABAR 
Rodome Vėliausias 

Madas 
2 pdros Kelnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
SPECIALIS PASIULIJIMAS 

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

Švarkas 

Vertas penkiasdešimts Bo-
lierių kiti siutai su 2 porom 
kelnių ^ 

$25.00 iki $50.00 

OVERKOTAI 
Geriausios rųšies ir darbo 

£20.00 iki 00.00 
Importuoti W6rumbas 

Viskas ranka siutą 
$75.00 vertės 

Speciale kaina 

£60.00 
Tikrai apsimokės jums pas 

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

ŽELL CLOTHING 
GO. 

1868 S. HALSTED S*REET 
Atdara Vakarais. ir IMtti*-

mis, 
t»+mMm.nmmm m ^mm^Kmmm mm> • • • • • • • • ą . Į > 
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Tr&fMienis, Spalio 15, 1924 D R A 0 O A 8 a 

CHICAGOJE 
*^ I nariai fcorėtų. pasimatyti gal 

mane rasti jau namie. 
P. K. Zube. 

W«ST SIDE. 

— » w — 

IŠ 18 KOLONIJOS. damas. Žinomas dalykas, ge 
ras dalykas yrą insurance, 
ale draugystė geresnė yra. Ge
rai žinai pals, kad jei susir-

vyks nedėlioję Spalio 19 d., gai, arba kokia nelaime atsi- kare, Davis Sąuare parko sa-
1924 m. .tinka, gauni tuojaus pašalpa, lej, Vyčių 13 kuopa turės su-

Švento Jono Evangelisto 
Draugystes susirinkimas i-

TOWN OF LAKE. 

pado ir t. t. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Liūdna buvo mums katali-
ISpalio 19 d. Labdaringose kams, liūdna... Kiekvienam 

kilo klausimas, kodėl šiemet 

Vyčių domei. 

Spalio 15 d. 8:15 vai. va-

Są-gos 7 kuopa rengia skania 
vakarienę Aušros Vartų pa-
rap. svet., lygiai 0 vai. vak. 
Prašome visus atsilankyti i 
šių našlaičių vakarienę. Laike 
vakarienės bus įvairių pamar-
ginimų, dainų, deklemacijų ir 
t. t. Dar sykį prašom atsi-

taip atsitiko! 
Parapijonas. 

kerbiamieji draugai, Luti-; ypač ligoje, ir prižiūri tave ' sirinkimą. šiame susirinkime Į l a ^ y t i i r. i S k i t ų kol<>niJu, 
-Hfes tuomi paremsite stato-nai ateikite į šį susirinUiinrĮ1 draugai. Taigi gerbiamieji d r- - b u s kas tokio nepaprasto -

skaitlingai. Artinasi draugy- 'gai neatidėliokite, bet rašy- j ' ' something unusual". Tat ir 
stės balius, kuris bus 26 d. kitės į mūsų dr-ja, o busite j prašoma, labai susirinkti vi-
Spalio 1924 m. Bus renkami patenkinti. Švento Jono drau įsiems ir pamatyti "surpri-

mają Labdarių Įstaiga.. 
Labdarys. 

minėtam baliui | ffvste KJL^ yra stipriausia šioje 
••kolonijoje.. 

Su pagarba 
Švento Jono draugas. 

se 

šokiai. 

Vyčių 13 kuopos šokiai, ku-

i 

WEST PULL&AN, ILL. 

Padėka. 

Dekavoju geros širdies žmo 
nėms. Pirmiausia dekavoju 

madieny, school Hali salėj, pa
vyko visais atžvilgiais, nes 
gražaus jaunimo prisigrūdo 

darbininkai 
rengti. 

Paskutinis mušu. Dr-slės 
susirinkimas įvyko 28 d. rug
sėjo, 1924 m. Ta dieną įstojo 
i draugystę Kazimieras Do-
bravolskis. Matomai draugy
stė k via ir auga. Vis daugiau 
padedama suprasti draugijos j 
naudingumų. 

Tenka kartais išgirsti kal
banti kam čia tos draugys
tės reikalingos. "Turim insu 
ranee, ir man užtenka". Ne", Jurgui Paškauskui ir Antanui Į eilė kitų. 
brolau, apsirinki taip šneke- ' Butkevičiui ir visiems, ku rk ] Tebūna visiems nuoširdus 

lankė mane ligoje. Dėkavojr . " a e i u " už tokių paramų. 

9V Spalio. 
Liūdnai minėjome šiemet 

! rie buvo surengti pereitų sek-j Spalio 9 dienų. Liūdnai, 

BRIDGEPORTAS. 

Wood. 
Nov. 16. &pain And Tlic 

Alhambra. 
Nov. 22. Babylon As A Cen

tre Of Civilization, With 
Special Beference to the Ex-
cavations a t Kish. • 

Nov. 29. The Man-Eaters 
Of Tsavo. 

mm^mm^^^^mmmmm^mmmmmmm___m___^ Dee. 6. Among The Black-
• Šiuomi pranešama, kad j feet Indians. 
FIĘLDO MUŠĖJUJE duo- P. S. Moving Pictures for 
damos paskaitos. Kultūros 'children on Saturday mor-

IDTUIHM 
CeL Centrai 

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DOMEI! 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vtdtirmiestrje OfL>as: 

[Room 911 Chicago Tempia Bldg. 
^ 7 VV. VVashington StJ 

!

CICERO Ofisas: Panedėlio rak.. 
1814 8. Cicero Av. TeL Otoero 9099 
B1UDGEPORT Ofisas: Kitai* vak 
«OM 8. Halsted St. TeL BeoL 91 

sakau, ne tik dėlto, kad 
tą dieną minimas liūdnas 
mūsų Tautos istorijoje atsiti-

I pilna didžiule sale. -- Buvo at-j Irimas, Vilniaus pagrobimas, 
silankę * ii profesijonalų ir j 'bet liūdnai ir dėlto, kad Brid-
siaip jau biznierių: Dr. S. 
Brenza, J . Grygas, J . Parkau-

geporte tas minėjimas įvyko 
•ne taip, kaip kitais laikais. 

M . RALPH C. CUPLER 
šiuomi pranešu visuomenei, 

kad pasveikęs sugrryžau } savo 
sena vieta ir pradėjau gydyti. 
Jei kam reikėtų, tai prašome at
silankyti. 

24-th St. And Oakley Avenue 
Ofiso T d . C anai 0241—171S 

Residoncijos Tel. Midway 5512 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. 

I -=i» 

Korespondentas. 

. ' š irdingai gerbiamam kunjskas , J . Ežerskis, Stonis irj^Mes pamename gerai, kai gruo 
džio 8 d. 1918 metais susirin
kę į Bridgeporto svetainę mes 
iuaukavome $5,000 Lietuvos 
reikalams. Tuomet vadovavo 
susirinkimui mūsų katalikų 
žymiausi vadai: Kun. Vaičiū
nas, Kun. Albavičius, Kun. 
Kemėšis, p. L. Šimutis, p. Žal-
dokas, p. Nausėdienė ir kiti. 
Pamename ir daugiau 

draugystėms Švento Kryžiaus 
šv. Juozapo ir Tėvynės Mylė
toji]. Dekavoju visiems llose-
landieėiams ir West Pullma 
mečiams už lankymą, man ser 
gant per tris mėnevsius. Dau 
gybe žmonių lankė mane kas
ant rą. dienų. Reikia nepamir
šti ir Chicagiečiams padeka-
voti. Dabar jeigu draugystės 

žvilgsniu jog ypatingai yra 
vertingos. Kurie mylite pa
saulio įvairenybes turėsite 
geros progos susipažinti su 
jomis. Taigi neprošalį butų 
pasiklausyti lektorių anglų 
tarmės ir puikios kalbos. Že
miau eina paskaitų temos ir 
dienos, trečių valandų po piet, 
kuriomis laikomos: 

Oet. 18. 6001. Minutes In 
Galapago?. 

Oct. 25. Tribes Or America. 
Nov. 1. The Gateway Of 

The Sahara. 
Nov. 8. The Wonders Or 

nings. Continuous from 9:30 
to 12:30. Saturdays from t h e | 
4-tli of Oct. to the 20 of Dec. 
1924. 

Rokas. 

J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

LIETUVIS ADVOKATAS l _ 
Men.: D. 514—519—127 H. Dea*-1 
born 8t. TeL Randolph 5584—65a9 
Vakarais 10717 Ludlaaa Ave. 
Roeeland Tel. PnUman 9977 | 

P A M O K O S 

D A K T A R A I : 
1 — 

Telefonas Boulcvard 1039 

Dr, S. A Brenza 
4908 SO. ASHLAND AVENUE 

Chicago, 111. 
Vai.: t ryto Iki 12 piet: 1 po 1 
r*et iki S po piet, 6:30 vak. iki į 
t:SO vak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4442 So. Western A ve. 
Telef. Lafayctte 4146 

:i 
0 v 

Vdef. Yards 1236 
Dr. J. H U P E R T 

DAKTARAS m 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 Labos Chieago, 111. 

Valandos 2 iki 4 Ir « iki 8 

^ ' 

Tel. Boulcvard 05S7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

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

8 Iki 2 vai. po pietų. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
l»—Ile marinimo, 
2)—Ile peilio ir be skausmo, 
3)—B« kraujo. 
4>—Ile jokio luivojan* sveikatai, 
B)—I'aeijeniiii nereikia siricti, KB-

li tuoj valryti, Ir gali eiti l 
durta*. 

Pagydo ,<;iill-»tone<«' (akmeni* tulžyje) 
ir akmenis šlapumo pūslėje be o-
penteijos, su l.im tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugražina girdėjimą. 
(iytlo visokius ligas pasekmingu!, ir jei 

yra reikalas dnro operueljas. 
ProfesLjontili patarnavimą teikia wivo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, Hl.« 
Ofisas atidarytus: kasdien nuo 2 vai. 

po piet ii.' 9 vai. vakare. 
Nedr i<n:iį, ir seredomis o'i>as uldu-

rytns. 

20 metu Prityrimo 
Akinki pritaikymo meno 

SIMPTOMAI PAREUKIA 
Akių liigas 

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

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip Ii plukančlus 

taškus ' 
Ar atmintis po truputi mažėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar jaučiate kaip Ir smiltis a-

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

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

Kampas 18 gatvės 
Ant trečio augšto virš Platte ap-
tlėkos, kambariai: 11, 15, K Ir 17 
Valandos: nuo t ryto Iki • vak 

, Ned. Nuo 9 A M iki 11:30 A M 

11 «-»^—-. _ - ^ _ ^ _ 
Anglų Kalbos Pllietystės 
Lietuvių Kalbos 
Aritmetikos 
Knysvrdystės 
Stenografijos. 
Mašinėle Rnšym* 

j Prekybos Teisių 
Laiškų Rašymo 

tokiu I 8# Va l ' IstOP,J°s 

ywtr- ** ,*".j' Abelnos Isstorijos 
.'aunitį susirinkimų ant Bri- j cieografijos 

1 MOKSLO LAIKAS 
\ Nuo 0 II ryto iki 4 po pietų, ir \ 

nuo 7 1L1 D:30 vai. vakare. 
I 

dgeporto. 
Bet šiemet spalio 9 <Uen$ 

pasimeldę šv. Jurgio bažny
čioje ir nuėję j srėtaino, ra-
tlonie bešeimininkaujant tuos, 
!curie iš musii švent\i įsitiki
nimų visaip tyčiojasi, kurie 
per savo laikraščius eina prieš 
mu,sų šventoji tikėjimą, ir lyu-
rie viešai skelbia, kad kata
likai nėra verti ne bedievio 

Dailrašystės 
Gramatikos 
Retorikos 
Literatūros 
Etimalogijos 
Oratorystės 
IjOglkos 
Ekonomijos 
Fizikos 
Sociologijos 

" » ' • ' 

S. D, LAGHAVVICZ 
Lietuvis Gi-aborlus 
2314 W. 23-rd Place 

Chicago, UI. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busi ta užga
nėdinti. 

Tol. Canal 1271 
2190 

1 

-r-
1437 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276 

CHAS. SYREVVICZ 
Lietuvis Gral»ortii» 

Laidotuvių kai
nos kiekvienam 
prieinamos. 
Pirmos Klesos 

Mašinos 
Private Ambu-

Ucensed Emb. 
F. K. Falucz l a n c e 

zJ 

Amerikos Lietuviu Mokyklai 
3100 So. Ualstcd bt. Chicago, 111. j 

SIUVĖJAI 

i ATNftUJmAM SENUS 
DRABUŽIUS 

DAKTARAI NAPRAPATAI: 

T*«. Boulcvard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, IU. 

D r . M a u r i c e Kahn 
Gydytojas ir OHr&zgti 

4 6 3 1 8 . Ashland Ave. 
Tel Y arda 0994 

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

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

)fiso Tel. Bonlevard 9C»S 
Rezid. Tel. Drexel 9191 

D R . U . R 0 T H 
BL8AB GYDYTOJAS Lft 

CHlHt RGA8 
Specialistas Moteriškų. Vjrrlikn 

Vaikų Ir visų chroniškų Hgų. 

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

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

I 

i 

Tel. Bou)e>ard S68S 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

! 
CHIRURGAS 

SSS7 So. Morgan Street 
Valandos: f—13 tl ryto. 
Vakarais nuo 7 Iki t 

CICERO OFISAS; 
1S4S Soo4h «S'«h'Avesne 

Telef. Ckjeso 4S7S 
Vkland.: ! — « : • • v. v kasdien. 

Utaralnkafo ir petnyčioirui nmo • 
iki • vaL 

DR. CHARLES SEGAL 
rerkėld savo ofisą po numerio 

4729 S Jūhland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Ditovų, Moterų Ir Vyrų Itigų 
VaL: ryto nuo 10—11 oao 9—4 
po pietų: nuo 7—*.«• vakar* 
Nsdėilomis: 10 Iki U . 

Telefonas Midway 8880 
i B W%m T— • 

TeL Ganai 0257 Vak. Ganai 9118 I 

I DR. P. Z. ZALATORIS 
! ' 

J!l 

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas 

1821 So. Halsted Btr. 
i 

Vaandos: l t * ik i 11 ryta; 1 Iki t 
po platų; f iki • 

— 

S P E C I A L I S T A S •*•«*« "gu vtturių ir plaučių, yydo lytiškas 
dnlis, šlapumo ligas vyrų, moterų Ir vaikų. 

Dr. J. M. C h r z a n 
GYDYTOJAS, CHTRLRGAS, OSTEOLOGISTAS. 

1046 Milvvaukee Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 iš ryto iki 4 v. po pietų ir nųo 6:30 iki 9:30 v. v. 

Telefonas ofiso: Hayma/ket 81*0 
Telefonas Rezidencijos Keystone 4130 
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DR. SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti erai vos skaudėjimą. 

Jei turi aklų uždegimų, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
aSaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
3333 South Halsted Street 

V » i i. i • 

Dr. Chiropractor ir 
Akuserka * 

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4951 

3252 So. Hal.steri St. 

Atneškit pas mus savo j 
senus siutus ir overkotus{ 
tai mes atnaujinsime taip I 
kaip naujus. 

PATYRĘ 20 METŲ SlTUMEi 
D A R B E - 4 

i k 

DIL P. SIMAITIS 
Naprapatti 

Gydau pasekmingai Širdies li
gas, sugedusios vidurius, paliegu
sias strėnas, dusui j , galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suliesinų; 
nesilpnindamas jų vaistais, šiaip 
jau tonsilius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Napraipatljos ir maistinės 
chemijos budę. gydymui (išgydęs 
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas Ir ilgai gyventum). 

Vai. 1 Iki 1 po pietų. « 4ki 8 4 
vak. Nedėlioms po sutartj. 
Ofisas 4G52 S. Ashland Avenue j 

SL> 

DR. 0. VAITUSH, D. D. 
LierrrvYs AKTŲ SPECIAIJSTAS 

Palengvins visų 
akių tempimą 
kas yra priežas-

—^^^^^— U1"* skaudėjimo 
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tumą, skaudanŠus ir užsidegusius 
karščiu aklų kreivos akys katerak-
to, nemiegio; netikras akis {dedam 
Daroma egramhias elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngal, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 tkl 8 vakaro 
Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 

Akiniai $4 ir augščiau 
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. 

Tel. Bonlevard 7589 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. 8a mūsų 
pleitom galima valgyti kiečiausia 
maistų. Garantuojame visų savo dar
bų, Ir žemas mūsų kainas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekenktų Jūsų svel-

Ne$oij A d̂and Ąv% 

''Draugo" pagarsinimų ve
dėjas. 

Jei kam iš Gerb. Biznierių 
ar šiaip žmonių reikėtų ko
kių nors informacijų ar pa
tarimų apgarsinimų srityje; 
prdšome pas jį atsikreipti, o 
jis maloniai ĮattfistoUis pa
tarnaus. 

Jei kada Tamistos norite pa 
sigarsinti "Drauge" , o patys 
neturite laiko parašyti - su
taisyti pagarsinime, ponas A. 
Pavelkis Tamistai pats pagar
sinimą sutaisys. 

Reikalui esant kreipkitės 
šiuo adr2334 So. Oakley A v 

Tel. Roosevelt 7791 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

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

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
Vai.: Ifuo 9 rfto iki 12 pie-4 
tu. Ir nuo 5 M t vakarb: " 

'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt 
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Physfca! Health institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. C, D. 0., N. T. 

Gydau }vairias ligras, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer Ave . CIUcago, III. 
Brtehton Park, 2 lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo € iki 8 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų. 

Telephonc Lafayettc 4543 

Vadom visokios rūšies vyrų t 
ir moterų skrybėles į 

PAIMA IR PRISTATOMI 
į namus nežiūrint kur 

gyventum. I 
Padarome darbą greitai,!) 

, pigiai ir gerai. 
U. S. CLEANERS 

AND DYERS 
Savininkas 

W. 6. NO R AK 
2210 W. 22-nd St; 

Chicago. 
Telefonas Roosevelt 1639 

JOHN I. BASOZIUNAS 
ADVOKATAS 

Vate byla* vlmt—ą TeiimMM. Rvast^— 
nn«j» •bstrsiclas. Fadar* pirki IM« WĘ 

7 South 'Dearborn Street 
ROC)31 I5.H8 TKIlt lNE HLDG. 

Telefonas RAi.dolpb 5261 
Vakarais: 2151 West 22 St 

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

iloom 904 — Tei. Kau.lolpb 3909 
VaL. Nuo 9 ryto Iki 5 po pieta; 
Vakarais 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Vardą 1019 
Chicago. 
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0. Y. C H E S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitan State banko Vaave 
2201 W. S2nd S t Tel. (Janai 9999 

Telef. Central 4411 

KAS1MIB P. G06IS 
ADVOKATAS 

127 N. Dcarborn Street 
Valand.: nuo 6 Iki g.St 
Nedėliomis 9 iki 12 
Resld.: S323 So. Halsted Str. 

Telef. Boulcvard 1110 
Chicago. 

HELEN BELMEN JERRY 
LIETUVĖ ADVOKATĖ 

4454 South Western Ave. 
Telefonas Lafarette 4089 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nuo 2 ftJ * Subatom po piet. 

K » • • • » • » fc M ^ » • » » • • » » • ! • » • • mfj 
Tel. Humboidt 2950 

A. MARCINKEVIČIUS 
Seniausias Lie- j 
tuvis Siuvėjas 

North Sidėje 
1840 W. Wabaasia 
Are. Chicago, 111. 

Siuva visokios rų-
fties vyriškus drabu
žius, pagal j vairi i j 
madų. Užsakymai iŠ \ 
pildomi gerai ir 
greit. Kainos priei- J 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ uamiąusios. 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1122 
127 N. Dearfrarn Str. 
Telef. State 7621 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
ofise "Naujienų" name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500 

- _ » a 
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i R CKflRV P A T Y R Ę S L I E T U - 1 
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OVERKOTUS IR SIUTUS | 
P a d a r a u JČalp T i k K o r i 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ 1 
s 

Rudeninių ir Žieminių baterijų 
Kairios Prieinamos, Patarnavimas 

Mandagiausias 
Kreipkitės Pas Mane \ 

Busite Patenkinti 

G- SKOBY I 
2150 So. Hoyne Are. Chicago. 

TeL Canal 70S1 

Panedėlio vakare: 
4901 So. Marshficld Ave. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2921 W. 22-n<f St. arti Lea\1tt St 
Telefonas Canal 25M 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj 4r fėtnyčioj nuo I r. IM 6 
V. Veda visokias bylas vienose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo mosgičiaus lengvomis Išlygo
mis 

Vi«HMMn«taaM«MMi» i * "i I — — — — i 

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

11 S. La Salk st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 VaL nao 9-5 

SSOl 8. Halsted st. TeL Blvd. 9771 
v. v apart Panedėilo Ir 

Pėtnyčios 

• i ' * 
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C H A S , K. V U O S A I T I S 
PATYRCS LIETUVIU KRAUČIUS 

Vyru ir Motėm Rūbų Siuvėjas 
ovfettKOTUB nt »itmm 

Padarome ant užsakyfcno greitai įr^ pigiau. 
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus. 

fili S, l VUSSAim ^ 
WX SD._Lg«vtlf8tv Tel. Roosevelt ^9S2 Chicafo. { 

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

Oflaas BMmiestyJ: 
29 South U Saiie Siî eet 

Kambaris 919 
Telefonas Central 9990 

Vakarais 3223 B. Halsted * t l 
Telefonas Yards 4991 

V I I I - • • • • 

dSSŽE mm-

Kas nesigarsina, to nJekas 
•KCIHO* 

Adrokutams Ir daktarsJKa. biznie
riams ir v***«|am«. perkantiems Ir 
parduosantlema, darbo Ir tlwr%lninkv 
jieškantiems — 

visiems "Drauge" gariintib apsi< 
moka. 
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C H I C A G O J E 
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NAUJO VYSKUPO 
INSTALACIJA. 
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j Vakar į Oklahoma City i? 
iChicagos išvaiiavo ppeeiaHs 
'traukinis. Išvežtas Oklaho-
iBia c t̂oeezi 
pas Kelley 

I 
<$$į buvo konsekruotas. 

Vyskupe Kelley nulydėjo ! ™ 
žymus skaiėius Chicagos pra-

ncko atsiprašyti. Pasisaugokite kriminalistų masine- J Labd S a i 1 knonos Mergai - P-nas Crowe sako, kad jis siusi m u . CKį,). J KUOpOS. mm^iįl ^ ^ . k a l ė j } i n u s v i 3 o k i u s p r a s i k a l , , rijos kuri nori sulaužyti šios rinki 
Te .Sėjas Vl£a$ la ikas detek- tė buVO p a v y z d i n g a , nėra a- lėlius neturėjo džiaugsmą savo šir- mus, kad p. Crowe nebui 

REAL ESTATE 
, • . , , jį i- V, i -i.- u *yf& b e t H <*arė, su gailesčių, nes j Valstybės Ginėjus, kad jie vėl ga-
l)e.;pn<?fc, kad p-l(» Setiaite DUS i b-u v o priverstas tą daryti, kad apva- lėtų liuosai plėšti ir užmušim U ne-

į ir* pavyzdinga moteris. 

>zijos naujas vvsku-Į 0 1 .v . , . . , J ' ; . Plėšikai eid 
kv, kurs andai (1bica-1 UM. .. 

Itoniohiliu lie?> 

Kuomet sustojo ties na
mais, iš t i to automobiliaus, 
važiavusio * paskui, spruko 
trys plėšikai ir nuo 

;ėmė 20 doleriu, gi nuo eab šo-
lter:o 7 dolerius. 

am i i savo au-

c*ag»;jai:U-S. ,buvo priverstas tą 
liūs miestą ir apsaugojus teisingus kaltus žmonės, 
piliečifs nuo plėšikų ir kriminalis-
tų. . * 

P-nas Cncvve pasakė, kad jis vi
są savo tarnystos laiką stipriai per-

Poultrv. Butter and i«>o- tams likime geriausio gyve- j s!akiojo ^ ^ a i i a t u s kabojau-
J W I I . I I j , i , u l u l finu i i^ry G o..' i cius savo namuose ar kliubuose ar 

Shenuan, botely plėšikų už- Jaunai porelei, ponams Ka-
pulti ir apiplėšti $8 National zimierui ir L'ršulei Cestau- REIKALINGA. 
Men's Ass'n nariai \o ie nimo! gražiausio sutikimo, lai- , k u r užpakanaoae cigarStoHą, 

* . . . . . . . * To žodžio prasmėje, p. r 

B a r a n a t i 15,000 doleriu paimta pini- mingiausios ateities! 
'arais ir brangenvbėmis. I Tyia. 

rowe y 
ra žmogus kuris nori visus padary 
Ii liuosais "nuo plėšikų' užpuldinėji 
ffiių. 

ŠERU PARDAVĖJEI. 

: son, 
! ueatsisukti. Baran atsisuko. 

ChieagO.j SUimta J . T h o m p - Skaitlingame politikierių, svetimų } 
, -i , . , . kalbų laikraščiu redaktorių Rherinan 
kurs ilgas laika-

žmogaus 

I 

uojaus persąutas. 
nudūmė. 

Plėšimai eina visame mies
te, ka'p%gatvėse, taip ofisuo-j 

Plėšikai !»»žuclvma. 

Kardinolas M un dėle i n, kurs Į Idvt i 

Uei Vien i'~""T " Hgas la ikas bUVO Hotel susirinkime States ĄUamėy 
i e škomas UŽ Vielų) žmogaUS Hobort B. Crowe viešai pareiškė, ka4 

jo nusistatymas yra apvalyti mieste 
nuo plėšikų ir j vairių kriminalistų 
kurie kėsinasi ant žmonių gyvasčių, 
tr kad tuos plėšikus teisingai nu
bausti už jų prasižengimus. 

Kešinvaglai. sako p. ^rowe, tai 
yra bjauriausi ir verti sunkaus nu
baudimo, nes jio apvagia neturtin
gas sunkiai dirbančias mergaitės ir 
moteris praeinančias per "allies" ir 
gafvekariuos-f^ arba gyvenančias ne
turtinguose distriktuose. 

TOWN OF LAKE. lotu, taipat Oklahomos dioee-
ziios priėmimo komitetas. 

} fr v. . ,. 4 , . ro< Ka«p%gatvese, taip otisuo-. Susituokė. 
•Tuo pačiu specialiu trauki-: . , . T . . I 

. . . . ; „ . .. se ir krautuvėse. I r tu pik-j Treeiadienvie russmo 3t1 A 
i mu išvyko ir Jo Eminenc i ja . , . . . . . ,. . . xreiuuuenyje, rugsc jo ,,u d., 

tadarių policija negali įsgau- mūsų gerb. kleb. kun. A. Sk-- pirmininkaus vyskupo insta-į *D 
1 Ram 

frypko surišo amžinu ryšiu p-

FOTOGRAFISTAI mani žmogui mieste gy-Įna Kazimierą Gestauta su p . 
aCi1J°fi - : , . n T p v Įvenfi tikra pragaištis. Kas le Uršule Šedaite. Šliubas bu-

Instalaeiia Okialionia Citv. . .. . . . i» , 4 , • 
. , , , , , l ! s tohaus, ne vienas klausia, vo su Šv. Mišiomis, kurias i V Tei. ca..ai 2655 

katedroje bus rytoje, ketvirtai , ' 7 c . / . PAN.-
v • — 4. T> v - .*• - ' T c i c K i t c r n r r m u atnašavo gerb. kleb. kim. A. 
dienj, išryto. Po bažnytiniu TEISĖJAS CAVERLY 'oi i t 

. . . . . n ^ i - I V I M A ,Skrypko, o asistavo gerb. 
apeigų jvyks priėmimas. Pa- JAL DIRBA. Lm» w r v - ^ i n . J. 
Z . ,„ v. . kun. Ant. L. Jiartmkus. ir 

skni Chieagos sveeiai apva- m . . , , T T - v . 
v. .. Va Teisėjas Caverlv jau pa- ? e r h • k u n - J . J . Cuzauskas. Sv. ziuos m:esUi apžiūrėti Ok- d ,J *• i , r * . , ., A ^ . v. 

._ c ' 'sveiko ir užėmė vieta divor- MJSIU laike p-nia A. Pierzms-

labomos idomvbii), 
r. • v * i - v ' < u teisme. Pirm pratiesiant 
Sp<'cialis traukinis su Kar- 4 ' eiti savo 

kienė, niusij lakštingale, su
giedojo u A v e Maria' ' . Po 

P A N S I R N A 
Fotogi u i a-

PAJCSIRNA STl'IHO 
10O1 S. Hals(c<l St., CUirago. 

Tolumai nedaro skirtumo 
Saukiamas, važiuoja 1 vjs,a* 

miesto dalis. 

Pardavinėti šėrns ant teatro 
kuris dabar statomas, turi pa-

n n i t i r n rama vietinės bankos. Galima 
P R A N E S I M A S r [uždirbti $200 į savaitė. Pa-

! — — ^Išauki te Mansfield 6985. 
EXTRA AUDITORIUM 

Šokių Mokykla Utarnin-
kais ir Ketvergais. Pradžia 
8 vai. vakarais. Mokytojauja 
J . Jokubonis ir merginos. Jš 
mokina šokti .už mažą mokes
ti. 
Mildos Salėj, 3142 Hasted St 

Telef. Bulvd. 4402. 

P A R D A V I M U I 
7^ PARDAVIMUI 

50 ft. lotas ant kampo Cice
ro Ave .a r t i Western Electric 
Co. J)idelis bargenas. 

Atsišaukite: 
4 < DRAUGAS,' ' 

2334 So. Oakiey Ave. 
Box 150 

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

Darba atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

W 2 S o . HalstedStr. 
Tel. Boulevard 9641 

Į 

I 

Chieagon gryž penktadieni. 
šliubui gerb. kleb. kun. A. 

pareigas, privati-dinohi ir visais enn?agieeiais . l e K 

j i .am kambary teisėjas su sa-
|vo pažjstamais, kurie atėjo J Skrypko davė trumpą pamo 

MATEMATIKOS GENIJUS !jį pasveikinti diskusavo a p i e ! k i n i n i 9 nanjavedžiams. 
PRAGAIŠO. 

"National Life Insurance 
Compar.y of tbe United Sta
tes, " Cbicagoje, staiga kaž
kur pragaišo kasierius, R. 
Bigelow. 25 m., gyvenęs 1627 
Smnmer st. 

Insurance Coinpany audito 
rius Mikelson pirm dešimties 

/•dienų susekė kasieriaus Bige-
low knygose neaiškumų. Tuo
met kasierius apie tai klaus
tas. J is atkakęs viską pcržiu 
rėsiąs ir patvarkysiąs. 

Bet praėjus koletai dienų 
jis visai pragaišo. 

Tuomet imtasi patikrinti 
jo knygas. Ligšiol rasta a-
pie 60,000 dolerių nepritek
liaus. .Spėjama, kati nepri
teklius sieks virš 100,000 do-
l?rįų. 

Tuojaus pranešta policijai 
Ir privatiniai detektivai ėmė
si darbo. 
Į,įJo namuose atlikta krata. 

Rasta daugelis eilių drabužių, į 
daugiausia importuotų iš An- Į !£ 
glijos. Rasta 12 porų avali
nių ir kitokių brangių parė-
dų. j 

Pagaliaus patirta, kad jis 
buvo susižiedavęs su trimis? 
merginomis,, kurįų pavardžrų 
policija neišduoda. 

Bigeio\v baigęs Yale uni
versitete ir buvo žinomas, 
kaipo matematikos genijus. 
Toki asmenys tinka kasie-
riauti. 

Šiandie jis visoj Amerikoj 
ieškomas. 

tą nelaimingą Leopoldo-Loebi P 4 ė Vrfate Šedaitė prįgu-
l ) v j^ įlejo prie L. Vyčių | 3 kuopos, 

J is pažymėjo, kad per tris [** K ' A ' ^ * * * f ^ ^ 
metus ėjo j pareigas krimina
liam teisme ir jaučiasi savo 
pareigas pilnai ir teisingai at 
likęs. 

Kas link Tieopoldo-Loeb iš
tarmės, tai kiekvienas inteli
gentas žmogus jąja patenkin
tas, sakė teisėjas. Nes kito- • 
kios ištarmės nelmvo galima 
•k< Ibti. Dėlto, už tą ištarmę 
t'li'&jas Caverlv nereikalauja, 

K. Federacijos 7 skyriaus, 

rel. Boulevard 0312 
PADAROME SENUS 

AUTOMOBILUS KAIP 
NAUJUS. 

ĮAutOITIffbfle Painting Shopj 
Darbas Aukštos Rųšies 

Kainos Prieinamos 
[Spedalos Kainos Del Pardavėjams] 

Savininkas .. 
JOSEPH W. AŽUKAS 
751 - 753 54-th Place 

' C hirtMfo. Bf. 
3SI1 

Pranešimas Lietuviams 
Netikėk gerbiamasai, kad 

tamsta neatrodai gražus ant 
paveikslo. Ateik į Bridge-
port Studio. kurie esa. tik
ri paveikslo artistai. 

Del vestuvių ir šeimvnų 
yra puikiausia ir didžiau
sia vieta, ir puiki dienos 
šviesa, galima šimtas žmo
nių srupais trauktis pa-
veikslius. 

Speciales kainas del di
delių vestuvių. Visi esate 
užkviesti atsilankyti, mano 
darbo pažiūrėti, niekas ne 
kainos už pažiūrėjimą. 

BRIOGEPORT STUDIO 
§AV'NINKXfc 

J. J. STANKUS 
3202 So. Halsted Street 

TeL Boulevard. 3302 \ 

i 

K A U N O 

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS 

čygtas ir turtingus su keturių un. 
cu pakelis ariniais Europos. 

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

Dykai 1 setas Malto 
sučedyk 12 labels ir''gausi 1 setą 
malto už dyka. 

Jeigu krautuvninkas neturi tai 
reikalauk tiesiog 19 mušu jstaigos. 

Lithuanian Products Co. 
Savininkas 

JOHN GAUBAS 
3613 S. Halsted St. Chma^o 

Tel. Boulevard 7258 

GROJIKLINIS PIANAS 
j vertės $800 parsiduoda su 
sol u ir 100 rolų už 

$110 
Turi but parduotas iki Spa

lio 20 d., nes apleidžiu miestą. 
, 3324 N. Marshfield Ave. 
Klauskite. Mr. Grosch's Piano 

TVAlRyS KONTRAK-
TORIM 

Tcl. Blvd. 9641 

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

GENERALIS 

G O N T R A G T O R I S 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CU 

EDI W. 35111 St. Chicago 
TeL ftonlerard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO D3 PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
i Parduodam Laivakortei. % 

At>llankj Uite pas mane duosu 
gera patarimą. 

3353 So. Halsted Street 
Cblcago. 111. 

. 
Home 

.'{356 Lowe Avcmie 

i 

— B 
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TIKRA PRAGAIŠTIS 
SU PLĖŠIKAIS. 

Joseph M. Baran, 2663 N. 
Ashland ave., Yello\v eab va
žiavo namo iš miesto. 

RUGSĖJO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS 
ffl 

Šis puikifc 3 šmotu Mohair 

parlor setas $300 vertės. Spe-

cialė kaina Fa- $ 1 9 8 . 5 0 
bar tik 

• &s geležinis augštos rūšies 
a » ' 

, combination ar.giinis ir ]*m\-

vM virtuvės neeius -- nikeliuo 

UicJ, viršus visas paiišiuotas. 

(>Sųjuiiyimus padarome veltui. 
^pecinle kaina . JOg^J) 

Metines Sukaktuves 

A. + A. 
URŠULĖ JOVAIŠIENĖ 

mirė 16 d. Spalio, 1923 
m. Pamaldos bus Aušros 
Vartų parap. bažnyčioje 
Spalio 16 d. 1924, 7:30 
vai. ryte. Meldžiu visas 
gimines ir pažystamus da 
lyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę, Vynu- i r Vai-

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

t . < • 

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

išgirsti iš Brunswick Phonoorapho. 
Kainos nuo CIŪO Hfl ir Augščiau. 

Išlygos Sulyg Jūsų Noro. 

Didelis Išpardavimas Grojiklinių Piantj. 

i 

UŽLAIKOME PILNA EILC LIETUVIŠKŲ REKOR 

DU SAVO STOCK'E 

BRIOGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Mfilavojime, dekaruojame. 
kalsimnojanie ir popieruo-
jame namus: Padarome 
laiba greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramanciouis 
Chica^o. m. Tel Yards 7282 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

, Builder 
Su tos rųsies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, 111. 

Rcsidencljos Tcl. Ofiso Tel. 

Prospect 5101 Prospect 5778 

jūg W M » » » » » » » • « » « » » • 
T Vi?«itaire 610.1 

— • -—"» « » » y 

stebėtinai žemas kainas tiktai 
Siame išpardavime mes siūlome iums 

3 Metus Išmokėti 

$395.00 

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co. 
4tskaitlmoslme iums už sena 

pianą m a i n ^ t i; >>nt naujo 

3 6 2 1 . _ L 2 3 25 So. Halsted Street 
JOS. J . JOZAITIS, GenaraJis Menedžeris 

į+,jc.,~*ma*x-

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

JAC06S0N ROOFING 
G0. 

General Rooftng Contractor 
Visi stoįr»l t^zamlimojaml | r 

nprokavimai duodaanl veltui. 

.Mes taisome senus ir dengtame 
naujus stogus visokios rųšies. 

Mušu trokai važkioja } visas da-
lis miesto ir priemiesčius. 

NAMU BARGENAI. 
6312 S. Western Ave. 
Kurie ieškote pirkti ar 

mainyti NAMUS, LO- ' 
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime 
didelį pasirinkimą Namų 
Loty, Marquette Parko 
kolonijoj ir po vis$ SOU
T H StDE. Kas ko reika
laujate, atsilankykite į 
mūsų OFISĄ visais rei
kalais, o visuomet busite 
užganėdintais ir pasiskir-
site tą ką jus reikalauja
te. Jei norite parduoti 
NAMUS, LOTUS, mes 
turime laukiančių pirke-

Rozenski-Lerront &Co. 
6312 So. Western Ave. 

Tel. Prospect 2102 

3 Prakiurimus Stoge 
Pataisome už $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

o — — — » • • I P » M » M i » i . « » » » » » ^ » ^ » Į 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalis Kontraktorius, 
statytojas ir ©enų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Str^«n 

Chicago, UI. 
« , « • » » » ! 

I flefotms Canal 7238 

• ' 

. 

T i vlv 

E PETRAS CIBULSKIS 

GARSINKITES ' 'DRAUGE" 

Tamsta 6a'i But 
Sveikas 

Maliavojinto Koniraktorlus 
DažŲ ir Poperos Krautuve 

2S38 SO- LKAV1TT STR. 

Telefonas Ganai 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris. darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

3S1S So. Oakiey Ave Gtalcagx>, 

|Tel. Lafayette 4228 

P L U M B I N G 
Kaipo lietuvy*, lietuviams vtaado>| 

patarnaojti kuogerlanalal 
M. TTJSKA, 

8228 Weet 88th Stree4 

Ar sergate? Mes jums pagelbė-
sime. Patarimas dykai ar JŲS čia 
gydysltesj ar ne. Kokia yra jūsų 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėno. skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulj, 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, išbalimą Ir 
mažai sreriate? Ar kenčiate nuo 
nervų —• nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusį liežuvį? 
Prašalinkit nervingumą — apsi-
saugokit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*, tereikės jums dau- . 
giau kentėti — ateikite ir paslma- Į 
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kupczynski 
ir Schweers 

OfisaN 
Tel. Haymarket 4876 

1112-1114 Miiwaukee Ave. 
Viršui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-5 po 
plotų, €-• vakare * - * 

Jf«4rHo5 nuo 10 1x1 12 dfepą J 
Specialistai chroniškų, nervų, 
kraujo, odos ir šlapumo ligų. | 
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