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PROJEKTAS. 
KATALIKAIS EINA IŠ

VIEN IR NEKATALIKAI. 

Vokiečiai Nacionalistai Nori 
Atgaivinti Monarchiją 

BERLYNAS, spalių 23.— 
Projektas yra priešingas A-' P a l p i d , , s Vokietijos Jleichsta-

merikos dvasiai. gą, vokiečių nacionalistų par-
tija. kuri skaitosi viena did-

DHTROliT, Mieli., spal. 23. &**&* politinių partijų, jau 
- Ateinančiais rinkimais Mi-1 P r ^ ė j o priešrinkiminę kam-
ehigano ralstybės gyventoja P a T l i ^ - J o s t i k s l a s ~ R e i e h -
referendumui Ims paduotas s t a S a n i S r i n k l i knodaugiau-
projektas panaikinti šioje s i a * a v o atstovi}, 
valstybėje visas m-mt inM! Pradedant kampaniją, naci 

republikoninė valdžia butų 

MCADOO STOVI Už 
LA FOLLETTE?, 

Taip mintija republikonai 
•adai.. 

NEW YORK, spalių 23. — 

L I E T U V O J E 
LIETUVOS UNIVERSI

TETO ŽINIOS. 

OKUPANTAI EVAKUOJA RUHRO 
KRAŠTĄ 

PARYŽIUS, spalių 23. J Universiteto medicinos fa 
McAdoo negali 'aktiviai daly- \kulteto * r u d e n s semestrą iki- Ekonominė Ruhro krašto e-
vauti politinėj kampanijoj. > o 1 P r i l m t a ^viso 108 nauji v akuotė jau tikrai prasidėjo, 

priversta vartoti ginklus na- ^%vw^s įg Europos susirgo, j s t u d e n t a i l r 7 l a i s v i e J i Wausy Okupantai francuzai ir belgai 
cionalistų malšinimui. j j ) a r n e p j m a į pasveikęs jis p a - ' * 0 ^ * J i e s k i r s t o n i f i teiP: m e grąžino vokiečių autoritetams 

Nacionalistų manifestas už- į ^ y pareiškimą ' d e m o k r a t ų ' d i c i n o s i 6 6 s t u d e n t - i r 3 l a i s v - muitines, licencijų ofisus, g t 
" w ; ™ ~ " *:"l~ *^x:~:~ 'kordidato J W ' 0 r e i k a l e . ^ ^ 1 8 ^ 0 ^ ^ veterinarijos 5 rininkystės. biurus ir kt. To-

st. ir 1 it kl.; odontologijos m i s dienomis vokiečiams bus 
raukiamas šiais žodžiais 

-Mūsų parti ja p a s i l i e k a ;
T v g i a u g t f l n , p a r e i š k i m e | y 

griežtai monarchinė ir rasinė; y . j ) ^ 0 ( k t l g d a r į s g i m 

mūsų siekimas —pasilikti vo
kiečiais ir nacionalistais; mu-

ir senatorių La Kollette. Re-
pibiikonų partijos vadai tad 

privatines i 

&i 
mokyklas. i onalistai paskelbė manifestą 

26 st. ir formacijos 11 stud. grąžinta ir kiti ofisai. 
ir 3 kisv. kl. Tai daroma remiantis padą 

rytomis Londone sutartimis 

Tas projoktas. tai fanatikų > f v e n t ° i " s ; ' T a m e . r a š t e 

ir kataliku priešu išgalvotas 
valstybės konstitucijai prie
das, kuriuomi remiantis, vi
sos privatinės mokyklos, tai-
g \ rr parapijų mokyklos, tu
ri Imt panaikintos ir tėvai sa
vo vaikus verstinai turi leisti 
tik i publiškas mokyklas, kur, 
girdi, visuomet dvelkia viena 
amerikoniška dvasia. 

pažymimas jų toks nusistaty
mas : atgaivinti Vokietijoj j kontrolės, liuosą nuo franeu 
monarchiją ir atsisakyti nuo zų kontrolės, liuosą nuo de-
Versailleso taikos sutarties 
ir ekspertų reparacinių pla
nu. 

Respublikos šalininkai turi 
vilties laimėti rinkimus. Bet 
jei kartais laimėtų nacionalis
tai ir mėgintų atgaivinti mo

šų vėliava yra juoda, balta ir J[2 {orpretuo;«i, knd 'McAdoo Ministerįų kabineto nutari- kas link ekspertų reparacinių 
raudona (monarchijos velia- j i a b m u s r J m į a progresyvių mu> medicinos fakultetas yra p i a n ų vykinimo. 
v a ) ; mūsų tikslas iškelti ^ u - l k ^ į d a t ą , negu Davis'ą. ' £ a v ? s s a V o reikalams buvusį Spalių 27 dieną vidunakčiu ' tas. Francuzų kariuoj*enė ir 
ją Vokietiją, liuosą nuo žydų 

valdiški ofisai, kaip ta i : ko-
lektuoti anglis ir koksus, pi
nigus, taksas, ar kitokius dai
ktus. Tie visi ofisai buvo už
imti arba įkurti okupantu^ 
kuomet buvo užimtas kraštas. 

Tas reiškia, kad artimoj 
ateity vokiečiams bus grąžin
ti geležinkeliai, kasyklos, dirb 
tuvės ir visos kitos Vokieti
jos industrinio centro ekono
minės versmės ir įmonės. 

Evakuojamas ir Palatįj**-" 

mokratų partijos pinigų kon
trolės." 

Praneša, kad nacionalistų 
kampaniją finansiniai remia 
industrininkai. Šių-gi svar
biausias tikslas panaikinti vo
kiečių darbininkams 8 valan

das šukei.) daug sensacijos K d r o M o i k s l 0 * ) * « * busta, vokiečių autoritetams hus grą civiliai tarnautoje jau ap-
ir republikonams"iškelta ; ; e - į L a i s v ė s A L N o* 1Z I š e s f t m ų ^ n t a dar kiti įvairios rūšies leido Mannheim ir Karlsruhe. 
mažai baim'- . Xo,; j , : : d e - ' J a n l e 6 k*™**m 2 tuotarpu 
\.loo rerr , L- Folktte, p a - ! u ž l m t i ' * * J a u l i u o s i i r b a i -

giami remontuoti. Juose me-

narchiją, tuomet (Vokietijoj dų darbą dienoje. Pagal'auc 
Tą projektą denuncijooja ; ^ ^ W t i civilis karas. Nes neremti bedarbių. v " 

ir smerkia ne vieni katalikai. 
Smerkia ji žydai ir daugelis 
protestantų. Nes tuo amend-
mentu norima panaikinti švie
timo laisve, varžyti tėvu tei-
ses, iškelti gyventojams ne
laisvę ir tiraniją. I r tai vi
sa norima atlikti šioj laisvoj 

Darbo Partijos Priešams Trūksta 
V i e n y b e s 

• 

šaly, kur konstitucija garan- Tž keletos dienu įvyks Ąng-
tuoja vaikų mokinimui lais- Kjoa parlainentan atstovų rin 
ve. ! kiniai. Situacija taip sukom-

Tuo amendmentn norima plikuota, kad niekas negali nu 

LONDONAS, spalių 23. kels stiprų frontą konservą-
t i štai su liberalais. JTą vie-i 
uybę jau buvo mėginta už-

st i iojo H&U'jimas daugiau* 
tu s užtik'r M. i n* 

^AREŠTUOTAS MO
KYTOJAS. 

BARNESVILLE, Minn., s. 
23. — Areštuotas Barnesvil-
le high school mokytojas Up-
sahl, kurs nepaklusnius mo
kinius bauzdavo pasodinda
mas juos elektros kresėn. Vie 
nas vaikas sužeistas. 

dicinos fakultetas nusistatęs 
įrengti dantų ligų kliniką, ku
rios vedėju laikinai paskirtas 
\Dr. P. Stančius, praeitą va
sarą praktikavęs jViennos o-
dontologijos klinikose. 

T 
C H I C A G O . I E. 

POLICIJA IEŠKO 
KALINIO, 

PAKVAIŠO K NUSIŽUDĖ. 

John Crane, 43 m., kalvis, 
rastas negyvas savo namuose^ 
1642 Catalpa ave. 

L ,Koronierio teismas išspren 
Chicagoje poli(fija ieško d (^ k a d t a s žmogus laikinai' 

Chkrles Hanson, kiirs pabėgo pakvaišęs pasidarė galą. 
JA Jolieto kalėjime. Hanson 

PAŠAUTAS LEGIONO 
VA&AS. 

Docentas Juozfeis Blažys, 1907 metais Chicagoje nužudė 
buvęs fTauragės psichiatrinės poliemoną ir teiįmo nubaus-
ligoninės vedėjag, atvykęs tas kalėjimu ligi gyvos gal-
Kaunan pradėjo eiti Lietuvos ! vos. 
Universiteto nervų ir psichi
kos ligų klinikos vedėjo parei 
gas. i 

mėgsti. Tečiaus liberalai 
stato kliūčių. J ie nenori su-

suvaržyti žmonėms religinę spėti, kokių pasekmių duos prasti momento svarbos. Bi 
praktiką, kai kad šiandie ei- rinkimai. 
giamasi Meksikoj, norima su- j Anglijoje rinkinių sistema 
griauti žmonių laimę. visai skirtinga nuo Amerikos 

Katalikų, protestantų ir žy ' rinkimų. Anglijoje kuri par-
dų darbuotojų paskelbtame tija apturi daugiau halsų, iš 
bendrame pareiškime išrodo- tos partijos skiriamas pre-
mi tie visi blogumai, kokius nneras. 

Bet jei kartais visos parti
jos balsais butų lygios, tuo-

;met premierą paskiria patys 

valstybės gyventojams atvilk
tų tasai amendmentas, jei jis 
piliečių butų priimtas. 

Michigano triukšmadariai partijų politikai atlikę dery-
antrukart mėgina pravesti tą l}as. 
mokyklų projektą. Pi rm ke-

jo, kad konservatistai išnau-
jo neiškiltų. Liberalai velija 
matyti valdžios priešaky so
cialistus, kadir liberalus, ne
gu konservatistus. Didžiu
ma liberali) nenori nei klau
syti apie vienybę su konser-
vatistais. 

Esant tokiai padėčiai, darbo 
partija gali kartais išnaujo 
laimėti rinkimus. Bet jei ji 
neturės parlamente reikalin-

Buvo manoma, kad prieš gos didžiumos, jos gyvenimas 
lėtos neti gyventojai refe-1 darbo partija susijungs ir iš bus trumpas, 
rendumu jį atmetė. Tečiaus 
JĮij atkaklybei nėra galo. 

I 

4 ~> KUNIGO KELIAUNINKO 
JUBILIEJUS. 

LONDONAS, spallij 22. 

LAUKIA TINKAMESNIO 
ORO. 

SAN DIEGO, Cal., spaMij 
23. — Armijos orlaivis She-
nantloah bijo iš čia skristi at-

Mieste Corbv. Li.K-olnshire, « a l i r y t n s - L a u k i a t i n k a " 
katalikę parapijos r e k t o r i u s , . m e s i u o o r o - .. . 
kun. Lambert van der Kallen.! A n a d l e n a ^1S l e , d o s i s ^ 
andai minėjo sidabrini k u n i - , r i u P u s ė n - ^ e č i a n s «T e i t a i 

atgal gryžo. Nes vėsula ji 
butų sumalusi. 

JAPONIJA KONCENTRUO
JA LAIVUS. 

gystės jubiliejų. 
Iškilmėse buvo ir Nothing-

hamo vyskupas, daug ir kitų 
prelatų. 
įTėvas Lambert van del 

Kallen į kunigus įšventintas 
kardinolo Vaughan. J i s pa-, 
garsėjo pirm* keliolikos metų 
kuomet su būreliu anglų pio- ™ 0 _ ™ n l * automobily žuvę 
nierių leidosi į tolimus i r ne
žinomus Afrikos kraštus. 

14,000 AUTOMOBILIŲ 
AUKŲ. 

TVASHINGTON, spalių 23. 
- 1923 m. Suv. Valstybėse 

14 412 asmenų. 

Pėsčias j is 
vadinaman Uga 

jis \uvyko 
Ugahda. ] 

kraštan, žoj jis Anglijon ir šiandie dar-
kur kele- bdojasi parapijoj, 

tą metų darbavosi ir paliko' jTėvas Lambert van der 
ten t a rp svetimųjų didelę ka- Kallen per Afrikos miškus, 
talikystei pradžią. Įsteigė raistus ir tyrynus perkeliavo 
daug misijų stočių, koplyčių pėsčias 1,800 mailių, 
ir mokyklų. ' jDabar Ugandoj dirba daug 

Sumenkėjus sveikatai, gry- Tėvų misionierių. 

T0KYO, spalių 23. — I 
<Shanhaikwan, kur Pekino ar
mija, kovoja su Manchurijos 
armija, Japonija iš Port Ar-
thuro pasiuntė daugiaus karo 
laivų, neva saugoti savo in
teresus. 

MORGANAS NESIRŪPINA 
PASKOLA.. 

PARYŽIUS, spal. 23. — 
Morganas su savo žmona iš
vyko keleįtai dienų į pietinę 
Franciją. 

Francijos valdžia sų Mor
ganu tariasi apie paskolą, ko
kios franeuzai norėtų gauti 
iš Amerikos. Bet Morganas 
nelabai tuo domėjasi. 

GRAND R A P I M , sp. 23. 
— Čia savo ofise pašautas bu
vęs nacionalis Amerikos Le
giono vadas, pulk. J . G. Eme
ry-

Jį pašovė jo stenografės 
vyras, C. Simpson. 

PAAUKŠTINTAS PRELATU. 

T^is»io medicinos teism fa 
kultete dėstyti iektorhim pa
kviestas gydytojas Viršila. -

LIETUVOS BANKO 
STOVIS. 

Lietuvos Banko balansas š. 
m. rugsėjq m. 30 d. sumestas 
sumoje 147,194,275.22 litai 
(rūgs. mė|i. 15 d. buvo 144,-
484 672.83 lit f). 

Aukso fondas siekia 25,-

Spėjama, jis furėjo pabėg
ti Chicagon. / 

/ . * !įf| 
« i . - ' 

CHICAGO? APYLINKĖSE 
SNIEGAS. 

JŠRINKTAS PREZIDENTU, 

Grazaunių darbininkų unijos 
Chicagoje prezidentas Mur-
phy uždarytas fėderaliani ka
lėjime. 

Unija aną dieną turėjo tn-
ftįčFHnkimą ir išnaujo jį išrin* 

ko savo prezidentu. 
Murphy apkaltintas už da

lyvavimą pastos apiplėšime. 
Tomis diohomis Chicagoj o- .. . . 

ras ž)Tmiai atšalo. 8palu | 12 dieną Chicagoj 
Iš La Grange pranešta, kad : nurė milionierius Tuttle. f-

užvakar popiety ten pastebė- vairiems labdarybės tikslams 
tas snigimas. paliko vieną milioną dolerių. 

Tečiaus kituose priemies
čiuose ią dieną liję. 

WA^HJNGTON, D. C , sp. 
23. -«*-i Katalikų Indionų Mi
sijų Biuro direktorius kun. i 382,137.04 lit.; sidabro — 35 
W. Hughes, anot gautų žinių 204.75 l i t ; svetimos valiutos 
iš Romos paaukštintas Šven
tojo Tėvo naminiu prelatu. 

Prelatas Hughes gimęs mie 
ste Saeramento 1880 metais. 

NUSAKOMA ŠALTA 
ŽIEMA. 

CHICAGO. — € r o biuras 
šiai dienai nusako gražų or$ ; 
kiek šilčiau. 

-
PINIGŲ KURSAI 

Iš , metereologijos biuro 

ITALIJOS FAŠISTŲ 
PRISIEGA. 

ROMA, spalių 22. — s p a 
lių 28 diena 295,000 italų or
ganizuotų fašistų prisiegs iš
tikimybę karaliui. 

— 50,502,610.98 lit.; diskontas Washingtone praneša, kad 
ir paskolos 32,405,014.59 lit. I ateinanti žiema pramatoma 

Banknotų apyvartoje 74,- labai šalta, kai kad butą 1917-
481,223.86 lit. Rūgs. 15 bu- 18 uĮetais. Sako, tas sužino-
vo 71,Q98,034.16 lit. Depozi- ma ifc patyrimų, 
tai ir indėliai 35,55^,457.78 Ii 

SnaliŲ 22, 1024 
Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. svarui 4.50 
Francijos 100 frankų 5.24 
Italijos 10« lirų 4.36 
Belgijos 100 frankų ^ ^ . 4.82 
Šveicarijos 100 fr 19.24 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.9* 

tai. 

PRIVISO VILKŲ. 

PARYŽIUS, spalių 23. — 
Maskvos bolševikų valdžia 
painformavo Francijos vald
žią, kad ji priimsianti Fran-
eijos pripažinimą tik be jokių 
sąlygR. 

ROMA, spalių 22. —- Pami-

PARYŽIUS, spalin 23. — 
Čionai gyveną Rusijos carų 
Romanovų liekanos veda gin
čus už... tuščią maišą. Ginči
jasi, kam turi tekti Rusijos 
sostas. 

AMSTERDAM, spąliii 22. 
— Olandija savo armijai už
sakiusi nemažai aeroplanų. 

YOSEMITE, Cal., spalių 
nėtt Šventuosius Metus Itali-123. — Mirė. indionė Lucy 
jos valdžia išleis specialius j Brown eidama 120 met# am-
paštos ženklelius. ziaus. 

Anot ždnijų iš Vilniaus, Dia
nos ir Vileikos apskrityse pa
sirodę daug vilkų. Jų, esą 
privisę tiek daug, kad jau da
bar pradeda užpuldinėti gy
vulius. 

Kaimų gyventojai negali 
apsiginti prieš tą naują pa
vojų. Ateinant žiemai pavo
jus nuo jų bus dar didesnis. 

LIETUVIŲ LATVIŲ 
VIENYBE. 

Lietuvių Latvių Vienybės 
Dr-jos valdyba sekminges-
hiam tos vienybės populari-
nimui nutarusi kviesti į savo 
susirinkimus studentų orga
nizacijų, Lietuvos Atgimimo 
Dr-jos, spaudos? memninkų, 
teatro, Latvijos Atstovybės 
Lietuvoj i r kitų organizacijų 

atstovus. 
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S I Ų S K I T E S A V O G I M I N Ė M S 

L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii DRAUGĄ ^ 

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

" D R A U G A S " P U B L . CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiuiium 

file:///uvyko


mmitmmtimtHrocammimuniui 
" D R A U G A S " 

Fabli&hed D a i l j ELccept btutOmj* 

Sis Ifonthg $sxo 
M H E W S - STAND8 2 c A , O O P V 
ĮRALGAS P U B U S I U N O CO„ Inc. 

14 So. Oakley Ave., Chicago. 111. 
Red . Tel . Rooseve l t 2019 

Admfalstr . : RooseveU 7 7 t l 
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KARO LAIKŲ SLA CK h 

RIAI". 

BBS 

OB 
sąnašas 

D I A V t l I 
« niffiĮfr • • » " • . ..*• BBRHnBli 

n u .«-.«.. 

or ^^m^^7^ri^n^M^^^^mr^^s^i'-srs§yi -frroa m ^ j ^ ROTKAUS-

Karo laikais Amerikoje 
'lackeriais" imta vadinti 

tuos, kurie šalinosi nuo ka
reiviavimo. "Slackeris" lietu-
dškai reiškia kaip ir "apsi

leidėlis", kaip ir koks "igno-
-antas". Taigi, tuo vardu čia 
>uvo vadinamas kiekvienai, 

kurs mėgino išsisukti nuo ka
ro tarnybos. 

Šiandie tas "slaekerio" žo
dis pritaikomas jau plačiau. 
iandie yra piliečių "slacke-

rių", balsuotojų " s t e k e n u " 
ir" visa eilė kitokių "slacke-
rių". Kuomet pirmiaus tas 
vardas skaiiėsi paniekos žo
džiu, šiandie j v kiekvienam 
jau įprastas daiktas. Niekas I 
jau nei nesiinteresuoja tuo j 

' pravardžiamu. Nes tas termi
nas padėtas žodynan, taip 
kaip ir kiti žodžiai. 

Karo "slackeriais" čia bu
vo ypač vadinami visi tie 
jauni svetimšaliai, kurie sau-j 
kiami armijon astisakė įstoti 
remdamies tuo, kad jie yra-
svetimų šalių valdiniai. Val
džia' tos rūšies jaunų vyrų 
tad varu neėmė armijon, kuo
met paskelbta mobilizacija. 
Bet juos padėjo ant juodojo 
lakšto ir dar šiandie jie ne
pamirštami. Kuomet šiandie 
kaikurie tų "slackerių" nori 
gauti pilietybes raštus, pilie
tybės teisės jiems atsakomos. 
Jiems atrėžiama: "Kurgi jųs 
buvote, kuomet S. Valstybės 
buvo reikalingos jūsų patar
navimo?" 

Štai iš Kansas City prane
ša, kad ten federalis teisėjas 
atsisakė priimti į piliečius ke
turis jaunus karo "slacke- rųšies vyrai šiandien §au be 
rius". Vienas jų tuomet pa-,kliūčių priimami į S. Valsty-
klausė, ar jiems bus kuomet bių piliečius. Sakyta,, kad te
nors galima tapti Suv. Vai- \ deraliai autoritetai Washing-
stybių piliečiais. Teisėjas pa-j tone tą klausima, ignoruoja, 
žymėjo, kad šis klausimas Ir jų priėmimas dažniausia 
spręsti priguli vyriausiajai fe-; priguli nuo pačių teisėjų upo 
deralei valdžiai Washingtone. [ir nusistatymo. 

DR. KEME3S A P E IŠEIVIJĄ. 
Sugrįžęs Lietuvon, kun. Dr. F. Kemėšis, daug rašo 

valdžios oficioze "Lietuvoj" apie Ameriką abelnai ir y-
patingai apie lietuvių išeiviją. "Lietuvos" spalio 1, 2 ir 
3 d. numeriuose tilpo jo ilgi straipsniai "Išeivijos tautine 
problema". 

Pirmame straipsny jis kalba apie Amerikos lietuvių 
skaičių, parapijas, draugijas ir jų turtus. 

Kalbėdamas apie ištautėjirao pavojus, jis cituoja 
Woodrow V/ilsono, Gomperso, T. Roosevelto ir kitų an-
glizc*torių (kuriuos dauguma priprato amerikanizatoriais 
vadinti) nuomones. Visi jie stovi už lėtesnį ar greitesnį 
mažumų kalbų ir tautybių panaikinimą ir nenori, ikad a-

(" Draugo'' bendradarbiams 
ir korespondentams). 

Vienu didžiai svarbiu dva
sinės žmogaus srities veiks
niu yra kalba. Žmonijos kal
ba keičiasi, tobulinasi. 

Žvilgterėję į kiekvienos kal
bos jiraeitį, mes rasime jose 
dideliausių atmainų. * 

Kas-gii darosi su. mūsų lie
tuvių kalba? Keitėsi ir keičia
si ir ji. Ilgą ilgą laiką mūsų 

kalbos tobulinimo klausimu 
ir visa $ai patiekti savo skai
tytojams. Laikraštis turi btfti 
rašomas naujausiąją kalba. 

Laikraščio didžiausi padė
jėjai tai--bendradart>iai. Lai
kraščio turinys priklauso nuo 
jųjų pastangų. Bendradarbiai 
privalo teikti laikraščiui me
džiagą naujausiąją kalba. 
Del tos priežasties visi norin
tieji rašinėti privalo mokin- laikraščiai, ypač "Rytas" . 

merikiečiąi kalbėtų savo gimtomis kalbomis. Dr, Kerne-.kalba buvo subiaurinta žod 
tis gimtosios kalbos. Gal ne 
vienas paklaus: O kur-gi mo-

Lietuvos. 
Jau minėjau, kad reikia 

skaityti ir studijuoti mušu "N-nų" N. 252 tUpo D , 
didžiųjų rašytojų raštus, ku- Rutkausko raštas Teisybe 
riuose yra iškilusios jų kalbos mylintiems". Tenai yra mi-
ypatybės. Tie rašytojai yra nimas mano vardas ir mano 
gie: Vaižgantas, V. Krer t , pasikalbėjimas su Dr. Rut-
Eazdynų Pelėda, Pietaris, Ku- kausku. 
dirka, Maironis, Putinas, Duo-1 Dr. Rutkauskas rašo, buk 
nealitis ir kiti. Taipgi gra&a aš kalbėjęsis su kun. Dr. K. 
kalba redaguojama Lietuvos ReklalSa 9 spalio dienos rei

kalu. 
Taipat patarčiau įsigyti Tai y>ra grynas prasmiany-

Švietimo Ministerijos, "Švy-mas . Aš niekados -nesakiau 

barbarizmais. 

šis aiškiai rodo daugelio pastebimą faktą, kad-po karoL>;ais i s w w * i / Vfi]h„ nrhl k i n t i s gimtosios kalbost O tūrio", "Dirvos" ir kitų Dr. Rutkauskui ar bent kitam 
A „ - : , . - , ^ „ _ : SS E ^ . * A — ? ^ . J S _ ,„ " a i s l s s t i r n ų kalbų, arba, _, _ ^ ,_ _ _ _ _ ^ ^ ^ l e i d ž i m n ą s i a s j ^ . k a d kun. Rėklaitis butų 

knygas, kurias spaudai rengia manęs Klausęs apie 9 spalio 
ir taiso, paprastai, filologas,' dieną. Kun. Dr. <K. Rėklaitis 
filomgijos studentai, šiaip at- negalėjo manęs klausti, nes aš 
sižymėję rašytojai ir lietuvių su juo pireš '9 spalio nebuvau 
kalbos mokytojai. [niekuomet susiėjęs ir kalbėję-

Ypač rekomenduočiau šais sis. Dar daugiau, kun. Dr. K. 

Amerika darosi vis labiau netolerantinga, nejauki* mili
taristine valstybe, kokia seniau buvo kaizeriškoji Vo
kietija ar Rusija. 

Katalike vyskupų dauguma, anot Dr. Kemešio, sto
vinti už lėtą ateivių ištautinimą, nevartojant jokios prie-

- gi ten, kur ją tiria moks
lininkai --filologas, arba kai 

Pertat dabar mūsų kalbos bininkas. 
žinovai arba filologai sten
giasi ją apvaryti nuo visų bar-, M u s * * P * « * kalbininkai 

vartos. Tokiu esąs ir Chicagos kardinolas Jo Eminenci- barizmų. Kalbos apvalymo rei ym J* Jablonskis ir Iv. Būga. 
ja Mundeleinas: 

"Lietuviai ypač laike jį savo dideliu prieteliu 
ir užtarėju. Jisai nespaudė atsižadėti savoj kalbos, 
arba pašalinti ją iš mokyklų. Bet kada vienas iš Chi-
cagos lietuvių klebonų (kun. M. K.) pereitais metais 
įvedė savo bažnyčioje lietuvių vaikams angliškus pa
mokslus ir kada per metus su viršum įstengė su
laikyti parapiją niuo viešų protestti, kardinolas šią 
vasarą atveži kunigui M. K. prelato garbę iš Romos". 
Toliau kun. Dr. F. Kemėšis sako, kad angliškas pa

maldas į bažnyčias įves "visi tie, kurie norės įsiteikti sa
vo vyskupams ir kuriems patiems amerikanizacija (t. V. 
anglizacija. K. P.) rupi". \ 
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kalą suprato labai senai mu- J i e d u s a v 0 r i m t a i s r ą š t a i s n u " 
sų patrijotai. Antanas Kle- s t a t § mmx* kalbos tikrą lietu-

AP1E LIETUVIŠKAS PAMALDAS. 

mentas senai jau rasė: 
Linkiczkas žodžais Žiemai-

čia .prikayįsia. 
I r taip jau tikra kalba su-

visu sumuyszia. 
Kayp girdžiu, sznek: Buk, 

praszom, Dobrodziey kan-
eezna, 

viską pobūdį. Jųjų dėsniais 
vadaudamiesi rašo savo yei-
kalus visi mūsų didieji rašy
tojai. Todėl reik atydžiai stu
dijuoti jų rašybą bei išsireši-
kimo budus. 

knygas: Rėklaitis ligšidl manęs visai 

Be to dar yra tam tikrai 
kalbos mokslas, vadinamas 

Zaraz su matku, žonku, gramatika. Gramatika susi-
tayp bus loska greczna. įdeda iš dviejų dalių: etimolo-

Šiandien mūsų kalbos žino- gijos ir sintaksės. Etimologi 

1) J. Damijonaičio lietuvių «' nepažinojo, 
kalbos gramatika. 2) Rygiš-į Kokiais tad tikslais Dr. 
kių Jono lietuvių k*f ix*;&#***** skelbia visuome-
gramatika. Etimologija. 3) P. 'nei tai, ko >aš jam visai nesu 
Klimo Lietuvių kalbos sintak- kalbėjęsi Kam čia netiesą 
sė. 4) Liudo Giros Lietuvių ra skleisti per laikraščius? 

"Reikia čia pastebėti kad^musų^^ išejviŲ lietuvy- v ^ tyrinėja seniausias lietu- ja nagrinėja atskirus žodžius 
be daugiausia laikėsi lietuviškomis bažnyčiomis ir 
pamaldomis. Lietuviškos maldos^ giesmės, lietuviški vių raudas, dainas, mįsles, pa- ir jų rašybą; siatakse mokina 

šybos radovėlis. 5) J. Nor
kaus Lietuvių literatūros te
orija. 6) Ty. Bizausko Litera
tūros teorija. 7) D-ro Gustai
čio Stilistika. 8) P. Klimo 
Skaitymai. Lietuvių kalbos 
pamokoms. 9) J. Jablonskis 

Stasys Žylius. 

DANTIS BEKRAPSTANT. 

pamokslai buvo ir tebėra^stipriatlsiais lietuvybės p a - ' ^ ^ s a k a s , i r i š i e n ^ m u s ^ kaipJHt j u n g t i į Vargo Mokyklas I ir II d. 10) 
laikytojais. Lietuvybės ryškiausiu kriterijum buvo k i e k v i e n o s s * v o k o s Pradin i - posakius. Vieninteliai ir ge- J J a b l o n s k i s P a s a k ėčios 11) 
šis: kol žmogus meldžiasi lietuviškai ir lietuviškai iš- m u s v i e t ° n barbarizmų. Da- riausi lietuvių kalbos vado m ^ Yem„ Kelionė aplink 
pažintį atlieka, tol jisai dar lietuvis. Kaip tik pradė
jo angliškai melstis ir išpažintį anglŲ kalba atlikti 

bar: ar laikraštis turi j tai vėliai yra šie: J. Damijonai 
atsižvelgti, ar ne? Laikraštis eio ir Rygiškių Jono (J. Jab-

jau jisai nebeteko savo dvasios. Lygiai taip juk nu-j neturi užmerkti akių šiai eri- lonskio (slapyvardis) grama-
tauto ir mūsų broliai rytiečiai. Taigi galimybių yra,|čiai. Priešinga^ laikraStis tikos, kurias "Draugas" Ta-
kad ir Amerikoje trumpu laiku bažnyčia bus irnta naul . 

ištikimas tar
nas. 

- Juozai, ar 
'tavo ponas na 

« 

mie? -
--Ne, jo nė

ra namie, Ta-

doti kaipo priemonė lietuviams ištaiitinti. Tie lietu
viai, kurie nutraukė senai ryšius su bažnyčia, stengė
si kurį laiką palaikyti lietuvybę dailės ir literatūros 
priemonėmis. Bet faktas yra, kad jie greičiau nuraus
davo, kaip katalikai, praktikuojantieji savo tikėjimą, 
ir turintieji savo vaikams lietuviškas parapijines mo
kyklas." 

TAUTINES MOKYKLOS IR INTELIGENTŲ 
APSNŪDIMAS. 

"Bet ir tose mokyklose tenka jau kelti.kova. Die
ceziniai mokyklų superintendentai, vyskupų pastatyti, 
vietomis (k. a. Philadelphijoje) ima rodyti savo ame-
rikanizatoriško gudrumo ir uolumo. Negalėdami grie
žtai ateivių kalbos parapijų mokyklose uždrausti, jie 
apsunkina tąsias mokyklas labai ilgomis ir sunkiomis 

pasaulį per 80 dienų. 12) An* 
derseno pasakos. 13) Liudo 
Giros Cit, paklausykit! (eilių msta, -
rinkinys). | ~ Kaip tai? Juk jis man 

Todėl draugai bendradar- pats j sakė šiq. valanda, būti 
programomis, kurios turėtu užimti'griežtai visas mo- b i a i ? 1 1 1 Q k m k i m <> s m u s ų gįm . p a s jit -
kslo valandas. Norint dar pamokyti vaikus lietuviu t o s i o s y^ t u o m i i r s a u | .. 4 n e ž į n a u ? k a i p t e n y r a , 
kalbos, istorijos ar ikejuno - tenka daryti ta. ar frdQry&** ir paleng-1 bet ponas nesenai man įsa
is ryto prieš mokslo laiką, ar mokslo valandoms p a - (

j m u u * ^^ ' , j , . I, y,. ,, • • ' 
sibaigus, kas vaikams labai esti varginga. Mėginama į imsime "Draugo" redakei-(kė prane.ti, kad 30 nėra na
tai daryti ir kai kuriose kitose vyskupijose (pav.J*"* i r «f to jau sunkų darbą. mie. 
Ruffąlo). Kį$c kun. klebonai drąsus ir savarankus —I " J- L-
panašių parėdymų nepaiso ir liepia seserims, laiky- P . S. Sič nurodytąsias Jmy-
tis savo programos. Bet yra ir bailesnių. Taip ap- gas "Draugas' ' lengvai isra-
linkybėms susidėjus, iš Lietuvos moralės paramos, gys įg Lietuvos. Jos gaunamos 

Pirmiaus kalbėta, kad tos! Dabar pasirodo, kad taip ko pagydyti. 

nėra, kad karo "slaekeTia^,' 
randasi federąlės valdžios ži
nyboje, kad be jos leidinio 
tos rųšies svetimšaliai nega
li but piliečiais, negali gauti 
pilietybes sertifikatų. 

Karo sukeltus tuos ir ki
tus skaudulius ims daug lai-
1 i i * 

beveik negaunant, nenupstabu, kad kova už lietuvy
bę kaskart eina sunkyn. Patriotų karštis atvėsta, to
lyn vis labiau pasiduodama apatijai, "prieš vėją ne
papusi" filosofijai. Inteligentams juo toliau, juo la
biau darosi rizikinga kovoti prieš amerikanizacija; 
priešingai r į į j u o folyn, jiio didės jiems pagundos, 
užsisėdus aTfrTOmerikomzacijos arkliuko, daryti sau 
karjeras. Liaudies didžiuma visuomet turėjo mažo
kai tautinio susipratimo. Susipratusiųjų mažuma be 
vadų nieko neįstengia padaryti. Ligšiol bene vy
riausiais lietuvybės gynėjais ir palaikytojais buvo. 
kunigai. Pastaraisiais laikais pastebimas ir jų ap-
silpimas, patriotų eilės praretėjimas, naujos kunigų 
kartos įsigalėjimas1*. 

(Bus daugiau) 
- TC. P. 

Tikra priežastis. 
>-: Sakyk, Jotiai, kodėl mer

ginos greičiau išmėto dantis 
negu vyrai. 

- Suprantama, juk jos nuo
lat savo liežiuvėlais mala ir 

Šv. Kazimiero Dr-jos knygy
ne, Kaune Rotušės aikštė N. 
6, "Draugo" knygyne 2334 i š m a , a d a n t i s 

So. Oakley Ave., Chicago, 111. | 
"Darbininke" 366 West Išsirinko bausmę. ir 

.Broadway, So. Boston, Mass. 

Iš mokyklos. 
~ Petruk, ko šiandie moki

nasi mokykloje? 
- Skaičiavimo, Tėveli. 
- Ka gi tų skaičiavai! 
- I£iek kartų -mokytojas 

per diena mane pabars. 

Teisėjas: - Teismas, prisi
laikydamas Valstybės įsta
tų, tamstą i»smerkia miftin, 
palikdamas pačiam išsirink
ti mirties būdą. Kaip pasis-
kirif 

- Jeigu, jau tokia Teismo 
ištarmė, tai leiskite man mirti. 
iŠ senatvės. 

Ouy de Maupassant. 

T Ė V A S M I L O N A S , 
Nuo < f 'Draugo" bendradarbio. 

Jau ištisas mėnuo skaisti saulė pila 
karštą šviesą ant laukų. Naujas, šviesus 
gyvenimas atbudo šilumai kaitinant; 
kaip akys siekia, visur žaliuoja pievos. 
Dangus iki pat orizonto ribų tamsiai 
mėlynas. Normandų fermos, išsklaidytos 
lygumoje, iš tolo atrodo lyg maži miške
liai, aukštų buko medžių juosta apsup
ti. Iš arti, atidarius sutrūnėjusius var
tus, matai didžiulį sodną, senas obelis pra 
kaules kaip tie ukininkai, paskendusias 
žieduose. Seni, juodi liemens, kreivi ir 
kuproti, vienoje linijoje nusodinti, iš kie
mo puses slepia blizgančias padangėse 
baltas ir raudonas viršūnes. Jų malonus 
skleidžiąsis kvapas susilieja su tirštais iŠ 
atidarytų tvartų einančiais kvepalais ir 
su rūgstančio mėšlo dvokimu: tvartas 
buvo pilnas vištų. 

Vidudienis. Prieš duris, augančios 
kriaušės pavėsyje, pietauja šeimyna: tė
vas, motina, keturi vaikai, dvi tarnaitės 
ir trys tarnai. Valgo sriubą, paskui ant-
rą patiekalą iš bulvių ir lašinių. 

Protarpiais tarnaitė pasikelia ir, ąso
čiu nešina, eina į rusi cidro vandens pa
semti. 

Žmogus, 4b metų amžiaus vyras, žiu
ri į auganti prie namo liekną vynuogių 
stiebą, apsivijusi kaip gyvatė, išilgai vi
sos sienos apačioje langinių. 

Pagaliau jis pratarė: "Tėvo vyn
uogės šiemet pradėjo anksti pumpurus 
krauti. Gal but turės vaisių ,\ 

Moteris taip pat atsigrįžo ir pasižiu
rėjo į jį, nesakydama nė žodžio. 

Jš tikrųjų, tosr vynuoges yra paso
dintos toje pat'vietoje, kur buvo nukau
tas tėvas. 

ii ' 

Tai buvo 1870 m. karo metu. Vokie
čiai buvo užėmę visą kraštą. Jiems vado
vavo generolas faidherbe Su šiaurės ar
mija. 

V6kiečių generalinis štabas buvo šio
je fermoje. Jos savininkas, senas ukininr 

kas, tėvas Petras Milonas, priėmė^ apsi
gyvenusius čia vokiečius kuo , geriausiai. 

Jau visas mėnuo, kaip vokiečių uyan 
gardas ėjo žvalgybą kaime. Barniai sto
vėjo prancūzai už 10 mylių nuo čia, teėjau 
kiekvieną naktį vis ulonų pražūdavo. 

Pavieni žvalgai, kuriuos sįųsdavo nak-
ties sargybai, kaip tik išjodavo po trisx . buvo iš virtuvės ištrauktas, ir "penki ka-
arba po du, jau nebegrįždavo niekuomet. 

Rytą rasdavo juos lauke, pakiemy, 
arba rave griovy. Jų arkliai, kalaviju per
skrosti, gulėdavo išilgai vieškelių. 

Tas, žmo^žudybes, matyt? 'atįįlcdayo 

vis tie patys žmonės, kurių negalima bu
vo surasti. \ 

Krašte ėjo teroras. Mažiausiam kal
tinimui esant, sušaudydavo -ūkininkus, į 
kalėjimą kišdavo moteris: i š vnikij gra
sinimais norėta ištraukti žinių.. Bet nie
ko nesužinodavo. 

Tik vieną rytą rado tėvą Miloną 
begulintį perpiautu veidu savo 'arklidėj. 

. Du ulonai perskrostais pilvais atrasti už 
3 klm. nuo fermos. Vienas yų laike dar 
rankoje kruviną ginklą. Mat^t, mušėsi jis 
ir gynėsi. 

Čia pat lauke prie fermos tuo ja n 
susidarė karo taryba ir atvedė senį. v , . 

Jis buvo 68 m. amžiaus, mažo ūgio, 
liesas, kiek linkterėjęs,* didelėmis ranko-

,mis, kurios buvo panašios į jurų v^žio 
(krabo) reples. Jo reti, bespalviai plau
kai, lengvi, kaip jauno ančiuko, pūkui, 
visur rodė m'akaulės kūną. Juosvoj, surū
kusioj kaklo odoj matėsi storos tgyslpsį 
kurios pasislėpdavo pasmakrėj ir "vėl pa
sirodydavo smilkiniuose. Žmonės jį tarė! 
esant šykštų ir. nesukalbamą. Pastatė, jį 
tarp keturių kareivių prieš stalą, kuris 

rininkai ir pulkininkas susisėdo priešais 
kaltinamojo. • v ^ 

Pulkininkas prakalbėjo prancuziš\ 
kai: ' . . 

- Tėvaį Miloną uųo to laįl^o,.kaįp 

mes čia apsigyvenome, mes galėjome ta
vimi tik pasigirti. Tu visada buvai mu
ms palankus ir net pataikaująs. Šiandien 
gi baisus kaltinimas krinta ant "tavęs ir; 
reikia jis nušviesti. Kuriuo būdu buvo 
sužeistas tavo veidas? 

Ūkininkas nieko neatsakė. 
Pulkininkas vėl prabilo: 
- Tavo tylėjimas tave patį smerkia, 

tėvai Milone. Sėt aš noriu, kad man at
sakytum, ar girdi? Ar žinai, kas užmu
šė du ulonus, šįryt atrastus prie lCalvai
re? 

, Senis aiškiai .pratarė: 
- Tai aš. . 

* Nustebęs pulkininkas sekundą laiko 
tylėjo, domiagai žiūrėdamas į belaisvį. ?Tė 
vas Milonas, lyg suakmenėjęs, nustojęs 
proto, atovėjo, nuleidęs akis, lyg butų 
kalbėjęs prie"š kunigą. Vienas tik < daiktas 
rodė :jo vidaus susijaudinimą: matomu 
jėgų įtempimu rijo jis seiles, lyg jo gerk-; 
lė i butų -^visiškai suspausta. 

Prasčiokėlio šeimyna: sunūs Jonas, 
marti ir dvejetas mažų vaikų, išsigandę 
ir nuliūdę, stovėjo užpakaly, 10 žingsnių 
atstu. \ 

Pulkininkas \ prabilo: 
-- Ar gal jau bus visas mėnuo? taip 

pat žinai, kas nukovė visus musų armi
jos žvalgus, kurie kiekvieną rytą ran-N 

tfamį fcajm,e. 
/ 

Senis tuo pat atkakliu ne jausmingu
mu atsakė: 

— Tai aš. T 
— $ai tu juos nukovei? 
— Tai aš. 
- Pats vienas? 
— "Vienas. 
~ Sakyki, kaip tu juos nudėjai? 
Šį kartą -žmogus susijaudino; mato

mai jis susilaikė, nesibijojo reiksiant ilgai 
kalbėti. Pagaliau tarė: 

- Aš pats nežinau. Aš dariau taip, 
kaip jųs radote. 

Pulkininkas vėl prabilo: 
- Aš įspėju tave, kad reikės man 

viską pasakyti. Gerai padarysi tuojau 
.prisipažinęs. Nuo ko tas prasidėjo. 

Kaltinamasis neramiai pasižiurėjo 
į Susirūpinusią užpakaly jo stovinčią 
šeimyną. Kurį ^lakią dar abejojo, pas
kui jis staiga pradėjo: 

- Rytojaus dieną, kai jųs čia apsigy
venote, aš grįžau*vakarą, gal but apie 
-10 vai. Jus ir jūsų kareiviai ^ m š ė t už 
euzų pinigas) pašaro, karvę ir du avinus. 
Aš nutariau: kiek kartų man paims po 20 
eėus, tiek aš jiems "turiu atkeršyti. Be 
to, aš turiu ir kitų dalykų širdyje, ku
riuos aš* jums .pasakysiu. Kartą, pama
tęs vieną jūsų rlllelį rūkantį pypkę prie 
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10 METŲ PAMINĖJIMUI. 

, Gruodžio 28 d. šių metų, 
Labdaringa Są-ga minės 10 
motų savo gyvavimo sukaktu
ves. 

Pamenu gerai, kaip birželio 
!) d. 1914 m. tapo suorgani
zuota motiniškos širdies drau
gija, vardu Labdaringoji Są
junga po globa šv. Antano. 

Linksma pažymėti, kad da
lis lietuvių katalikų suprato 
artimo meilę ir noriai spetesi 
i Labdarių eilės. Visį jie ge
rai žinojo, kad rėmimas Lab
daringos Są-gos yra kultūrin
giausias darbas. Bet kita vi
suomenes dalis, kaip visuose 

kuogreieiausiai pastačius ligo
ninę su prieglauda. Dėlto šel
pimo darbas buvo teikiamas 
labai atsargiai. Taipgi Są-gai 
teko palaidoti keletas asme
nų, daug ligonių aplankyti, 
jiems suteikiant suraminimo 
žodinis, tai vis nuolatinis gra
žių darbų vainiko pinimas. 

Ir tokiame Sąjungos trum
pame amžiuje, teikiant pa
šalpą, darant įvairius miela-
širdingus darbus, sugebėta į-
sigyti 10 akerių brangios že
mės prie Marąuette parko, 
kuri šiandie verta 100,000 dol. 
ir jau pilnu ir drąsiu žings
niu rengiamasi prie statymo 
ligoninės ^90 žmonių, (50 vie-

taip ir Labdarybės darbuose!tų bus našlaičiams ir 150 
tiesiog miegojo ir dar dabar žmonėms ligoniniams), 
tebemiega. Dabar pasiklauskim savęs 

Pirmos Labdaringos Są-gos ar daugelis iš mūsų prisidėjo 
gyvavimo dienos buvo sun- prie kultūringo ir visiems am-
kio> ir tamsios, bet nepaisant j žiams atmintino darbo? Atsi-
tų visų kliūčių ir persekioji-' minkime, kad vien tik Cliica-
niu, tvirtai žengė pirmyn lai-; goję su apielinkėmis lietuvių 
kydamosi artimo meilės prin-; priskaitoma apie 200,000 o 
eipo. Tad ir nenuostabu, kad j gal ir daugiau, o Labdarių 
liaudie pasiekė to, ko nei vie-: sąrašuose tik 7,000, tai kur gi 

kiti mūsų tautiečiai! Ar jie 
mumis neužsitiki? Ar Sąjun
gos tėvai kaip antai kun. F. 
Kemėšis, kun. Serafinas, St. 
Marcinkeviče, kun. A. Skryp-
ko, V. Daukšas, kun. A. Sta-
ninkynas, kun. A. Ežerskis, A. 
Eimantas ir daugumas kilų, 
dėjo pinigus ir savo gyvastį 
aukavo del 7,000 narių? Ne, 
jie tvėrė tą Labdarių organi
zacija del visuomenės labo, 
tad ir pageidavo, kad vi
suomenė ją remtų ir prie jos 
priklausytų. Ir viena išeitis 

na iš lietuvių draugijų bei są
jungų nėra pasiekusi finansiš
kai bei moraliai. 

Per tuos 10 metų gyvavimo 
išstenge sutverti 4 valstijose 
25 kuopas su 7,000 nariais, 
kurie moka ar tai 10 centų į 
mėnesi, ar tai 50 centų. Taip
gi galima pasidžiaugti ir su 
pasididžiavimu pasigirti kad 
garbės, narystės sąraše yra 60 
draugijų ir 140 pavienių as
menų, kurie įmokėjo 100 dol. 
ar daugiau. ' 

Nuo pradžios savo gyvavi
mo Labd. Są-ga laikė 3 Sei- \ lieka, kurią kiekvienam pa 
mą šiemet rengia 4-jį Seimą, 
kuris įvyks gruodžio 28 d., j 
kuri esti kviečiamos visos ka
talikiškos draugijos, bei pavie nam 
niai. *H tad į 

Kaslink šelpimo darbo, tai 
Labd. Są-ga dar neatstumė 
nei vieno pavargėlio, kuris 
tik jos pašalpos reikalavo. Ti
kro skaitliaus sušelptųjų per 
25 kuopas sunkų sužinoti, bet 
vidutiniai imant, per tuos 10 
metus sušelptas apie 200 asme 
nų. Žinoma, butų galima daug 
daugiau snšelpti, bet Sąjunga 
deda galimas pastangas, kad 

tarčiau, būtent stoti į pa-
gelbą neturtėliams taip kaip 
stojo šv. Vincentas kiekvie-

pavargėliui. Rašykitės 
Labdaringąją Sąjungą! 

Vargdienis. 

$107,000 NAŠLAIČIAMS. 

Spalio 20 d. Chicagoje Įvy
ko vieša rinkliava, surinkta 
ta dieną virš 107,000 dol: Rin
kliavoj dalyvavo daugelis 
Labdaringi! draugijų, išsky
rus lietuvių Labdaringos dr-
jos, nes neturi nuosavos prie

glaudos. • • 
Vienas iš viršininkų Susi

vienijimų Labdarybių pareiš
kė, kad šiemet pelnyta dau
giau kaip pereitas metais, bet 
pastebėjo, kad aukos šiemet 
buvo smulkesnės, daug buvo 
centų, bet taipgi buvo ir stam 
besnių aukų, kaip tai doleri-( 
nių, penkdolerinių ir dešim
tinių, bet mažiau kaip perei
tais metais. 

Švedų lieteronų labdarybės 
draugija daugiausia surinko 
aukų, nes turėjo daug darbi
ninkių, ir jos buvo sustatytos 
tinkamoje vietoje. 

Čia nebus pro šalį priminti, 
kad mūsų lietuvės mergaitės 
ar moterys turės progos pasi
rodyti Ciceroj viešoje rinklia
voje lapkr. 27 d. Bus duoda
mos dovanos vertės kelių de
šimčių dolerių. Tad rengkites 
prie darbo. 

bininkų, ar tai merginų, ar 
tai moterų, ar tai vyrų. Šita 
proga galės pasinaudoti Jau
nų merginų draugija. I. C. Do 
vana draugijai bus šilko vė
liava, kokios norės ar Am^ar 
Lietuvos. 

Koresp. 
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WEST SIDE. 

IŠ 3 KUOPOS VEIKIMO. 
Cicero, IU. 

Labd. Sąjungos 7 kp. Vaka-
irienė. 

.Spalio 19 d. Labd. Sąjun
gos 7 kuopa surengė čia ska
nią vakarienę su gražiu pro
gramų. Svečių susirinko pil
na svetainė. Labai malonu bu
vo matyti, kad West Sidiečiai 
užjaučia Labdarių reikalams. 
Pelno iš vakarienės bus dau
giau $100. 

Rengiant vakarienę daug 
pasidarbavo 7 kuopos nariai 
ir West Sidės sumanios šei
mininkės. 

Girdėjęs. 

Milionierius W. P. Tuttle 
mirdamas paliko Labdarin
goms įstaigoms š800,000 dol. 
Iš tų pinigų gaus apie 20 įs
taigų. Daugiausia gaus vaikų 
reformos įstaiga būtent $80,-
000 dol. 

DR, 0. VAITUSH, 0. D. 

*J2MJ&^L 

Spalio 19 d. Labdaringos 
Są-gos 3 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą. Į sus-mą 
atsilankė daug narių. Su-mą 
vedė A. Bislis, nes senojo pir
mininko nebuvo. 

Pirmiausiai ėjo raportas iš 
Centro. Raportas buvo ilgas, 
viskas tapo išaiškinta taip, 
kad žmonės buvo laba į paten
kinti tokiu raportų. ' 

Komisija nuo biednųjų iš
davė raportą, ir pripažino, 
kad po senovei reikia mokėti 
pašalpą toms dviems našlėm, 
būtent Stepulevičienei ir Kas-
parienei. Kaslink kitų pavar
gėlių, tai pasirodė, kad jų bū
vis pagerėjo. 

Dabar kuopa rengiasi prie 
viešos rinkliavos,' kurį kaip j 
pramatoma įvyks lapkr. 27 d. 
š. m. vien Ciceros miestely. 
Kad butij geresnės pasekmės 
nutarta duoti 3 dovanas. Gerb. 
klebonas kun. Vaičiūnas duo
da labai gražią dovaną, pasis-
kyrimui iš dviejų daiktų, bū
tent puikius karielius, ar spy-
nutę su šventoms relikvijo
mis. Antra dovana bus iš Lie
tuvos gintaro sagutė. Trečią 
dovaną ar antrą pasižadėjo 

x. maistą. Garantuojame trtsą savo dar* 
p a a u k o t i p - n e Č e s i e n ė . T a i p g i . Ue, Ir iemas nrasa kaina*. Sergėkite 

, -r £• i . j savo dantis, kad nekenktu Ju*u srei 
nutarta duoti dovaną tai dr-
jai, kuri duos daugiausiai dar-

LIETUVTS AKIŲ SPECIALISTAS 
Palengvina ylaų 

akių tempimą. 
kas yra priežas
timi skaudėjimo 

galvos, svaigulio, aptemimo, nervo-
tuma, skaudančius Ir užsidegusius 

įkarščiu akly kreivos akys katerak-
to, nemiegio: netikras akis J deda m 
Daroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 19 iki S vakaro 
Nedėliomls nuo 10 iki 12. 

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

TeL Bonlevard- 7589 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantį) be skausmo. 
Brtdge geriausio aukso. Su mušu 
pieltom galima valgyti kiečiausia 

K A U N O 

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS 

čystas ir turtingas su keturių un-
cu pakelis apiniais 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 iš mūsų jstaigos. 

Lithuanian Products Go. 
Savininkas 

JOHN GAUBAS 
3613 S. Halsted St. Chicago 

TeL Boulevard 7258 

^21j8JjS3jaįiXC3C 
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I - R A Y EGZAMINAS 
$1.00 

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

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

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

Mes vartojam naujausia wakcyn ir 
seru m "606" ar 914 kuomet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". "Intro venous" (drugs yra 
leidžiami tiesiai j kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų, šis yra 
nepaprastas būdas gydymo kraujo 
Ilgu. 

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

Atsinešk Š) skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui? 

CHICAGO M E D I O A J J CLINIO 
Dr. E. V. Iloaton 

505 S. State St. Kanm. CongTe** 
2 Lubos 

Valandos: Nuo 9 iki 5:30 vak. 
Panedėliais, Seredoms ir Subatoms 

M iki S vak. Nedėlioms nuo 'J iki l ž . 

EIGŲ nori čebatŲ 
kuriems nereikia pu 

spadžių deri užtad, kad 
1 

jie nudėvės net ir plieni
nes vinis ant skuriniu če 
verykŲ — tai reikalauk 
"Hi-Press" Kasikliniu 

• * 

Čebatu - žiūrėk kad bu
tu Raudonas Brūkšnys 
aplink viršų. 

THE B. F. GOODRICH RUBBER CO. 
Akron, Ohio 

/ 

VALDŽIOS IŠLAIDOS. 

katal. 
1546 West 47-th Street 

Metoil Ashland Av*. 

1923 metais Suv. Valstybių 
nacionalės, valstybių, apskri-
«v-i\i ir miestų (lokalės) išlai
dos siekė 10 bilionų dolerių. 

Goodrich 
Hi PRESS 

Mining Shoes 
liriškia, tiek pinige S. Val

stybių žmonės sumokėjo tais 
metais valdymuisi. 

Kiekvienam 
(skaitant vyrus, 

gyventojui 
moteris ir 

vaikus) išpuola 91 doleris. 
i « 

Argi, tai ne milžiniškos ̂ iš
laidos? Bet jos nemažina
mos. Kiek uždirbai, tiek a-
tiduok. 

i\ 
TĖVAS MILONAS 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

griovio už svirno, aš tuojau nukabinau 
savo dalgį ir pamažu užėjau jam iš už-
pa&fcUo taip, kad jis nieko negirdėjo. Ir 
vienu vieninteliu užsimojimu aš nukir
tau jam galvą, kaip varpą, net nespėjo 
jis ištarti " g i " ! Jųs tik paieškokite ba
loje - klampynėje: rasite jį maiše nuo 
anglių drauge su akmeniu iš užtvaros. 

- Aš turėjau vieną mintį. Paėmiau 
visus jo daiktus, pradedant nuo batų iki 
kepurės ir paslėpiau rūsyje už kiemo. 

Senis nutilo. Nusiminę karininkai 
žiurėjo viens į kitą. Tardymas vėl pra
sidėjo, ir štai ką jie patyrė. 

Kartą žmogžudybę padaręs žmogus' 
gyveno mintimi: u užmušinėti vokiečius !" 

ijfis jų nekentė slapta, ūkininko, trokštan
čio pelno, ir patrioto žiauria neapykan
ta. Jis buvo tik vienos minties vedamas, 
kaip jis pasisakė. Keletą dienų jis laukė. 

Jis galėjo laisvai vaikščioti savo no
ru, grįžti ir išeiti; taip, jis pasirodė nu
galėtojams 'paprastas, jiems atsidavęs ir 
net palankus. Kiekvieną vakarą matyda 

Išėjo iš kiemo, spruko į miškelį, pri-, *jojo per lygumas. 
ėjo prie rūsio, įlindo į vidų, į labirintą 
ir, radęs užmuštojo rūbus, apsirengė jais. 

Jis pradėjo slankioti po laukus, lip
damas atkalnėmis, kad butų galima pa
sislėpti, sekdamas mažiausį šlamėjimą, 
neramus, kaip medžiotojas. 

Kai jis manė, kad jau atėjo patogus 
laika**, tai priėjo arčiau kelio ir, pasislė
pęs krūmuose, laukė. Pagaliau, apie vi
dunaktį pasigirdo dundėjimas kietu vieš
keliu. Žmogus pridėjo ausį prie žemės, 
kad įsitikintų, ar vienas raitelis atjoja, ir 
pasirengė užpulti. 

Ulonas greit artinosi, nešdamas tele
gramas. Įtempęs klausą jis dairėsi. Kai 
jau jis buvo tik 10 žingsnių atstu, tėvas 
Milonas pastojo kelią, rėkdamas: "Hilfe! 
Hilfe!" (Į pagelbą, į pagelbą!). Raitelis 
sustojo, pamatė vokietį numestą nuo ar
klio rr, manydamas jį sužeistą esant, nu
lipo nuo arklio ir nieko neįtardamas pri
siartino prie jo, bet tik pasilenkęs prie 
nepažįstamo, ilgu užriestu kalaviju buvo 
sužeistas į pilvą. Giliai sudrebėjęs kelis 
kart, jis krito be agonijos. 

Tada normandas atsikėlė ir tylaus 
seno ūkininko džiaugsmo pagautas, sa
vo smagumui patenkinti, dar perplovė la-

Kuriam laikui praėjus, jig vėl pama
tė du ulonu viens šalia kito, kurie grįžo 
į kariuomenės stovyklą. Jis prijojo tiesiai 
prie jų šaukdamas: "Hilfe! Hilfe!" Vo
kiečiai prisileido jį, be mažiausio abejo
jimo pažindami vokietį iš rūbų. Ir senis 
prijojo tarp jų dviejų, kaip armotos šū
vis, vieną ir kitą pakirsdamas savo ka
laviju ir revolveriu. 

Paskiau pasmaugęs vokiečių arklius, 
jis tyliai grįžo namo, paslėpęs vieną ar
klį ir vokiečių rūbus tamsaus rūsio gi
lumoj, o apsivilkęs savo skarmalais, atsi
gulęs į lovą, miegojo iki pat ryto. 

Keturias dienas jis neišėjo visai, lau
kdamas, kada pasibaigs pradėtas tardy
mas; penktąją gi dieną jis išjojo ir to
kiu pat būdu užmušė dar du kareivius. 
Nuo tol jis jau nebesustojo. Kiekvieną 
naktį jis valkiojosi, ieškodamas nuotykio, 
tai šen, tai ten, užmušinėdamas vokiečius 
zovada jodamas per plikus* laukus mėne
sienoje, lyg paklydęs ulonas, žmonių me
džiotojas. Paskiau, savo darbą atlikęs, pa-

! 

jis buvo užpuolęs, buvo atsargesnis: jis 
gynėsi ir kalaviju perkirto senam ūkinin
kui veidą, 

Tečiau ūkininkas užmušė juodu a-
budu. Jis dar sugrįžo namo, paslėpė ark
lį ir apsitaisė savo rūbais, tik jį begrįž-
tantį apėmė toks silpnumas, kad jis vos 
prisivilko prie arklidės, negalėdamas to
liau pasijudinti. 

Ten jį ir surado visą kruviną šiau
duos. 

Pasakojimą baigęs, senis staiga pa
kėlė galvą ir išdidžiai pažiurėjo į vo
kiečių karininkus. 

Pulkininkas, kramtydamas ūsus, jo 
paklausė: 

-Daugiau nieko neturi pridėti? 
• - Nieko daugiau; skaičius teisingas: 

aš užmušiau nei daugiau, nei mažiau, 
kaip šešiolika. 

« Ar žinai, kad tuojau mirsi? 
- Aš nesu prašęs pasigailėti 
- Ar esi buvęs kareivis T 
- Taip. Kitą kart aš dalyvavau mū

šyje. Tai jųs užmušėt mano tėvą, kuris 

vo jis išjojant estafetes; vieną naktį, iš-
irirdęs kaimo pavadinimą, į kuri turėjo j vonui gerklę. Paskiau pavilko jį iki ra-
vykti raiteliai, pramokęs iš kareivių ke- vo ir ten numetė. 

Ramus arklys laukė savo pono. Tė
vas Milonas sėdo į balną ir zovada nu 

likdamas lavonus išilgai vieškelių, senas buvo pirmojo imperatoriaus kareivis, ne

pykti raiteliai, pramokęs iš kareivių ke
letą tam reikalingų vokiečių žodžių, jis 
išėjo. 

raitelis grįždavo paslėpti rūsio gilumoje 
arklio ir rūbų. 

Apie vidudienį jis ramiai nešdavo a-
vižų ir vandens savo arkliui rūsyje ir jį 
8ėrė nieko nesigailėdamas, reikalauda
mas iš jo tokio didelio darbo. 

Bet dieną prieš tai vienas tų, kuriuos 

skaitant mano jaunesniojo sūnaus Prano, 
kurį užmušėt paskutinį mėnesį prie £Sv-
reux. Aš buvau skolingas, dabar atsilygi
nau. 

Karininkai pasižiurėjo kits į kitą. 
Senis vėl prabilo: / 
- Aštuoni u | mano tėvą, aštuoni už 

sūnų, mes atsilyginom. Aš neieškojau 
jūsų, aš nepažįstu jus visai! Aš tik .ži
nau, iš kur jųs atėjot. Štai jųs mano na
muose elgiatės kaip pas save. Aš atker-
šyjau už kitus. Aš visai nesigailiu. 

Ir ištiesdamas savo sustingusią figū
rą senis sudėjo kryžium rankas, kaip kar-
žygis. 

Vokiečiai ilgai kalbėjosi tyliai. Vie
nas kapitonas, paskutinį mėnesį netekęs 
savo sūnaus, gynė šį kilnios širdies nu
sikaltėlį. 

Pulkininkas atsistojo ir prisiartinęs 
prie tėvo MUono patyliai tarė: 

- Klausyk seni, gal but dar yra vie
nas būdas išsigelbėti iš mirties, tai... 

Bet prastas žmogelis nieko neklau
sė: akis įbedė stačiai į nuga lė t ą kari
ninką ir tuo metu, kai vėjas uraikė jo 
plaukus, jis baisiais susiraukė, suspaudo 
savo liesą, visą perpiautą veidą ir, kiš
damas krutinę, iš visų jėgų spiovė atsi
krankštęs vokiečiui į veidą. 

Įniršęs pulkininkas pakėlė ranką, bet 
žmogus antrą kartą spiovė jam į veidą. 

Visi karininkai atsistojo ir paliepė 
tuojau išpildyti įstatymą. 

Vienos minutės akimirksny, vis dar 
sustingęs prasčiokėlis buvo pastatytas 
prie sienos ir nukautas tuo metu, kai jis 
šypsodamasis atsisveikino su vyresniuo
ju sūnum Jonu, marčia ir dviem vaikais, 
kurie žiurėjo į jį išsigandę. "Ntffltlfe". 
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j negali skelbti, bet nori, idant Tečiaus nutylimas svarbus 
patys piliečiai atsišauktų. Aš faktas, kad kuomet iš užsie-
tnatydamas, -kad niekas neat- j nių prekės neįvežamos, ta i 

įsišaukia, tai aš 

DARBININKŲ KLIUBAI. 

Iškeltas projektas katalikų\ 
atsišaukiu* J fabrikantai turi laisvės savo parapijose Amerikoje kurti 

3ffi 

TAI GERIAUSIA PRIEMO 
Nfi. 

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Gompers an
dai paskelbė atsiliepimą į dar
bininkus. Kagina jis darbi
ninkus, idant ateinančiais la
pkričio pradžioje rinkimais 
jie savo balsais remtų tik to
kius Kongresan atstovus, ku
rie yra darbininkų prieteliai, 
kurie palankus darbo žmonių 
reikalmas, kurie stovi už or
ganizuoto darbo postulatus. 

•Gompers savo atsiliepime 
neišvardija nei vienos politi
nės partijos, nesako, kad ta ar 
kita partija turi but remia
ma. Bet pažymi, kad renkant 
Kongresan atšovus, kongres-
monus ar senatorius, nereikia 
žiūrėti partijų. Neatsižvel
giant į partijas rinkti tik pa
lankius darbininkams. Kiek
vienas darbininkų prietelis 
kandidatas privalo gauti dar
bininkų .balsus. 

J i s atkreipia domę, kad da
bartiniam Kongrese butą 170 
atstovų iš abiejų partijų pa
lankių darbininkų reikalams. 
Bet jų skaičius permažas at 
likti kg. naudinga darbininka-

, nis, jei išviso yra 433 kongres-
monai. 

Dėlto, Gompers ateinančiais 
linkimais pataria išrinkti no
rs 250 kongresmonų, palankių 
darbininkams. Tuomet toks 
skaičius žemesniuose Kongre
so rūmuose turėtų didžiuma 
ir butų kas-kita. 

Tas Gomperso atsiliepimas 
darbininkų priešams gali ne
patikti. Jiems butų parankiau, 
kad Gompers butų radikalu, 
skelbti} atvirią revoliuciją, 
smerktų kapitalistinę valždią 
ir valdančia oligarchiją. 

Bet kuomet Gompers imasi 
teiosoto ir evoliucinio žygio, 
daugelį tikrai apima baime. 
Ypeč gi kuomet jis šaukia j 
darbininkus: 

"Darbininkai, turite savo 
rankose galingą spėką. Ta jū
sų spėka, tai balsavimo balo 
tas. Balsuodami viską, kc tik 
norite, galite a ts iekt i ;" 

Tos rųšies atsiliepimas yra 
geriausia priemonė. Toks at
siliepimas ne griauja, bet sta
to. Tai demokratinis l larbas. 
I r jei darbininkai paklausytų, 
gal butų ir sulaukta geresnių 
laikų darbo žmogui. 

Darb. 

DARBININKO "DRAUGO 
SKAITYTOJO BALSAS. 

7? 

. i Draugas, ' ' 
Chicago, 111. 

Aš, kaipo " Draugo' ' ir 
1 ' Laivo' ' skaitytojas, suma
niau štai ką parašyti ir ti
kiuos, kad mano šį atsišauki
mą Redakcija patalipins sa
vo dienraščio skiltyse. Štai 
kame dalykas. Artinasi svar
bus prezidento rinkimai. Tai 
gi, Broliai ir Seserys, Lietu
viai Katalikai, "Draugo*' ir 
" L a i v o " skaitytojai, ir rėmė
jai, malonėčia, idant priimtu
mei mano patarimą kaipo S. 
Vralstybių piliečio už ką bal
suoti šiuose rinkimuose. Pa
gal mano nuomonę ir supratį-
m 3* jeigu norit atsikratyti 
visokių " K u Klux klanų," 
Bažnyčios visokių persekioto
jų, visokių reformatorių, tai 
balsuokite už darbininkų kan
didatą, La Folletą ir bukit 
tikri, kad jūsų balsas arba 
" v o t a " nenueis niekais. 

Šiuos kelius žodžius rašau, 
ue už kokį papirkimą bet i£ 
Dievo ir artimo meilės. I r 

\ tame ' reikale, ir prašyčiau 
gerbiamų lietuvių kunigų ir 
lietuvių inteligentų, idant 
paremtų šitą atsišaukimą ir 
aš užtikrinu, kad pasekmės 
bus geros. Taigi pabandy
kim šį kartą kitą "Progresis-
t ų " partiją ir aš tikiuose, kad 
bus geriau, ne blogiau, kad. 
kaip dabar yra. I r labai no
rėčiau, idant prie šio mano, 
rašinėlio, JRedakcija pridėtų 
savo pastabą. 

Liet. Amerikos pilietis. 
Red. prierašas: "Draugo" 

Redakcija savo nusistatymą 
rinkimų klausimu jau ne kar
tą yra pa reiškusi. Mes lai
komės principo: žiūrėkime 
ne tiek partijų, kiek asmenų. 

DELKO ČIA BRAN
GENYBE?? 

pagamintoms prekėms pakel-
t i tokias kainas, kokios jiems 
patinka. Neturi jie konkur 
rencijosvr už gyvenimui rei
kalingus daiktus plėšia dide
lius pinigus. 

Nuo tos apdraudos tarifos 
daugiausia nukenčia patys 
darbininkai. Nors nemažai 
jie uždirba, bet už viską tu
ri mokėti taip brangiai, kad 
uždarbių nebeužtenka. 

Kad panaikinus brangeny
bę, reikia pravesti šaliai nau
ją tarifą. J i neturi but ap
draudžiamoji arba laisva, bet 
tur i but vidutinė. J i turi pa
tenkinti visus šalies gyvento
jus. Žiogas. 

Darbininkų Kliubus švietimo 
tikslais. 

Tas projektas aptariamas' 
tik svetimtaučių parapijose. 
Bet jis butų daug naudingas 
ir lietuvių parapijoms. 

Daug darbininkų trokšta 
apšvietimo. Ikišiol jiems tai 
siųlo tik socialistai ir kitos 
rūšies agitatoriai. Katalikai 
tų geradarių šalinasi. I r kuo
met jie nebeturi iš kur senv. 
ti sau teisingojo susipratimo, 
pagunda juos kartais nutem
pia pas socialistus arba pas 
kitus. 

kams išdalinti 350,000 dolerių] 
bonusais. Bonusai bus* duo
dami tik tiems, kurie firmo \f 
i*J , v-rr=ss= 

S. 0. LAGHAWICZ 
Lietinis Grabortus 
2814 W. 23-rd Plft<£ 

Chicago, IU. 
Patarnauja laido-

tuvėse kuopigriausia. 
Reikale meldžiu a t 
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
2190 

je dirba 5 metus arba jlgiaus. 

rus: 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai Ir tątlntgkst 
THOMAS H1GGIN8 

2318 So. Oaklej Are GbJcago, 

• m m • • » -

350 MIL1CNV DAR. 
BININKAMS. 

Už brangenybę Amerikoj 
kapitalistai kaltina darbinin
kus. Sako, jie turi aukštus 
uždarbius, todėl viskas ir 
brangiu Jie pažymi, kad, 
girdi, tegul darbininkai sutin
ka pigiau dirbti, tuomet ir 
gyvenimas atpigs. Bet dar
bininkai atsako, kad^pirmiaus 
tegul atpinga daiktai,.« mais
tas, tuomet jie dirbs pig :au. 

PIGUS ARGUMENTAS. 

Tegul aįpinga taksos, važinė-
aš negaliu girti perdaug La j imas gatvekariais, šviesa, 
Folletą, nes jo gerai nepažįs-1 kuras ir viskas, jie pasiten-
tu, bet tiek žinau, kad turime jkins mažesniais uždarbiais. 
rinkti iš blogų geresnį. Bro
liai ir sesers lietuviai, aš ži
nau, kad nei vienas laikraštis 
nenori būti prieš žmonių no
rą, taigi i r tokių atsišaukimų 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

Kapitalistai to nenofi. Sa
ko, tegul pirmiaus darbinin
kai padaro nusileidimą, gi jie, 
kapitalistai, paskiau nusilei-
sią. 

Kad čia siaučia brangeny
bė, pirmiausia kalia apdrau
džiamoji muitų tarifą. Ši ta
rifą yra valdžios palaikoma. 
Manoma tokiu būdu apdraus
ti amerikoniuką industriją. 
Sako, kad kuomet už įveža
mas iš užsienių prekes mui
tas yra aukštas, tuomet ame
rikoniški fabrikantai turi pro 
gos gaminti daugiaus prekių 
ir darbininkams tuomet yra 
daugiaus darbo. 

LIGONIAI. PALIEGĘ IR NELAIMINGI 
Gydome specialiai greitai ir pasekmingai chroniSkas ligas. Taip

gi gerklės, nosies, akių. plaučių, kepenų, skilvio, inkstų, širdies du
suli, skaudulius senus ir reumatizmą. 

Taipgi gydome su pasisekimu tas ligas, kurios buvo kitų specia
listų pripažintos neišgydomos. 

Turime speciali skyrių del palėgėlių, aklų, kurčių ir protiškų li
gonių. Reikale esant egzaminuojame su pagelba X-Ray. 

y GYDYMO BIITRAS 

HEALTH SERVICE INSTITUTE, **. 
1553 W. Division Si., netoli Ashland Ave. \ 

Biuro telefonas MONROE 1219. Gyvenimo telefonas ARMITAGE 
0006. 

Atliekame visus reikalus kas link akušerijos, taipgi a t lankome 
ligonus, kiure negali ateiti į biurą, 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 Iki 12 dieną, nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 9 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12, po pietų pagal sutartį. • 

Didžiausia Lietuviška Krautuvė Ghlcagoj 

PEARL QUEEN KONCERTINA 

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

negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visdkios lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramą-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau-
RITI firTTKYnflrn T n c i S l m ir> T\vm<iV<6h~n i Š d i r D V S C T U . B & -

reikiaū ©fctoame 
., ,.yi __ , taisome laikrodžius 

ir muzikahskųs instrumentus atsakančiai. 
Taipgi užlaikau pima eilę optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAMfSKI 
4633 So. ASHLAND AVE. 7 CHICAGO, ILL. 

Telefonas BOULEVA&D 7309 

Ne visi darbininkai Ameri
koje turi gerų uždarbių. Yra 
tokių, kurijų uždarbiai taip 
menki, kad negalima prasi
maitinti ir pragyventi. 

Kuomet tie darbininkai kar 
tais reikalauja arba reiškia 

pageidavimo, .gauti daugiaus 
už darbą, tuomet fabrikantai 
jiems atrėžia: 

\ * Amerikos darbininkai tu
ri pergerai ir nori* dar dau
giau." 

Svarbiausias jų argumen
tas, tai nurodymas į Europos 
darbininkų uždarbius. Sako, 
ten šiandie darbininkai nei 
kelintos dalies neuždirba to, 
ką uždirba Amerikos darbi
ninkai. 

Tai pigus argumentas, kuo
met tie uždarbiai reriami va 
liutos kursu. Pinigų kursu 
"remiantis &ai kas pasirodo: 
kuomet Amerikos darbinin
kas savaitėje uždirba 30 d o - | | 
lerių, tai Europos darbinin
kas vos 10 dolerių arba ma
žiau, skaitant amerikoniška 
valiuta. -

Kas neskaito laikraščių, 
kas neturi į p r a t i m o apie ki
tų* Šalių padėtį, tokį argumen
tą paskaito gryniausiuoju pi-1 
.nigu. 

Sakysime, jei Amerikos dar 
bininkas savaitėje uždirba 30 
dolerių, tai Lietuvos darbi
ninkas už tokį pat darbą tu
rėtų gauti 300 litų, jei butų 
norima uždarbius sulyginti. 

Bet taip negali but. Pini
gų kursas yra vienas, gi už
darbiai — kitas dalykas. Lie
tuvoje gyvenimas tos rųšies,' 
kad tenai vienas amerikoniš
kas doleris yra lygus vienam 
litui. Amerikoje pragyveni
mas apskaitomas doleriais,' 
Lietuvoje -4- litais. 

Taip yra Vokietijoje, Fran
ci j oje ir kitur. Markės, fran
kai, kronos ir kt. Europoje 
atsako amerikoniškam dole^ 
riui standariniu ten į gyveni-
mo atžvilgiu. 

Valiutos kurso atžvilgiu A-. 
merikoje darbininkai daug, 
uždirba, bet brangiai J moka ir 
už pragyvenimą. liUropoje 
tuo pačiu atžvilgiu \ nedaug 
uždirba, bet ten ir pragyveni
mas ne doleriais apskaitomas* 

Japonijoje ir Kinijoje yra 
darbininkų, kurie dienioje už
dirba keliolika centų ameriko
niškais pinigais. \ • 

Beito Amerikos <dar7bininkų 
uždarbius lyginti «u Ebropos" 
darbininkų uždarbiais Temian 
tis valiutos jbursa ^ a - w w n a s 
r^asfinsas. i V 

Mieste San Francisco ita
lai turi nuosavą banką. Tai 
didelė staiga. J i turi 86 fih-
jas, arba šakas, įvairiuose 
miestuose. Skaito apie 600 
tūkstančių 'depozitų. Turi 
2,200 darbininkų. 

Nuo ateinančių naujų me
tų, banko reikalai pavedami 
lygiomis tiems- visiems darbi
ninkams. Darbininkams bus 
« 

leista prieinamomis priemo
nėmis įsigyti šėrų. Užtikri
nama lygybė. Kurie imą,4i 
desnes' algffs,-. *iems tfeifrus? lei
sta įsigyti daugiaus šėrų. 

Na, ir ateity darbininkai 
liksis banko savininkais. 

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

Vertes $7,500.00 

Mes turime ir siūlome ant pardavimo sekančius 
morgičius: 

PASKOLA 

$3*000.00 

$4,000i00 

$3,200,00 

$3,000.00 

$3,500.00 

$4,500.00 

VERTE 
$7,500.00 

$9,800.00 

$8,000.00 i 

350,000 DOLERIŲ 
BONUSAMS. 

Iš Detroito praneša, kad 
Packard Motor Car Companv 
(automobilių gaminimo fir
ma) nusprendė savo darbinin 

Adresas 
8345 S. Herntitage Ave. 
5004 S. Fairfield Ave. 
5735 So. Talman Ave. 
5538-40 S. Sacramento Av. $8,000.00 
5832 S. Talman Ave. $8^00.00 
3303 S. Morgan Street $11,500.00 

Apsauga kiekvienai paskolai yra naujas mūrinis 
namas moderniškos konstrukcijos. 

6% Nuošimt is 

DEPOSITORS 
STATE BANK 

Ashland Ave. A t 4 7 - t h St. 
Narys Federales Reserve 

Batikos 

- i 

e 

Kt^i kjMN!i 

i 

THE BRIBCEPORT CIOTHING Cfl. 
3 2 4 6 - 4 8 So. Halsted St. CHICAGO, ILL. 

SPECIALIS PASIULIMAS 
VYRŲ IR VAIKINŲ OVERKOTŲ 

$20 IKI $55 
NAUJIOSIOS MADOS 

Geniausias Pasiutimas 
Didelis Pasir inkimas 

Daug Vertesnes Ne Kaip Kainuoja 
Pr i ta ikome Kiekvienam Vyru i CLASSMATE 
Tur ime Visų Saizų No 3 4 iki 5 0 
PASINAUDOK PROGA ŠITO IŠPARDAVIMO 

SPECIALĖ SALE ANT SIUTU 
DEL VYRŲ IR VAIKINŲ AUKŠTOS RŪŠIES, VĖ
LIAUSIOS MADOS HART SCHAFFNER IR MAR* 
IR OOULEVARD BRAND GRAŽIAUSIŲ SIUTŲ. 

-i 

't 

$20 IKI $50 
TAMISTA NIEKUR NERASI GERESNĘ VERTE UŽ1 

ŠITĄ PRIEINAMĄ KAINĄ. PRITATKOM KOŽNAM 
ŽMOGUI VISŲ SAIZŲ NO 34 IKI 50. 

Va&y StatŲ Ir OverkotŲ, JvairiŲ MataĄų, visokiu Safcu. 
TIKRI BARGENAt NO $7 IKI $19. W 

Kviečiame Visus Ats i lankyt i Busi
te Gražiai Patenk int i . 

j 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
—rr*»- JL-J L'-

tybių keliais pagamintoji len- niaus krašto mokykloms $40.- f Pabaigoj ateinančio mene • k\ą, negu viįsujg mokyklų A D V O i l A 3 " * A l 
kii " galybė r ' . 

CICERO. ILL. 
Amžiais žiaurus inusų kai-

duoti peticija pasirašius 50 jmynai mus kankinę, išmoki-
— 1 piliečiu. Peticija turi būti iš-

Rinkimai CICERO GEXE- P M ^ P i r m penktadienio, 
RAL HOSPITAL Trustistų s p a l i o 2 4 d ' * m : i r P r i d u o t a 

bus pradžioje ateinančio mė- p r i e š 3 v a l - P° P i e t u I € i c e ~ 
nesio. Tų kurių pasibaigia r o G e n e r a l Hospital ofisą, 
laikas yra šie: Mr. Charles ^ _ S o ' 5 8 _ A v e : C i c e r o ' I 1 L 

Burda, Mrs. (Jrances H. Cza-
ja, Mrs. A. L. Estep, Mrs. 
Paul Drake, Mrs. Lillian 
Kafka, Frank J . Petru, Ai: 
gust F . Sobotka, Jr. , Frank 
A. Svoboda, Itev. Jerome H. 
Vaičiūnas, Rev. Henry Van-
der Naald ir Alfred Ziebrath. 

The Hospital Association y-
ra nupirkusi didelį traktą že
mės del ligonbučio ant South 
^Vest kampo W. 22-nd St. ir 
South 53 Ave. 

Kurie norėtų būti Trustys- j 
tais, gali būti, tik reikia pa-1 

ICERO GENERAL 
HOSPITAL, 

CICERO, ILL. 
Frank J. Petru, pirm., 
Lillian Kafka. sek. 

Tuojaus po pamaldų Liet. 
Vyčių 14 kp. susirinkimas į-
vyks spalio 23 d. Šv. Anta
no par. svetainėje. Visus na-
rius-res prašome susirinkti, 
nes turime daug svarbių da
lykų apsvarstymui. 

Vice pirm. A. Rubliauskaitė. 

00. Garbė Bradcfock'o lietu- sio Vyčių čamptjonas basket-' panelės. 
viams katalikams. Tokių pa- ball ratelis vėl pradės "Žaisti. Džiaugiasi ir visi parapija-
triotų tarpe malonu gyventi 
ir dirbti. 

Aukojo šie asmens: 
M. Vitartas, Kun. P . Gar

mus po $5.00; 
Po $1.00: J . Karvelis, S. 

no brangyt laisvę ir dabar ją 
įgiję* pamylėjom amžinai. 

"Duokit mums laisvę, ar 
mir t į" šaukia šiandie mūsų 
Vilniaus ^Broliai Lietuviai, ke- . 
turi metai užgrobikų lenkų Vaicikoms, K. Pnesgmtas, V. 
t ^ v ; ™ ™ ; fiUo, T . « i™^,a V a s k l l s> J - Vmsmnas, K. Glė

bą, J . Barzdelis, L. Kontry-
mas, T. 'Diškevičia, S. Nor
kus, Ig. Gumbakis, S. Bendo-
ravičius, M. Zubavičius, V. 

t 

Prof. 

kankinami. Šitas Jų skaudus 
šauksmas uždegė Amerikos? 
Lietuvių jautrias širdis ir pa
sipylė po visas kolonijas di
džiausi mitingai, karščiausios 

T' r 

DR. J. SHINGLMAN 
*v Praneša, kad jis sugrįžo U 

BRADDOCK, PA. 

Cicero 

po piet. 

Vilniaus Diena. 
Lietuvių Katalikų "Ame/i-

j koj patriotizmas banguoja. 
užsienio, kur specializavosi i kaip Lietuvos sriaunus Neinu 
nekuriuose medicinos š a - [ne l i s . Vilniaus lindi kiekvie-
kuose, ir dabar priima pa
cientus sename ofise. j žinias atgauti Vilnių yra kie 

1325 South 49 Court itesnis už ta plieną, TŠ kurio 
Cicero 111. lenkai yra pasidarę durtuvus, 

Telefonai <**«, sos* kanuoles ir tankus užgrobimui 
! inusų Vilniaus. Prieš teisinga 
ir galingą Vytauto ainii; t Vai. nuo 10 iki 12 

paskui nuo 2 iki 4; nuo 7 iki * 
vai. vakare. j dvasia subiręs mūsų įsgamr 

Pilsudskių - ŽeligoVskių suk — M 
» • & : 

D A K T A R A I : 
Telefonas Bouievard 182» 

Dr, S, A Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVENCE 

Chicago, 111. 
Fal.: t ryto Iki 12 plet: 1 po 
l*et iki 3 po piet, 6:30 vak. Iki 
D:30 vak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayctte 4146 

f ** VWef. Yards 1286 ' "*T~ "" 
Dr. J. H U P E R T 

DAKTARAS IR CHIRURGAS 
Praktikavęs BERLYN-E, VIEN-

NOJ ir PARYŽIAUS Ligoninėse 
Gydo visokias ligas moterų ir 

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

T r e č i o s L u b o s C h i c a g o , 111. 
V a l a n d o s 2 i k i 4 ir 6 iki 8 

Tel. Bouievard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo S iki 12 diena, nuo 
• lkl 8 vai. vak. Nedėliomls nuo 

8 Ik i 2 vai. po pieta. 

T*'. Bouievard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, m . 

Dr,A,Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Oba 

tetrikas i r Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
D — B e marinimo. 
2)—'*«* Pflilo ir b* BkaiiNtno, 
3)—He kraujo, 
•*)—IJe jokio pavojuIIH sveikatai, 
o)—lucijrntui nereikia birjrti, gn-

II tuoj valsrtl , ir jtuli eiti i 
darbi). 

: Pagydo 'Gall-stoneN' (akmenis tulžyje) 
ir akmenįs šlapumo pūslėje be o-
pepKijos. sn tam tikromis moks-
liekomis priemonėmis bei vaistai.-. 

Apkurtiniems Nusraiina irirdėjima. 
Oydo visokias ligti* i>u*ekm*jcai, Ir jei 

rrn r< įkaląs daro operaeljas ProfeHijoiialĮ imturnm ini* telkia savo of i se : 

1411 So. 50 Ave. Cicero UI 
Ofisu* atidarytas: kasdien nuo 2 vai 

IK) piet iki 9 vai. takarc. 
Nedėtomis | r seredomU oii.sas atda

rytas. 

kalbos, protestai prieš lenkus, 
Tautų Sąj. griežti reikala
vimai teisingai išspręsti Vil
niaus klausimą. &avo žodžius 
parėmė darbais:* gausios au
kos plaukia iš visų kraštų. I r 
ta kilnų darb$ dirba netik 
mūsų žymus centrai, ar di
džiules kolonijos, bet ir ma-
žos parapijos neatsilieka. 
Spalių 9 diena Braddock'ie
čiai turėjo savo bažnyčioj iš
kilmingas pamaldas už Vil
nių, o spalių 12 dieną salėj 
skaitlingą mitingą, kuriame 
po karštų kalbų vienbalsiai 
priimta sekanti rezoliucija: 

VILNIAUS YRA GEDIMI-

Parapijos metine vakariene. 
Spalio 19 d. Lietuvių Salė

ję įvyko metinė parapijos va
karienė. Pirmoji eilė vakarie
nes prasidėjo pusę po šešių s o 
malda. Gerb. kleb. kun. J . B. 
Klioris paaiškino tikslą va
karienės. Prie satlo nebuvo 
nei vienos tuščios vietos, apie j 
400 žmonių sėdėjo. O dar dau 
giau negu tiek publikos lau-

nys, matydami nedeldieniais 
pusę po aštuonių pavyzdingoj 
tvarkoje einant i bažnyčią sa••'. \ 
vo vaikučius, ko pinmiaus ne
būdavo. 

2 d. lapkričio bus atida
rymą* (parapijos svetainės. Tai 
bus viena iš puošniausių sve
tainių. Hartfordte tą vakarą 

; bus įvairius ir turtingas pro-

Zapalskis, J . Alksnis, V. An- . 
, v, -v. T, xr i -v ,- ^ e antros eiles kuris praside 
duskevicms, B. v askeviciute, . . % . . , . 

jo pusę po septynių. Šioj di-
M. Bendaravičienė, -Sargau-
tiene, Radzevičius, W. Kutu-
lienė, A. Liudvikas, P. Šat
kauskas. 

Smulkių aukų $7. 
Viso $40. 

Vytauto Ainis. 

WAUKEGAN, ILL. 
Reikia registruotis. 

Spalio 28 d. čionai įvyks 
registravimas visų piliečių 
ateinantiems rinkiniams. Kas 
tą dieną neužsiregistruos, tas 

NO MIESTAS. Mes Lietuviai neturės teisės dalyvauti Pre-
esam Gedmiino vienatiniai I zideuto rinkimuose Lapkr. 4 
ainiai/tat mums vieniems pri-, dieną. 
klauso mūsų protėvio paliki-; Sportas. 
mas! Šitsa testamentas yra[ Vyčiams ir lietuviams šios 

f * * ^ ^ . y * ? * 1 L ! r g : ^ t o M S y ' s P ° l t 0 S U^laikinai 
užsibaigė sHi paskutiniu Vyčių kraujais užrašytas ir amžiaic 

teisybėje įsigalėjęs. Tat var
dan teisybes ir žmoniškumo, 
ŠALIN suktybių keliais įsiver 
žę želigovskininkai lenkai iš 
mūsų Tėvynes Centro - Vil
niaus! Vilnius mūsų buvo ir 
bus! 

Savo gyvus žodžius Brad-
dock'iečiai parėmė darbais: 
tą patį vakarą paaukavo Vil-

baseballininkų žaidimu. Iš 
priežasties trukumo finansų, 
Vyčiai futbolo ratelio šiemet 
neturės. Bet gi lietuviai fut-
bolininkai atsižvmi žaisdami 
su kitataučių rateliais: One-
vičiai su Waukegan P^lks, Pod 
žiunas ir Aleksonis su vietos 
High School, o kiti su įvai-
rais mažesniais rateliais. 

~ ~ « 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgw 

4631 S. Ashland Ave. 
Te l Tardą 0994 

Olando* • 
Nuo 10 iki 12 p i e t 
Kuo 2 iki 3 po piet 

NTuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 p i e t 

=j 

Tel. Bouievard 3886 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

m 
CHIRURGAS 

S3J7 80. Morgan Street 
Valandos: 9—11 Ii ryto. 
Vakarais nuo 7 lkl • 

CICERO OFISAS; 
1143 South 49-th AveMM 

Telef. Cicero 467i 
Valand.: t—C: 19 • . • . kaadlen, 

Utarnlnkais ir pėtnyčioma nao 1 
lkl 9 raL vak. 
1 Į • ~ ' 

>fiso T e l . B o a l e v a r d M 9 S 
K e z l d . T e l . D r e x e l 9 1 9 1 

DR. A. A. ROTH 
RDSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriška, VyrlSkę 

Valkų Ir risų chrdhlAko Ilga. 

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

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

1 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkeli savo ofisą po nomerto 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterą ir Vyrą I.lgą 
VaL: ryto nuo 10—11 ouo 1—4 
po pietų: nuo 7—S.et 
Nedėilomia: 19 iki 12. 

Telefonas Midway 2889 l 
S 

.=, J 

Tel Ganai 0257 Vak. Oanal 21181 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
18A 80. Halsted Str. 

Vaandoe: 19 iki 12 ryte; 1 Iki • 
po pietų; 9 lkl 9 vakare 

! • • • • • • • • » » • * » • • • • • • • • • •• l 

S P E C I A L I S T A S vfewkf Ugų vidurių ir plaučių, gydo lytiškas 
dalis, šlapumo ligas vyrų, moterų ir vaikų. 

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

1046 Milwaukee ,Ave. Kampas Noble Street 
Valandos: 10 Iš ryto iki 4 v. po pietų Ir nuo 6:30 iki 9:30 v. v. 

Telefonas ofiso: Haymarket 9149 , 
-SeJetaM* ReiklencUce Keyslone 4130 

----- 1 1111 ui ii 111 r r r * -i - - - - m - 1 - r 1 rnrin -• • 1 m 

ZELL 
Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrui 

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 

Verias penkiasdešimts Bo
ilerių kili siutai su 2 porom 
kelnių v 

$25.00 iki $50.00 

O V E R K O T A I 
Geriausios rųšies ir darbo 

#20.00 iki>50.00 
Importuoti Worumbas 

Viskas ranka siutą 
$75.00 vertes • 

Speciale kaina 

#60.00 
x Tikrai apsimokės jums pas 
mus atsilankyti ir pažiūrėti 
ką mes turime Jums parody
ti įr kokios puikios rūšies 
mtisų drabužiai ir kiek Tam
sta gedi sutaupyti. 

ZELL GLOTHING 
CO. 

1366 S. HALSTED STREET 
Atdara Vakarais ir Nedėlio-

.mis, 
• • • • • i ^ y i mmmmm > • • • > » > • mm • • • • ! • » • > > > ' 

džioje svečių minioje buvo 
matytis be lietuvių parapijo
nų dar ir keletas svetimtaučių. 
Visi buvo linksmi. Vakarie
nės programas susidėjo iš 
dainų, kurias atliko Šv. Bal
tramiejaus choras, vieno akto 
labai juokingos komedijelės. 
kurią sulose Vyčiai, p-nios 
Marčiukienės monologo ir dai 
nų altiktų mokyklos vaiku
čių. 

Valgiai, kuriuos pagamino 
pasišventusios parapijos mo 
terys, buvo labai skanus. Joks 
restaurentas negalėtų susily
ginti. Net tie kurie sėsdami 
už stalo sakė, "kad aš neai-
kanas", vis tiTT nesusilaikė 
neparagavę skanių valgių. Po 
vakarienei buvo rinkimai aur 
kų, išlaimėjimai dovanų ir 
galų gale balius. 

Trimitas. 

gramas. 
8 lapk. prasidės parapijos 

bazaras toje pačioj svetainėje. 
Reporteris. 

FOTOORAHSTAI 

HARTFORD, GONN. 
Didelės atmainos. 

Tel. Canal 2655 
C J. PANSIRKA 

Foto»rrafs» 
PANSIRNA STUDIO 

1901 6. Halsted St., Chicago. 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja i rlsaa 
miesto dalis. 

W t .. '/ 

Pranešimas Lietuviams 
NetikSk gerbiamasai, kad 

tamsta neatrodai gražus ant 
paveikslo. Ateik į Brid^e-
port Studio, kurie esą tik
ri paveikslo artistai. 

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

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

BRIDGEPORT STUDIO 
SAVININKAS 

J. J. ŠTAMUS 
3202 So. Halsted Street 

Tel. Bouievard 3302 

*>*• mm 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 
M I E S T O O F I S A S 

127 K. (Dąftrbom Stree t 
K a m b a r i a i 5 1 4 i r ' 5 1 9 

Telefonai Rando)pb 5064 ir 5585 
VaL: Kas die*na, išskiriant Su-

b a t o s ir š v e n t ė s , n u o 9 ik i p i e t ų 
R O S E L A N D O O F I S A S : 

XQli.T 8Q. Indiana Avenue 
- (Pelefonas Fu Urna n tST-T 

Val.: Kas |Ueną puo 2 iHi 
Strbatomis 
iki pietu. 

visa drena, šventomis' 

SPECILISTAS ant egrzaminavo-
jimo abstraktų ir padarymo kon
traktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus. 

JOHN I. BAGDZIUNAS I 
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose TrUmnotc. E n a n l -
nuoja Abstraktus radaro pirkimo ir 
pardavimo Dokumentu* ir įgaliojimus 
7 South Dear'oom Street 
ROOM KUJ8 TRIBŪNE BLDfi. 

Telefonas Randolph safll 
Vakarais: 2151 Weet 22 St 

Totefonas omai A4W 

! 

Dar dvieJŲ mėnesių nėra, 
kaip atvyko seserys Pranciš-
kietes vesti šv. Trejybės pa-
rapi.ys mokyklą, o per taip! 
trumpą laiką jau didelę at
mainą matome -- būtent pa
vyzdingą tvarką. 

Džiaugiasi tėvai ir vaiku
čiai, kad seserys labai geros | 
ir daug geriaus veda moky-

SIUVĖJAI 
Tel. Hnniboldt 2656 

A. MARCINKEVIČIUS 
Seniausias Lie 
tuvis Siuvėjas 

North Sidėje 
1840 W. Wabansia 
Ave. Chicago, UI. 
Siuva visokios rų-

*ies vyriškus drabu
žius, pagal įvairių 
oadų. Užsakymai iP 
pildomi gerai ir 
greit. Kainos priei
nam iausioa 

CHAS. K. VUOSAITIS ! 
Didžiauses ir geriauses siuvejes 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą rudeniniu ir 

žieminiu materijų del vyru 
ir moterių. 

SIUTUS^Ir OVERKOTUS 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakinio greitai ir gera i 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi 

S Valome, dažome ir atnaujiname senus. 
1 CHAS. K. VUOSAITIS 
į Lietuviu KrauČius 

2337 So. Leavitt St. Chicago, 111. 
3 Tel. Roosevelt 8982 

S. W. B A N E S J 

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

Room 904 — Tel. Randolph 2990 
V*l» l ino . 9 ryto iki 5 po pietų 
Vakarais 8203 So. Halsted Str. 

Telef. Vardą 10 i B 
OUicago. 

C. V. C H E S N U L 
A D V O K A T A 8 

Metropolitan Stato Banko Vante 
1901 ^W. Mnd St. TeL Oanal 6999 

Telef. Central 4411 

KASIMIR P. GUGIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearbom Street 
Valand.: nuo 6 iki 8:8* 
Nedėliomls 9 iki 12 
Resid.: 8323 So. Halsted Str. 

Telef. Bouievard 1210 
Chicago. 

— ^ — — n 

HELEN 6ELMEN JERRY 
U E T U V Ė ADVOKATĖ 

4454 Soutu Wąsteni Ave. 
Telefonas Lafayetto 40S9 

Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais, 
Nno 2 iki 6 S u bato m po piet. 

a n n i i i 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1122 
127 Įf. Dearborn Str. 
Telef. Stote 7521 

i * \ 

Vakarais Ir nedėlios rytą: 
ofise "Naujienų'-' name: 

1739 So. Halsted Str. 
Telef. Roosevelt 8500 

Panedėlio vakare: 
4901 So. llarshficld Ave. 

! 

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

8. BaJdiuniene N 
St. Cibulskis 
K. Stasio lis 
A. Peldžius 
P. Insuda 
J.x Mozeris 
Al. Čepkauskas 

v J . Raudis 
K. Gilvidiene' 
K. Pazera į 
Fr. Vilička 
Ant. Malinskas 

. Ad. Užubalis 
P. Indrela 
St. Šventeckis 
O. Martinkiene 
V. Kliknaitė 
A. Peldžius 
K. Vežėlaitė 4 
P. Kulbis 
Ad. Užubalis 
A. Marcinkevičius 
J . Lukša 
J . Jenchus 
Pr . . Rumoinas 
Kun. Ig. Albavičius 
Ant. Strimskaite 

"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS, 
Atdaraf Kasdien, Sskyru§ šveintadlętiJųc iHI 9 v. v. 

JOHN KUCHINSKAS ' 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 42-nd S*, arti tea^ttt St 
Telefonas Canal 2&S2 

Valandos: 9 ryto Iki 9 rakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčloj nuo 9 r. iki 6 
v. 'Vejda ?5bw)kiaa bylas visuose' 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir ^nadirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus. Farmas Ir 
Bianius. Skolina Pinisua ant .pir
mo morrfčiaus lengvomis islygo-
°Ma 

* m 

A, A. D U S ; 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1034 Vai. M O K 

VAKARAIS! 
2S01 B. Halsted st. TeL Bivd. 177B 

v. v apart raąsJUHa , ir 
Pėtnydioa 

ttmmmmm wm 

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

Ofisae Dldmieetyj: 

29 South La Saite Bto'eet 

.Telefonas Central 63»0 
Vakarais 3223 S. Halsted St. 

Telefonas Tards M81 

STĄSULAUE 
s ADVOKATAS 

77 W. Wisblflgtoi St. Rceo 911 
Tel. Centrai 6200 

Cicero Ofisas Utarniako vak. 
Eini 1 Cicero Ave. TeL Cicero 1 
ESAnt BRIDGEPORTO Sereddj nuo] 

6,8 vai. v. «u.ba*tf -iuo \**»y.* v | 
3236 S. Halstfld St.Tel . BcnL «T3tj 
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ESffl Vyčiai tai emblemas visos i butų nusibodę. L. Vyčių 13 
Town of I>ke! Pirmyn, pir- kp. didžiai jaučias dėkinga 
myn! gerb- komp. A. Pociui už jo 

Dar nepaskutinis šokis. atsiį&nkymą, ir džiuginančias 
Kad vienas surengtas šokis žinias. ^frfrt 

BĖGAS PAŠAUTAS, 
MIRĖ. 

TOWN OF LAKE. 

Joseph Goronaitis, 10635 

pavyko, tad manoma ir kito 
trumpoje ateityje surengti. 

Paskui dainininkas Rama
nauskas uždainavo "Švint 

Lapkričio 16 d. Schooi Hali;Aušrelė'' ir "Kur'bakūžėj sa. 
jsvet. įvyksta kitas šokis. Mu-

4 kp. ekstra susirinkimas' į-
vyks šiandien, ketverge spa
lio 23 dieną 1924. " Čia bus 
daug naujų nutarimų, ypač 
naudingų panelėms. Po susi
rinkimo seks puikus progra
mas mergaičių surengtas. 

Vyčių darbuotė. 
L. Vvčių 13 kp. nesenai su-1 

. ', , ; ' . . t ' zika parinkta kuogeriausia. 
Kdgebrook ave., mirė "bride- rvnge, šokius. Jaunimo kad nn^rrirtc.-° -i , . v-x- -i -• Daug neraginsiu, nes žinau ve l i" ligoninėj. Jis pašau- atsilankė net stebėtis rejkejo. w ^ ^ ^ :u 
tas Krie geležinkelio varde, Mąstau sau, turbūt iš visos 
kuomet mėgino pabėgti nuo * W jaunimas atsilankė. 
įeležbikelio sargo. j Suklydau. Mažai svečių buvo, 

Geležinkelio sargas liudija, b e t t a i P« r o d o ' k a d v i s i V ^ 
kad Goronaitis pirm bėgsiant <Mai atsilankė ir savo draugu 

nusipirko bilietus kad ne reik- daugiau savo dainomis mus 
tų eilėje stovėti prie svetai- žavėti. 
nės durių. Įsigyk tad bilietai Galop gerb. Pocius kviečia 
iš kalno ir gauk "your mo- Vyčius prisidėti prie Vyčių 

.nevs wortli,?. J'Apskr. Choro. Surinko didelį 
net didžiulėje salėje buvo pe-• * . v. ., . „ | „ . v .,_ ^ 

ir t»k paskui pasileidęs bėgti, J J f 'Garbingas svečias apsilankė, .pulką suvirs 1.) asmenų. Ge-
A . . . . . ranksta. Gryno pelno atliko *̂ r . . . . . . ,. kuomet jam liepta susinti. ^ ™ ™ y y y « -f Spalio J5 d. Vyčiams bai-!™s laimėjimas! Omega. 

kad bilietai beveik visį iš
parduoti. Gudrieji išanksto 

, v . . . . _ ^ nepaliko. Jaunimo daug, kad 
tris kartus soves j JĮ, I sargą . , . . , , . . . . , 

mairaota", akompanuojant p. v
Šifm " ž *j b a i g« s *f« Unksmai 

Pociui. Galingas delnų ploji- * o k s i m e > k u 0 P ° s o*«»U»r gro 
mas reiškė' p. dainininkui pa- 'Jant;• 

Atsilankyti kviečiami ne 
tik visi nariai, kurie būtinai 
turėtų pribūti, bet ir svečiai 
iš kitų kolonijų. 

Valdyba. 

dėką ir pasitenkinimą. Gaila, 
kad del laiko stokos negalėjo 

PAMESTA BOMBA. 
i 
suvirs $100.00 

Du jaunu vyruku važiuo
jant automobiliu sviedė bom-
bt> į našlės Mrs. Costello na
mus, 4910 \Yashin3t0n Park 
court. Kkspliozija padarė 
500 doleriu nuostoliu. 

Policija yra nuomonės, kad 
tai rasinė kova. Šalę tų namų 
gyvena negrų šeimyna. Tai
gi, matyt, bomba taikinta ne
grų namini, bet per kla:d<j pa
mesta ties Šaliniais namais. 

Spalių 6* dieną staiga mirė 
Mrs. Rose Kropetsku 52 m., 
1142 No. Ashland ave. Dabar 
koronierio teismas pripažino, 
kad ji mirusi nuo "moonshi-
ne" ivartojimo. 

SPRAGUE I SENATORIUS. 

Pulk. Albert A. Sprague, i 
chicagietis, yra kandidatu i 
•Suv. Valstybių senatorius iš 
demokratų partijos. 

Andai City Club'o susirin
kime republ ikonų partijos 
kandidatas i Suv. Valstybių 
senatorius Charles S. Deneen, 
aukštino republikonų šalies 
administraciją už tai, kad čio 
nai nebūta pastaraisiais me-
tais finansinės .depresijos, ko-

' fcios butą prie TYilsono admi-1 
nistracijps. I 
,4Kandidatas Sprague i tai 

atsakydamas paduoda štai ko 
kius faktus: 

"Prie Wilsono administra
cijos per paskutiniu du metu 
veikė republikoninis Kongre
sas. Tečiaus finansinė dep
resija nepalyginamai buvo 
mažesnė, negu prie republiko
nų administracijos. 

"Paskutiniais trejais Wil-
sono administracijos metais 
uždaryta šaly 180 bankų. 
Pragaišo virš 72 milionu do
lerių, i 

".Tokiu pat laiku prie Har-
dingo-Coolidge administra
cijos uždaryta 1,659 bankos 
ir pragaišo virš 600 nrilionų 
dolerių. 

"Tad prie kurios čia admi
nistracijos galėjo but didesnė 
finansinė depresija šaly?" 

J U O Z A P A S 
G U D U L A I T I S 

mirė Spalio 21 d., 1924 m. 4 
vai. ryte, 37 metų amžiaus. 

Kilo ii Vilniaus Red., Šven
čionių Apskr., Skarbiškio kai
mo. Amerikoje išgyveno 12 me
tų. Paliko dideliame nuliudi" 
me moterį Anele, dukterį He
leną 6 mėn., tetą Oną Gudu-
laitienę; Lietuvoje du broliu 
Viktorą ir Benediktą ir seserį 
Konstanciją. 

Kūnas pašarvotas 4532 S. 
Honore str., Laidotuvės įvyks 
Pėtnyčioje, Spalio 24 d. iš na
mu 8 vai. bus atlydėtas į Šv. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioj i-
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę moteris ir teta. 
Laidotuvėse patarnauja grab. 

J. F. Eudeikis. Tel. Yards 1741. 

rr*^ 

MARGARĖTA 
PETRĄ VIČIENĖ 

Po tėvais Marcinkevičiūtei 
mirė spalio 21 d. 1924 m. 
9 vai. ryte 24 metų am
žiaus. Gimė* Amerikoj. 

Paliko dideliame nuliū
dime Vyrą, Marvin, tėv$, 
motiną Teofile, urolius Ka
zimiera ir Edvardą, seseris 
Viktoriją. Bronislava ir 
Teofilė. 

Kūnas pašarvotas 2447 
W. 45 Place. Laidotuvės į-
vyks Subatoje, Spalio 25 d. 
iš namu 9 vai; bus atlydė
ta į Nek. Pras. P. Šv. baž
nyčią, kurio 1 įvyks gedu
lingos pamaldos už velio
nės sielą. 

Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines. 
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose 
laidotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras ir visą 
f Marcinkevičių šeimyna. 

giant savo kuopos reikalus 
svarstyti, įeina gerb. komp. 
A. Pocius, nesenai iš Lietuvos 
sugrįžęs, dainininkas Rama
nauskas, p-lės V. Volteraitė* 

Jovaišaite. Vyčiams pada
rė didžiausi "surprise", nie
kados nesitikėjo tokių svečių 
susilaukti. Žinoma gausiais 
aplodismentais buvo priimti. 
Ponas V. Stancikas supažin
dina svečius su Vyčiais ir 
pristato kalbėti gerb. svetį 
A. Pocių kalbėti. 

Ponas Pocius aplankęs bran 
gia Tėvyišc, negali praleisti 
progos nepasidalinęs malo
niais įspūdžiais su Vyčiais. 

Gerb. A. Pociaus kalba bu
vo begalo interesinga, vaiz
džiai nupiešė Lietuvos kraš 
tą, o ypatingai Kauną. Pažy
mėjo, kad Lietuvoje yra link
sma, muzika ir daina mėga-
ma. Kur tik nepasuksi visur 
girdžiasi dainos. Kaune ypač 
kas vakaras linksma, yra 
puikiu orkestrų, teatrų ir kon 
certų. Žinoma, Vy
čiai daugiausiai čia gimę ir 
augę, begalo įdomiai klausy
ki p. Pociaus kalbos apie Lie
tuva. Nors ir visą vakarą bu
tų kalbėjęs apie Lietuvą ne-

KLAIDOS ATITAISYMAS. 

Roseland, m. 
t 

Visų Šventųjų parapijos 
choras rengia koncertą Jus
tui Kudirkai, parapijos sve
tainėj antrą, dieną Lapkričio 
7:30 vai. vakare nedelioj 
1924. Buvo gi pranešta ".Dr
augo" num. 22cS, kad minėta
sis koncertas įvyks 18 diena 
Oct. 1924. 

J. Karcčka, 
Roselando Visų Šventųjų 

Parapijos vargoninkas. 

1 • 

DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJA. • - * 

Pastaba: Lietuvos Vyčių 

DR. RALPH G. CUPLER 
Šiuomi pranešu visuomenei, 

kad pasveikęs sugryžau j savo 
seną, vietą ir pradėjau gydyti. 
Jei k a m reikėtų, tai praSome a t 
silankyti. 

24-th St. And Oakley Avenue 
Ofiso Tel. Canal 0241—1718 

Rezidencijos Tel. Miriuay 5512 
Valandos: nuo 2 iki 4 po pietų. 

RAKANDU KRAUTUVĖ. 
Didelis išpardavimas rakan

dų, įrankių, geležes, malavų 
ir indų. Iš priežasties parda
vimo namo ir išėjimo iš biz
niaus. Turime viską išparduo
ti i 30 dienų. **N 

Išpardavimas prasidės Ket
verge Spalio 23 d. 

REALESTATE j 
DIDŽIAUSIAS MAINY 

MAS (R IŠPARDA
VIMAS, 

NAMŲ BIZNIŲ IR LOTŲ. 

J. NAMON REAL 
ESTATE * 

2418 W. Macrąuette Rd. 
Kuris yra ižmainęs Ir pardavęs 

kel ius Šimtus na/nų, biznių per 
praeitus kelius m e t u s J. N a m o n 
Real Estate yra suvirs 40 savo 
namų pardavęs. Tie ž m o n ė s ' ku
rie per jį pirko mainė, dabar dvi-

REAl ESTATE 

cubai pelnė ir džiaugėsi 
pelnu. Dėlto žmogus 

tuomi 
pirkdama*? 

1 * * 

A. KASMOVVSKI 
1741 - 43 West 47 Street 

Chicago. III. 

S5? 

P A R D A V I M U I 

ar mainydamas narna per J. Na
mon Real Estate Firma, yra ap
saugotas nuo visokių apguvisčių 
nes Jo biznis yra labai išbujojusi, 
dėlto, kad ž m o n ė m s duoda gerą 
patarnavimą ir patarimą. 

Kurie perKa ar maino ar par
duoda n a m u s sutvarko visus le
galius dokumentus-dalykus, kad 
žmonėms neprapultų įdėti pinigai. 
J. N a m o n Real Estate skol ina 
nigus pirlfė}a'ms ant morgičių. 
Taipgi turi didelius bargenus na 
mų, lotų ap ie Vienuolyną. 

Marąuette Parko ir visose da
lyse Chicagos. Jėi norite parody
ti mainyti namą lotus ar biznį j 
mes turime laukiančių pirkėjų. J 
Kas ko norite, ats i lankykite į m u - i 
sų ofisą pasirinksite kas jums rei- ] 
kalinga. Gausite teisingą ir grei- X j 
tą patarnavimą. 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
<ri -ir visokins biznius. 

Darb$ atliekam greitai, 
pigiai ir gerai 

Kreipkitės: 
1352 So. Habted Str. 
Tel. Boulevard 96411 

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

ANT NAUDOS. 

S. L, FABIOMS CO, 
5ių. f 
na-1 

809 W. 351h S(.„ Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RASTUS. 

.'aselentingai siunčiam pinigus ir 
% Parduodam Laivakortes. 9 

/r « • . / • 

PARDAVIMUI 2 flatų mū
riniai namai ant Marąuette 
Road arti Maplewood Ave. 
Garu apšildomi, maudamasis 
kambarys Lšgrysta plytoms, 
beržinio medžio visi užbaigi
mai, Atsišaukite 

JAMES KRAL 
2444 West 67 th Street 

Tel. Prospect 1364 

2418 West Marąuette Rd. 
(Or 67 Blvd.) 

Arti Western Avenue 
Tel. Prospect 8678 

Išeik iš 

PLAYER PIANAS 

Parsiduoda $Š00 vertės pia
nas su suolu ir 100 rolų. už 

$115 
turi but parduotas ikį spalio 
27 nes apleidžiu miestą. 

1389 MILWAUKEE AVE-
1-mas aukštis 

Klauskite Mr. Lukas piano. 

PRAKALBOS VILNIAUS 
ATVADAVIMUI. 

Prakalbas rengia ftarfield 
Parko lietuviai katverge, spa
lių 23 d., S. m., Liberty Club 
Hali, 3420 Roosevelt road 
(12-j i gat.). Pradžia 7:30 
vakare. Jženga veltui. 
. Kalbės; "Draugo'' Redak
torius Dr. {K. Pakštas, Fede
racijos Centro Sekretorius 
Adv. B. Mastauskas. Daly
vauja Šv. Grigaliaus Choras 
iš Cicero. Bus eilių, dekla
macijų ir kitokių jvairumų. 

A. + A. 
PETRONĖLĖ 

VASILIAUSKIENĖ 
( P o tavais Bais i taitė) 

mirė spalio 22. 1024 m. 3:30 
vai. r>u* 38 metų amžiaus. Ki
lo iš Kauno Red. Tauragės A p 
skričio Naumiesč io parap. J o -
clžiu Kaimo. Išgyveno Ameri
koj 13 metu. 

Pal iko (Udeiamle nul iūdime 
vyrą Joną. dvi dukteris : Elz
bieta 11 m., Ona 7 metų, pus 
brolį Fr. Geėių, ir puseserj Ag
nieška Gečienę. U e t n v o j e ttvi 
>eser|: Marijona Ir Oną,. 

Kuuas pašarvotas 44S1 So. 
Taimao Ave. l a ido tuves įvyks 
Subatoje spalio 25 d. Iš namų 
S vai. bus at lydėtas j Nekalto 
l*ras. P. Š T . bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. 

P o pamladų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines . Nuošir
džiai kv ieč iame visus gimines, 
draugus ir .pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Vyras, Dukterys. 
Pusbrolis ir Puseserė. 

Iait lotuvė patarnauja grabo-
rius j . p . Eude ik i s , Telef. 
Yards 1741. 

-
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• Tamsumos 
rel. Boulevard 0312 

PADAROME SENUS 
AUTOMOBILUS KAIP 

i NAUJUS. 

[Automobile PalntingSilOpI 
Darbas Aukštos Rūšies 

Kainos Prieinamos 
(Spcctalos Kainos B e i Pardavėjams^ 

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

( hieago. 111. 

Be Vaistinei Daktarai 

Apšviesk Savo Virtuvę 
Linksmiausia Šviesia. 

Tyra maloni šviesa! Kaip malonu 
ir linksma darbuotis virtuvėje, lss^ 
da apšviesta malonia šviesa. Visi 
tamsus šešėliai prašalinti, visi tam
sus kampai apšviesti Ypatingai jei 
Jus gyvenate apartmente Jums bū
tinai reikia įsigyti "Daylite Kit-
chen Pixture"' -- tai gražiausia pa-
livota kristaline lempa. Įmokėk tik
tai 

i skalno paskui 75c. kas pnė* 
nuo. Viso $9.00. Ar $8.50 
eash. » 
Telefonok del i šbandymo 
veltui. Randolph 1280, Ix>-

v eal 285. 

Commonvvealth 
Edison Company 
Lighting Division 72 W. A d a m s St. 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

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

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų L u b ų ) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

Physfcal Health Institute 
DR. VELONIS, Ph. 
D. C, D. Q., N. T. 

Gydau įvairias l igas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais. 

4204 Archer Ave., Chicago. ū l . 
Brighton Park, 2 lubų, R ū m a s 1 
Valandos nuo 9 ryto iRi 12 pietų. 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Nedėldi&niais nuo 9 Iki 12 pietų. 

Te lephone Tjafayette 4543 

1>R. P. 1 S I M A I T I S 
N A P R A P A T H 

Gydau pasekmingai tokias ligas 
vyrų, moterų ir vaikų kuriąs bu
vo pavadintos neišgydamosj ' ne-
s i lpnindamas juos vaistais ir ne-
vargindamos operacijomis. 

Vartoju Napranatijas ir Maisti 
nes chemijos būda gydymui, ( i3-
gydęa nurodau raštų kaip užsilai
kyti jei būtum sveikas ir ilgai gy
ventum-. Einu prie l igonių ir j 
namus. Tel. Boulevard 8763. Ofi
so vai. 1 iki 4 po pietų 6 iki 8 
vak. Nedėl iomis po sutartė 4652 
So. Ashland Avenue. 

* i i—«———' m r iH/ 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
. M i n i m o Ir budavojitno namu 
GKNERALIS 

C O N T R A C T O R I S 
Atsi lankykite p a s m a n e duosu 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 
H o m e 

3356 L o u e Avenue 

BRIOGEPORT PAINTING 
& HAR0WARE CO. 

Malavo,iime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir poperuo-
jarne namus. » Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliatn, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Į Cfaicago, D l Tel. Yards 7282, j 

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

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rųšies reikalaip 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, m. 

Residencijos Tel . Ofiso Tel. 

Prospect M 0 1 Prospect 5778 

Armitage 6193 
• r 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Roof ing Contractor 
Visi stogai egzaminuojami 

sprokavfma! duodami veltui. 

Mes ta isome senus tr dengiame 
naujus s togus visokios ruSles. 

Mūsų trokai važiuoja | visas da-
lis miesto ir priemiesčius. 

S Prakiurimus Stoge 
Pataisome ui $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

2011-13 W. Division Str. 

f lVleWB (3anal 6 M ? 

I JOHN 6, MEZLAISKIS 
Oeneralis Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
2819 West 24-th Stre«t 

Chicago, ni 

NAMU BARGENAI, 
6312 S. Western Ave. 
Kiirie ieškote pirkti ar 

mainyti NAMUS, LO
TUS, FARMAS, BIZ
NIUS ir t. t. Mes turime 
didelį pasirinkimą Namų 
Lotų, Marquette Parko 
kolonijoj ir po visą SOtf-
TH SIDE. 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 Jaukiančių pirke-
j į j -

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

Tel. Prospect 2102 

Užsimoka ^arsintes dienraš
ty "Drauge". . 

~»«.* 
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! Telefonas Canal 7238 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Kontraktorius 

DaŽŲ ir Poperos Krautuve 
tsss so. LEAVTTT STR. I 

• • ^ 

Tamsta g « 

Ar seri^ite? Mes Jums pagrelbė-
sime. Patarimas dykai ar jųs čia. 
gydysites, ar ne. Kokia yra jūsų 
l i ca? Ar geri yra Jusu inkstai — 
— turite strėnų s k a u s m u s ? Ar 
turite skilvio liga. gasų, rugštumų 
ir nesijaučiate gerai po va lg io? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėj imą? Ar turite dideli persi
šaldymą, nemalonų k v a p ą ? Ar 
turite hemoroidus ir f i s tulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, ifibalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų" — nemigė, pavargęs iš ry 
to, galvosūki, apsivėlusi l iežuvj? 

' Prašal inkit nervinaruma — apsi 
saugoki! neurastenijos, j i s i lpnina 
visus nervu*. įVerelkės j u m s dau
giau kentėti — ateikite ir pas lma-
tykite su m u m i s tuojau. 

Daktarai Kopczynski 
ir Schweers 

OfisAN 
Tel. Haymarke t 4376 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viršui Hat terman Ir Olantz Banko 

Valandos 9-12 ryto, 2-6 po 
pietų. «-9 vakare 

Ned<Miot n u o 10 tKi 12 diena 
Specialistai ehronl&kų, nervų, 
kraujo, odos ir š lapumo li#u.' 
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