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"Drangas** tebūnie knekrie-
D*m lietuviui Katalikui Ame 
nkoje jo gyvenimo draugas I 

Kad tarp mus, katalikų, butų da 
daugiau vienybės, meilės Ir susipra
timo, Ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingų darbų naudokimės 
katalikiška spaudą Ir ją platinki-
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"""" ' kiajsps 
500 Ispanu Nukauta A l i n a s Užlajoj 

CHICAGOJE 

! 

VAIKAI MOKYKLOSE 

KOMA, nigs. 8. — Praeitą 
sekmadienį po pietai Beveide-j 
re kieme, Vatikane, Šventasis 
Tėvas priėmė nūdieneijon į-! 
vairių pasaulio Taliu 10,000 
skautu — bernaičiu. Visi skau, 
tai buvo apsitaisę venodai — 
mėlinomis kelinėmis >r khaki 
marškinias. Teėiaus kiekviena 
tautinė grupė turėjo skirtin
gas emblemas. 

10,000 skautu suklaupė rui 
mingam Iriems pas i i 
Šventajam Tėvui. 

Vakar Obicagoj atidarytos 
; kai parapijų, taip visos pub-
liškos mokyklos. Praneša, 
kai]) tas, taip kitas mokyk
las šįmet lan|o apie 600,000 

i vaiku. 

Vokietija Palanki Europos 
Nusiginklavimo idėjai 

KAS YRA DARBININKU 
PRIEŠAI? 

Rif ų Spėkos Už Porps MailiŲ 
Nuo Tetuano 

NUSKENDO GELBĖDA
MAS KITĄ 

PERLYNA^, rūgs. 9. — 
Atidarant T. Sąjungos suva
žiavimą Genevoj Franci jos 
premieras Painleve karštais 

dį. Vokietija yra palanki 
Franeijos premiero norams, 
ty. nusiginklavimo koni'erenci 
jai. Bet ji nepalanki jo tiks-

DETROIT, Mich., rūgs. 9. 
- Darbo dienoje čia skaitlin 

gam darbininkų susirinkime 
kalbėjo Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas Green. 

J is nurodė, kad šiandie did 
žiausi darbininkų priešai yra 
raudonieji gaivalai ir autok
ratai — kaikurie darbdaviai. 
Darbininkai tuos ir kitus pri
valo kovoti. 

žodžiais ragino T. ^Sąjungos lams, kokių jis siekia, 
delegatus, kurie reprezentuo- Į Painleve tikslas — būtinai 
ja arti 5A atskirai valstybių, i- įtraukti T. Kąjungon Vokieti 

m- n i i Idant jie pasidarbuotų arti- ją pinniaus nedavus jai ten t "T«W»,,;I n * * * . ^ 
Ties Gary ežere nuskendo d. l • . ' Juvemle Detention Mome 

PARYŽIUS, rūgs. 9. — sislėpi salaitėj, palikdami sa 
odžius Ispanijos diktatoriaus Primo |vo draugų lavonus sausumo-

(!e Rivera pastangos išsodin-ĮJe ir pakrašėiais vandeny. 

Jų tarpe buvo 5,000 Romos 
skautu, gi kitus sudarė Itali
jos mieste ir jeitų šalin. I s 
Franeijos buvo 600, Britani
jos 800 ir tt. 

Romos skautai pareiškė ne 
mažai mandagumo svetimiems 
skautams. Sveėius pirmiau su 

ti ispanu kariuomenę sausu-
moii iš Alhueemas užlajos 
priešais Adjir baigėsi didele 
katastrofa. Iš 2,(KK) kareivių 
rifai 500 nujkovė, gi likusieji 
kuogreiėiaus sprūdo valtimis 
atgal Pernon salaitėn, kur už 
uo',i pasislėpė. Ispanai pak
liuvo rifu ku'kasvaidžiu kry-

Jeido Beveldere kieman, gi j ie , * '•• ' 
. . . . i . . v 'žiavon ugnin. 

patys inejo paskiausiai ir uz . 
ėmė sau skirta vietą. 

dio stiebas ispanu karo laive 
Alfonso XIII. Tuo hvl:\i laive 
buvo ir Primo de Rivera, 
kurs vadovavo operacijoms 
Po tos nelaimės jis tuojau.-
persikėlė kitan karo laivai*— 

m 

Jaime I 

Po šio nelaimingo ispanams 

Xorth\vestern universiteto 
studentas Percy Bacon, 22 m. 
J is mėgino gelbėti Miss EI. 
Rogge, kuri šaukėsi pagelias. 

miausioj ateity sušaukti nusi lygybės garancijos. Vokietija 
\ a i< »ai 

Sarvai teėiaus merginą išgel-
įvykio, karo laivių anuotos dar , . . 

•J 
labi aus ėmė Imubti. 

UŽ POROS MAILIŲ NUO 
TETUANO 

PERKASE LAVONAS 

Arti Lockport "po\ver bo-
u se 

Nemažai skautu atvyko iš 
tolimų šalių. Jviti gi prieš vy-
ksiant Romon apkeliavo kai-
kurias Europos šalis. 

perkase rastas , neiden-
TETUAN, Moroko, nigs. 9. • .,... , , , 

i f ** . tifikuoto vyro lavonas, knrs K ai n iau sakvla pirmos©*! , . t .\ . • - .. i ' J • l »rankoje laike nemaža atularv-depešose, sukilsiu rifų vadas 
Abd-el-Krim nesėdi sudėjęs 
ranku, kuomet ispanai darbuo 

tą lenktinj peili. 

Lavom ne rasta jokivi ženk 
pulti ir paimti jo sostinę hh W jis but nužudytas. Po-

tlieija yra nuomonės, kad jis 

At<4»s. &**>»fcfc*HH Tėvur 
skautai raliavo keliolika minu 
tų. Šventasis Tėvas ilgiau [ 2,000 ispanų, kareivių norė-
pusvalandžio kalbėjo į tą g r a ' t a išsodinti rugsėjo 7, apie 
žu, sveiką skaillingą jaunimą, j 11.'00 ryto, po nepertraukia-
Sakė, kad protingas kūno la- Į mo aštuoniolikos valandą rifu 
vinimas duoda daug sveiku-'pozicija, apšaudymo iŠ laivu 
mo, iš kurio išsivysto jaunime a r bombardavimo iš oro. 

Adjir. 
* >i perkasau įstumtas, kuomet mo 

J spanri žvalgai praneša, kad • . . . 
K * w |gino peiliu apsiginti uzpuolu-

už poros mailių nuo rJetua- • 
nu, ispanų Morokos sostines, I 

s i * Jį plėšiku. 

daug sukilėliu koncentruoja
ma kalnuotoj apylinkėj. 

Iš to spėjama, kad sukilė
liai ruošiasi pagelti atakas 
Tetuanui, kuomet ispanai jrni 
dės atakuoti Adjir. 

ginklavimo konferenciją. | tai žino ir Painleve savo dai-
Premieras Painleve sakė, liais žodžiais jos enapvils. 

jog niekas kitas taip labai ne liet užsienių reikalu. įn/nis-
pageidauja nusiginklavimo ir teris Stressemaim labiaus pa 
taikos, kai Francija. 'geidauja, kad nusiginklavimo 

Pridūrė, kad ikaip greit bus konferenciją sušauktų S. Vals 
padarytas su Vokietija sau- Itybiu prezidentas Coolidge, 
gumo paktas, tuojaus turi sek bet ne kas kitas. Tuomet to-
ti nusiginklavimo konferenci- kia konferencija butų be par 

sukėlė maištus tikslu 
pasiliuosuoti. Vadas S. pko-

j ronski, 10 nu, policijos paim
tas. 

Cook apskritis, ty. Chicago, 
gali pasigirti rekordu. Per me 
tus turi virš 7,000 divorsjn. 

ja. Konferencijos sušaukimą 
suvažiavimas turi autorizuoti 
tarybą. 

Painleve kalba į vokiečių 

tijinės spalvos. 
Pasirodo, kad šių metų T. 

Sąjungos suvažiavimą Franci 
ja darbuojasi panaudoti išim 

valdžią padarė nemažą įspu- tinai savo interesams. 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI UŽ- koncesionieriai. Kai-kurios 
IMTI KONCESIJŲ 

DALINIMU 

Daug žemės Ir Miku Pave
dama Svetimšaliams 

sveika dvasia. 

Tą paėią dieną ryte visi 
skautai buvo Šv. Petro Bazi
likoj, kur Šventasis Tėvas 
jiems celebravo Mišias. 

Pasirodo, ikad visų šalių ka 

Kareiviai susodinti į nodi-• Diktatorius Primo de Rive-
des motorines valtis. Kaip ra savo dispozicijoje turi ne

mažai franeuzu lakūnu. Visos tik valtys pasislinko arčiau 
pakraščių, tuojaus rifai pake-, visur rifų. pozicijos orinėmis 
lė kryžiavą kulkasvaidžįų ug- bombomis griaujamos. Tečiau 
nį. Nemažai ispanu jau buvo tas neduoda geistinų rezuJta-

į sausumoje. Iš tu retai kurie tu. Rifai visur ne vien stip-
talikai darbuojasi naujai s^en w . i . s _ . . 

ishko gyvi. Jie souo atgal \ f riai atsilaiko, bet kovose rodo 
valtis ir, rifams šaudant, pa- daug pirmienybės. 

PAŠAUTAS POUCMONAS 
MASKVA, rūgs. 8. — Bo-

Policmonas \V. K rausė iš L v e v i g t i m , R u s i j a s u J a p 0 I l i j a 

Kensington stoties mėgino su k i t u o m e t y r a p a d a r i u s i d a u . 
stalKlyti keturis įtariamus jau g į a u g p o l i t i l i i o c h a r a k t e r i o , u 

nuolius ant kampo 127 gat. P W | . Šiandie čia vedamos de 
Wallace ave. 

Ui tai piktadarių pašautas. 
Keletas įtariamo, suimta. 

Tie patys* piktadariai įtaria 
mi May Fago, 19, m., pašo-
vime. 

tkartei užtikrinti sveikumą. 

VAKARŲ EUROPOJ ŠALTA 

PARYŽIUS, rūgs. 9. 

MIRĖ POLITIKAS 
Po pamaldų ftv. Tomo Apa-

LAUKIA GRYŽTANT KARO 
SEKRETORIAUS 

Tomis dienomis Anglijoje ir stalo bažnyčioj va^ar palaido Y\;A8HIXGTON, nigs. 9. 
Franciloie staigu atšalo oras. tas mirusio demokratų parti- , . , , , 
x laiįvijujt, si«i0ci ai^aiv wi« ^ , |Karo departamentas nieko ne 

PAGROBĖ 3,000 D0L. 

Xuo tos oro atmainos nema 
žai žmonių mirė 

jos įžymiojo nario 
Carev lavonas. 

Tbomas 

Keturi plėšikai aną naktį 
įsilaužė Chapeil Ice Cream 
('o. ofisaai, 8335 8o. Halsted 
st. Panaktinį surišo, suskaldė 
seifą ir su 3,000 dol. pasprū
do kompanijos automobiliu. 

k 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 

išsprendė, kas pradėti su pul-
! kininkn Mitcbell, kurs pareis 
j kimu viešai paskelbė karo lai 
|vyno ir karo departamentų 
j krimina'inį apsileidimą žuvus 
f orlaiviui Shenomdoah. 

\YASHlXGTOX, rūgs. 9. — Pulkininko Mitchell reika- Laukiamas sugryžtąs po Ii 
las pavestas generaliam armijos inspektoriui. Inspektorius Į gos karo sekretorius AVeeks. 
turi atlikti tyrinėjimus ir raportuoti karo departamentui. 

GEXF}YA, nigs. 9. — /T. Sąjunjgos simižiavime be ki
tų reikalų iškelti tautinių mažumij klausimai Albanijoj, Bul
garijoj, Graikijoj, Lietuvoj ir Lenkijoj. 

VIEXXA, nigs. 9. — Iš Varsa vos praneša, kad Lenki-

NAUJAS VIRŠININKAS 

LAKŪNAI NESURASTI 

SAN FRANCISCO, rūgs. 
9. — Iš čia andai skridę į Ho 
nolulu 5 lakūnai ir Paeifike 

ja su bolševistine Rusija padarius sutartį, kas link draugin-: pragaišę nesurasti. 
go pasienių painiavų išsprentMmo. 

MELBOFRXE, Australija, rūgs. 9. — Parėdyta areš
tuoti 600 britų jurininkų, kurie čia apleido laivus ir negryžo. 

I LONDONAS, rūgs. 9. — Anglijoje areštuojami komu
nis ta i Susektas revoliucijos sąmokslas. 

MADRIDAS, nigs. 9. — Oficialiai paskelbta, kad dabs 
ispanu išsodinta Morokon iš AVaucėnias užlajos. 

<GENEVA. nigs. 9, — Saugumo paktą sustatyti nutar
ta vokiečius pakviesti čionai. 

Dar ieškoma. Bet jau netu
rima vilties juos rasti. 

PRAMATOMA NAUJA 
REVOLIUCIJA 

BUENOS AIRPS, Argen
tina, rūgs. 9. — Eina gandai, 
kad reikia laukti naujos revo 
liucijos Brazilijos valstijoj 

j Rio Grande do Sul. 

Chioagon atvyko naujas prb-
hibicijai vykinti viršininkas. 
Tai E. C. Yellowlev. 

Praneša, jis tuojaus peror
ganizuos vietos "sausąj į" per 
sonalą. 

SUVAŽINĖTAS SENAS 
NEGRAS 

Automobiliaus auka krito 
Harry Jobnson, 103 m. neg
ras, 9207 Perry ave. J is ant 
vietos užmuštas pravažiuojan 
čio automobiliaus.^ 

Šis negras kituomet gyveno 
vergijoj pietinėse valstijose. 
-
~ I I IMI III I . • I — —II M - Į' 

CHICAGO IR APYLINK. 
— Šiandie nepastovus oras; 
pramatomas lietus; maža at

maina temperatūroje. 

rybos ekonominės sutarties 
klausimu. Japonijos atsto
vas yra Nakasato ir Okumura. 
^olševistinę Rusiją reprezen
tuoja Joffe, buvusis ambasa
dorius Japonijai. 

Daugiausia tariamasi apie 
koncesijas. Anoj pirmoj poli 
tinėj sutarty bolševikai davė 
japonams plačių žibalo ir ka
syklų koncesijų. Šiuokart ja-; 
ponai nori gauti žemės, ant 
kurios jie galėtų ūkininkauti. 

Bolševikai .paskelbė, kad jie 
turi 15 mitionu. akijį valsty-j 
binės neapgyventos ir nedirba 
mos žemės, kurią norėtų pa
vesti koncesijomis japonairis 
ir kitiems svetimšaliams. 

Nemažai tos žemės jau išda 
linta koncesijomis. Bet ne
mažai dar ir likę. Tos žemės 
yra Turkestane, Siberijoj, 
Kaukaze, šalimais Aaovo ju-
ros ir Pavolgy. jKuone visi 
tos žemės plotai reikalingi drė 
kinimo, ką turėtų atlikti patys 

i 

Pinigų Kursas. 
Vakarykščios dienos. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.84 
Italijos 100 lirų 4.11 

• 

Belgijos 100 frankją 4.45 
Šveicarijos 100 fr. 19.42 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 

tos žemės plotai tinkami ja
vams, gi jdti — išimtiuai ga
nykloms. 

Olandija veda derybau su 
bolševikais gauti žemės konce 
sijų palei Azovo jurą, kur virš 
400,000 akrų nekultivuojarata. 
Francija nori 8 mfiomi akrų 
rytinėj Siberijoj. 

Trys vokiečin bendrovės, i-
nėmus Kruppo bendrovę, jau 
gavo koncesijomis 400,000 a-
kru. 

SKAITYKITE IR- PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

TIK 

$2 
Ten Ir Atgal 

Nedėlioję, Rugsėjo 13-tą 
Klausk C. & N. W. Ry. ti-
kietų Agentų del smulkmenų 

CHICAGO TIKIETi ; OFISAI: 
148 Plark St. Tel. Dearborn 2323 
22 6 W. Jaokson St., Tel Dear
born 2121 or Passengftr Tr-rminal, 

Madison A Canal Sts., T>1. 
Dearborn 206 0 

Vokietijos 100 mrk. 23.81 *i įeieionas: 
Franeijos 100 frankų 4.70 į*--"."."."* ' " ; ; ; . • ; • » • » 

T e i s i n g»a s Patarnavimas 

s-

Siųskite S a v o Giminėms 
j 

LIETUVĄ 
PINIGUS 

P E R 

DRAUGĄ 
Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
tarnauja. "DRAUGAS" siun 
čia per didžiausią LIETU
VOS VALSTYBES BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia Pi-
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draf tais ir 
Telegrama. 

"Drangas" Pflb. Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 

t 

Telefonas: Roosevelt 7791 

G 
> 

s# 

G w 
n o 
S) 

• * > . 

Vi 
O 
c 
B-
9 

r 
N? 

» • » * • « » • • » » » • » • • • » • ! 

file:///YASHlXGTOX


n R A U G A S Trečiadienis, Vtage. 9, 1925 

D B A U G A b 
EahUA«d DaOi Imtgt tandayi 

Ona Y«K • 16.00 
Six Uonihš 13.00 

41 HEW9 - STATOS Sa A OOPY 
D&AUOA3 PUBUSHINQ OOn Inc. 
BU 8a Oaklfij A7&., OUcago, 2L 

TtL Rootevalt 7791 
tittd. Tel. Kooeevelt atlt 
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Mokslo metai jau prasidė
jo. Lietuviškose, katalikiško
se mokyklose smarkus judėji
mas. Motinos, geros lietuvės 
katalikės -- kita vieną, kita 
du, o kita ir visą būrelį savo 
vaikelių veda pavesti į Se
serų mokytojų rankas, atiduo 
ti į jų globą. 

Ne viena motina, kurios 
vaikučiai lankė ne katalikiš
ką svetinitautišką mokyklą, da 
bar atveda į savąją katalikiš
kąją, lietuviškąją mokyklą. 

Jos supranta, kad šioje pas 
tarojoje mokykloje jos bran
gus vaikeliai yra saugesnėje 
vietoje, negu kur kitur. J i 
žino, kad šioje mokykloje jos 
vaikeliai bus mokomi ir, jai 
brangios, jos tėvų kalbos. 

Yra ir liūdnų įvykių. Štai 
ašaras braukia nuo savo akių 
moteris, kurio s vyras, netekęs 
tikėjimo, pakliuvęs bedievių 
įtekmėn, keikia katalikišką--
lietuvišką mokyklą ir užsis
pyręs lupa savo vaikus iš jos. 
J o nesugraudina, nesuminkš
tina moteries įrodinėjimai ir 
net ašaros. 

Bedievybė suėda sykiu vis
ką: tikybą, tautybę ir švel
nius jausmus. 

miausių lietuvių kolonijų siun|i»'< 
čia savo mergaitės į tą įstai
ga. Bet Cliicaga, turėdama tą 
lietuvišką įstaigą čia jau pas 
save, privalėtų užpildyti ją 
kupiną. Lietuviai tėvai priva
lėtų visuomet atminti, kad 
jų dukters butų šviesios lie
tuvaitės, nors gimusios Ame
rikoje. Šv. Kazimiero Akade
mija ne tik neleis joms pamir
šti savo tautybės ir kalbos, 
bet, priešingai, ją pakels ir 
sustiprins. 

Tos lietuvaitės, baigusios 
Akademiją, įuokės mylėti šią 
šalį ir jai atiduoti, kas jai tei
singai priklauso, bet šalę to 
jos mylės Lietuvą, kels jos 
vardą šioje salyje, o nekurios, 
nukeliavusios Lietuvon, mo
kės ir tenai naudingos būti. 

D A R B A S 
DARBININKŲ SKYRIUS. 

LIETUVOS - LENKIJOS 
DERYBOS. 

AVashingtonas. Elta prane
ša iš Kauno 4, IX 25: 

Lietuvos-Lenkijos derybos 
miško plukdymui Nemunu su
tvarkyti prasidėjo Kopenha
goje pirmą rugsėjo mėnesio 
dieną. 

Pirmame posėdyje išrink
tos: plukdymo, susisiekimo, 
konsularinės protekcijos ir 
redakcijos Komisijos. 

lviigsėjo mėn. antrą, pluk
dymo Komisijos posėdy len
kai griežtai reikalavo leisti 
sielininkus iki Klaipėdos ir 
duoti tam-tikrą plotą uoste 
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ANGLEKASIŲ STREIKAS, klekasiai. Anų vieton kasyk
lų bendrovė priėmė streik-

Didžiule angliška spauda 
šiandie jokių žinių nepaduoda 
apie sekamą kietųjų anglių 
kasyklose darbininkų streiką. 
Tik pažymi, kad darbininkai 
esą tan streikan gerai pasi
ruošę. Tam tikslui jie susi
taupę nemažai pinigų. Atėjus 
nedarbui, jie galt turėti sau 
linksmas atostogas. 

Ta spauda daugiau nieko 
ir nežino, kaip tik tai, kad 
šiandie darbininkai gerus pi
nigus darą ir vertėtų jiems 
uždarbius sumažinti. 

Dėlto, už kilusį streiką ji 
kaltina ne kasyklų savinin
kus, bet anglekasius. 

Daug jau rašyta apie " di
delius" darbininkų uždar
bius, ypač šiais brangenybės 
laikais. Bet kapitalo agentų 
tuomi neįtikinsi. Ka s yra so
tus, tas nepripažįsta, kad 
darbininkų tarpe butų kokio-
nors vargo. 

Pirm poros metų kasyklų 
savininkai įtikino angleka
sius, kad artimoj ateity gyve
nimas atpigsiąs ir todei jiems 
didesni uždarbiai busią ne
reikalingi. Daugelis ir manė, 
kad brangenybe turės suma
žėti. Tečiaus apsirikta. Vie
lojo gyvenimui atpigti, per 

laužiu*. Šiuos bendrovė ties 
kasykla išlaiko. Tik maža da-

Kasgi su šiuo įstatymu y-
ra bloga? Tai tas, kad 1920 
metų cenzo kvotomis perma-
žas skaičius darbininkų gaur 
namas, kad ^atvykstančios šei
mynos ardomos ir ateivių pa
rinkimas neduoda geistinų re
zultatų. 

Amerikai reikalingi švieži, 
geri darbininkai, kurių šian-

lis streiklaužių naktimis nu- j die iš niekur nesulaukiama, 
eina darban ir gryžta namo. išėmus tuos, kurie paslapčia 

Bedieviško fanatizmo apim
tas nežiūri į ateitį, nemato kur 
stumia savo vaikus. Galutinai, susitarimo. 

pastaruoju du metu jis pasi-
laivams ir sieliams laikyti., 7 • i • T> i i i 

Įdare brangesnis. Bet kasyklų Kitais plukdymo technikos 
klausimais prieinama prie 

Priėmus darban streiklau
žius, streikininkai išsprendė 
kasyklas pikietuoti. Tečiaus 
nors valstijos konstitucija pi-
kietavimo nedraudžia, bet pi-
kietavimas negalimas del še
rifo ir jo asistentų, kurie vi
suomet stovi kapitalo pusėje. 
Jie randa priežasčių darbinin
kus areštuoti ir paskui tąsyti 
l>o teismus. 

r tad išsisukti areštavimo, 
streikuoją darbininkai ėmėsi 
priemonių. Ties kasyklomis 
susirinkę jie pradėjo laikyti 
religinius mitingus. 

Šerifas, kurs saugoja kasy-

iš Meksikos arba Kanados 
šmugeliuojami. Tarpe tų ne
legaliai įvykusių darbininkų 
yra i mažas nuošimtis atatin
kamų. Kur-kas didesnis jų 
tarpe nuošimtis yra tų, kurie 
čia atvyksta ne apsigyventi, 
bet propagandos tikslais. 

# 

Nesenai S. Valstybių Ko
mercijos Kūmai laikytam su
sirinkime iškėlė imigracijos 
klausimą ir padarė tokias iš
vadas: Jei šalies produktivu-
mas penkiolika nuošimčių pa
didėtų, tai darbams pritruk
tų darbininkų. 

' Manuf acturers' Associa-

Pramoninkai ir farmeriai 
kelia smarkius protestus 
prieš šiandieninį imigracinį 
įstatymą. Visuomenė apie tai 
mažai žino, nes protestai ne
paduodami viešumon. 

Aguona. 

DARBO PARTIJA. 

V-1 
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kių interesus, mitingo vadus 
areštavo. Valstijos guberna
torius stojo šerifo pusėn. Tei
smas areštuotus apkaltino. 

Apkaltinti darbininkai pa
davė apeliaciją. Andai krimi
nalinio apeliacijų teismo t e i - . , . ~7~ -,•] 

_, J * bes bus didesnes. 
sėjas Thomas A. Doyle juos 
išteisino. 

t ion' ' praneša, jog šiandie y-
ra didelių sunkenybių gauti 
reikalingų paprastų darbinin
kų, kurie visuomet buvo re
krutuojami iš atvykusių sve
timšalių. Toliaus gi sunkeny-

Darbo partija turi konven
ciją Chicagoje. Apie šį susi
rinkimą vietos spauda nieko 
nerašo. Bet verta apie tai pa
minėti. 

Darbo partijai vadovauja 
raudoniausieji šios šalies gai
valai, kurie yra kartu ir 
Maskvos autokratų agentais. 

Nors suvažiavime tariama
si apie politiką, bet ištikrųjų 
darbuojamasi sukurstyti or
ganizuotus darbininkus atsi
mesti nuo Amerikos Darbo 
Federacijos ir prisidėti prie 
pragaištingo darbo: 

Darbo partija kituomet bu
vo radikalų partija, kurion 
susispietė visi raudoniausieji 
suirus socialistų partijai., Bet 
šiandie ji jau skaitosi trečio-
jo internacionalo šaka. Šio su
važiavimo delegatais yra vie
ni ^komunistai. 

Darbo partijoje per pasta
ruoju du metu sekė nesutiki-

<J-I 

kas tokiam ir galvoje* ko 
kiais bus jo vaikai. 

Jis, žinoma, nenori, kad jie; 
butų katalikais; bet jam ne
rupi, kad jie išmoktų lietu
vių kalbos, kad jie nepamirš
tų savo tautos. 

Rugsėjo trečią dieną, kon
sularinės protekcijos Komi
sijos posėdy lenkai reikalavo 
Konsulato Klaipėdoj. 

Išeina kova del mokyklos. 
Šv. Kazimiero Akademija. 
Rugsėjo 8 d. atsidarė mūsų 

vienatinė lietuviškoji, aukš
tesniojo mokslo ištaiga, Šv. 
Kazimiero Akademija, g v . i ^ P l u k dJ-mo taisyklių klau-

telefono susisiekimo projek
tas. \ \ 

Plukdymo Komisijoj ne
baigta diskutuoti sielininkų, 
palydovų ir Lietuvos nustaiy-

J£azimiero Seserų vedama. 
Keliom i> dienomis prieš 

prasidėsiant mokslui jau pra 
dėjo rinktis mergaitės, ypač 
iš tolimesnių lietuvių koloni
j a 

Daug tėvų, savo tautos ir 
kalbos mylėtojų, net ir ištoli-

s nnai. y 
Lietuvos Delegacijos pir

mininkas yra Sidzikauskas, 
nariais — Naruševičius, Skar-
d inskas . i r Norlkaitis. Lenkų 
delegacijos pirmininkas -
Wasil«ewski. 

savininkai atsisako pripažįnti 
brangenybę ir statomus"" dar
bininkų reikalavimus atmeta. 

Šis ajiglekasių streikas ve
damas daugiau kai už dides
nius uždarbius. Kasyklų savi-., v n m m s ' 
ninkai senai darbuojasi savo Į Streikininkai t ie s kasyklo

mis laiko religinius mitingus 
ir tuo būdu pikietuoja kasy-

nizaciją. Jie atsisako pripa- klas. Šerifas kasosi pakaušį 
žinti uniją. 

Tad kova eina svarbiausia 
už organizacijos likimą. 

Išpradžių streikas yra Ta
rnus, bet visaip gali but, kuo
met jis prasitęs vieną — kitą 
mėnesį. Anglims kaina jau di-

Amerikos augusio jaunimo mai. Vadas Foster reikalavo, 
tendencija yra šalintis viso-j kad partija butų kuoraudo-

Paskelbdanias savo Isspren- , • 3 T m • • ' • t ^ i 
F kio paprasto darbo. Tai taip niausią ypač savo propaganda 

dim* teisėjas Doyle pareiškė, v a d i n a m i **&&***&&* darbais. Kitas vadas But-
kad darbininkai prie savo , . . . . . . . * • i, u • • * A-A 

1. . kurie siekia įvairių profesi- nenburg nenorėjo to perdide-
ga i ure i re įgi- ^ kokio nors lengvo darbo, lio raudonumo. J is sakė, kad 

gu . a s ĮJOS 'on- ^ r a z a s n u o š imt is čia augusio partijos vadai gali but komu-
st.tue.ja, pažymi jis, nedrau- . ^ n o r i m o k i n t i s m n a t l J . ^ ^ b e t p a t i p^j, t u r i 
dz.a pik.etavimo ir apskrities g e n e s n i e j i a m a t n i n k a į r e t 5 j a b u t farmerių - darbo partija 
autoritetai nori atsistoti auk- . . v.. . v ., -, 

_• ,, ir jų tuščios vietos neuzpildo-
sciau valstijos įstatymų. To
kiu būdu jie daro "nešven- T / • i • <•• ± ^ 

.. , . , , . . . . • Kai-kunos firmos tą prob-
tąjį sąkalbį" prieš pikietavi-i, . . . . , - . • 

. r *™ r lemą ima svarstyti labai rim-
m* ir patys nusižengia įsta- ^ J i e s a k 0 ; k a ( J .,. ^ 

T , .. ., . T . ikasvklose įvesti "open shop ' ' 
Lenkams įteiktas Lietuvos I. . *. . w- t 

v. v, . r. I ir sugriauti finglekasių orga-
paruostas pašto, telegrafo,! . .. . * . 

dinama. Toliau bus blogiau. 
* žiogas. 

IMASI PRIEMONIŲ. 

nebežinodamas kas toliau 
veikti. r . -H *\ "JFJf 
IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS 

IR DARBININKAI. 

dienis imigracinis įstatymas 
nebus pakeistas, artimoj atei
ty S. Valstybės nebeteks nei 

ir jos raudonumas turi but 
slepiamas, kiek tas butų gali
ma. 

Jųdviejų tarpe kilusius gin 
čus numalšino Zinoviovas, 
trečiojo internacionalo prezi
dentas. Jis išsprendė, kad dar 
bo partija turi but atvira ko-

reikiamo skaičiaus amatnin- munistinė partija. Jos užda-
kų, nei reikalingų paprastų j viniai Amerikoje labai dideli 
darbininkų, kurie skiriami I ir atsakomingi. Tai kurstyti 

Patys įstaty/uų leidėjai šia
ndie įsitikina, kad jų išleis
tas imigracinis įstatymas, 
kuriuomi varžoma ateivvstė, 
neturi to pavykimo, kokio ti
kėtasi. Todėl praneša, kad 
busimoji kongreso sesija ar 
tik nemėgins atlikti sakomam Okmulgee apskrity, Okla 

Liet. Pasiunt. Amerikai, homa valstijoj, streikuoja an- įstatymui revizijos. 

dirbti sunkiuosius arba pur
vinuosius darbus. 

S. Valstybių pramoninkai 
visai eilei darbų rytuose par
sitraukia negrų. Bet negrų 
perkėlimas iš pietų į rytus 
labai negeistinas ir, kaip gir
dima, bus sustabdytas. Pieti
nių valstijų plantatoriai ne
tenka reikalingii darbininkų 
ir darbuojasi legalėmis prie
monėmis uždrausti agentams 
negrų rekrutavimą. 

darbininkus sukiliman ir te
roram 

Darbininkai tad turi •žino
ti, kas darbo partija yra ir 
jon neprisidėti. Nes jos vadai 
dirba darbininkų negerovei. 

Darbininkas. 

V a i k u s auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkamą 
maistą. * 

Išmintingom moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen
tuoja ^u kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden's Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui 

• 

Jei prisiusite šitą^ 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu. 

Dept. 8 

&6Į.ENO*S>l 

* •» 
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dar streikuoja. 

Klerkus streikininkus pir
miausia ėmė remti Vorsaille-
so vyskupas. Dabar už juos 
viešai stoja ir kardinolas 
Maurin, Lyons'o arkivysku
pas. 

• w * — . — ^ — — • • » • • ' - » » 

PREZIDENTAS WASH1N-
GTONAN 

KARDINOLAS REMIA 
STREIKININKUS. 

Anot žinių iš Paryžiaus, 
Francijos bankų klerkai vis 

SAVAMPSCOT/T, Mass., ru 
gs. D. — Prezidentas Cooltid 
£e baigė atostogas. Vyksta 
Washingtonan, kur jo laukia 
daug darbo..^ 

mmmm 
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LIETUVOS ATEITININKU JUBILIE
JINIS KONGRESAS. 

— 0 Ar\ 
(Tąsa) 

Tai žinoma nereikia, kad tikras patriotas 
neprivalo rūpintis ir net ginti teisėtus 
savo tautos reikalus; reikia pasakyti net 
daugiau, tikras tautinis susipratimas rei
kalauja net tam tikros patriotiniės orto-
dokeijoč, nuo kurios negali atsisakyti 
joks tautininkas, nebūdamas net nacio
nalistas, ir kuri gali pareikalauti didelio 
patvarumo kovoje už tautines teises. Ti
kras patriotizmas turi šias tris pagrin
dines savybes, kuriomis yra : tautinės sa
vo individualybes meile, pageidavimas 
savo tautai moralinės elidybes ir jungi
mas individualines tautines lyties su 
visuotiniuoju turiniu. Jungiant krūvon 
visas šitas tris pagrindines savybes, įgali
ma pasakyti, jog tikras patriotizmai yra-
tautinės savo individualybės meile, ^pagrį
sta- pageidavirau savo tautai moralines 
didybės, kylančios iš yisuotinojo žmoni

jos dvasio, turinio ir besireiškian- \ yra pažinimas tikro patriotizmo princi-
čios individualinėmis tautinenu s lytimis. 

Taip suprastas patriotizmas, kaip pa
čiam patriotui taip ir jo mylimai tautai 
bus tobulėjimo ir kultūrinės pažangos 
veiksnys. Kiekvienas atakas turi parei
gos įsigyti tikslaus tautinio susipratimo 
tikro patriotizmo prasme, kad galėtų 
pasiliuosuoti pats ir atvaduoti mases 
nuo tautinio šovinizmo, arba nacionaliz
mo, nuo neapykantos, nereikalingo anta
gonizmo ir vienašališko ekskliuzionizmo. 
Sykiu kiekvieas at-kas, žinodamas, kad 
tikras patriotizmas yra tobulėjimo veiks
nys, privalo ieškoti patriotizme naujų 
asmeninio tobulinimosi akstinų ir ruoš
tis prie originalios kūrybos tautinės kul
tūros srity. Pagaliau kiekvienas at-kas 
turi vardan tikro patriotizmo sugyventi 
su susipratusiais kitų tautų patriotais, 
mylėdamas kitas tautybes, kaip bend
rai žmogiškosios dvasios reiškėjas ir ne
šėjas. 

Tiems uždaviniams atlikti štai kele
tas svarbesnių priemonių, kurių pirma, 

pų bei pareigų ir visų artimų klausimu, 
su jais surištų, antra, pažinimas savo tė
vynes tikros padėties, istorijos, krašto, 
tautinių, politinių ir kultūrinių aplinky
bių, tautine s politikos ir panašių dalykų; 
trečia, dalyvavimas tautinėse iškilmėse, 
kuriose reiškiasi gerai suprastas patrio
tizmas; ketvirta, kovojimas savy su na
cionalistinio šovinizmo ir ekskliuzivizmo 
apraiškomis ir tinkamų idėjų skleidimas 
kovai su panašiomis apraiškomis savo 
tautiečiuose; penkta, didinimas savy ku
riamosios iniciatyvos, šešta, stengimasis 
kiek galint geriau pažinti kitas tautybes 
iš geros pus^s; septinta, mylėjimas visų 
tautų organingo solidarumo idėjos ir prie 
kiekvienos progos didinimas šansų šitai 
idėjai realiai įsigalėti tikrovėje ir t. t. 
ir t. t. 

Katalikiškumo atžvilgiu at-ka s turi 
uždavinio tapti rinktiniu inteligentu ka
taliku. J is privalo kultūringai suprasti 
krikščioniškosios religijos esmę ir ypač 
katalikų Bažnyčios mokslą. Neabejotina, 

kad nekultūringoj visuomenėje ir religija 
nekultūringai suprantama ir netinkamai 
praktikuojama, todėl pripažįstąs religi
jos tiesų turi pakilti kultūros1 atžvilgiu, 
kad sykiu ir religijos supratimas pakiltų. 

davinį tapti rinktiniu protininku lavini
mosi priemonėmis; at-kams kaip mok
slų einantiems ir busimiems inteli
gentams protininkams lavinimas i r lavi
nimasis t u r i : stovėti pirmoje uždavinių 

^ i u o atžvilgiu at-kui kaip busimajam eilėje, nepamirštant i r neapieidžiant mo-
katalikui inteligentui yra pareigos įsigy- kslo mokykloje. Bet at-kai protininkai 
ti kultūrinio ir ortodoksalinio .religijos j gerai teorinai ir praktinai besilavinda-
supratimo. Trys yra kataliko inteligento 
pareigos, prie kurių turi jau ruoštis at
kas per s*avo organizaciją; o tai būtent: 
religinis susipratimas, religinis dorinio 
gyveninjo į>amatavimas ir motyvavimas ir 
krikščioniškas apaštalavimas savo gyve
nimu. Ypatingai svarbu katalikiškumo 
atžvilgiu suprasti, kad religija yra gyve
nimo viršūnė, į kurią turi stiebtis visos 
kitos gyvenimo sritys, nenustodamos te-
čiau savo specialių tikslų. Kai ši tiesa 
padedama faktinai ne tik į teorinio, bet 
ir į praktinio nusistatymo pagrindą su vi
su sąmoningumu, galima kalbėti apie 
r inktinio kataliko inteligento religinį 
subrendimą. Kaip busimasis inteligentas 
kiekvienas mokslą einąs at-kas turi už-

mi turi ruoštis būti ateity ne tik inteli
gentais protiiinkais, bet i r inteligentais 
veikėjais. Tadai jis turi išsidirbti keletą 
bendrų nusiteikimų, pav. tvirtą kūną, 
tvirtą būdą su drausmingumu priešaky-
ir paslankumą į veikimą; priemonių 
tam išsidirbti yra įvairi,ų. Bet greta tu 
įvairių priemonių eina viena galinga 
priemone - tai skautybe, kuri įkvepia pa* 
sitikejimo, daro piliečius lojaliais ir pa
deda savo artimui. Skautas yra manda
gus, gailestingas gyvuliams, klusnus, vi
sada gerai nusiteikęs, rūpestingas ir e-
kononuškas ir skaistus savo .mintyse, 
žodžiuose ir veiksmuose. 

(Bus daugiau) 

http://st.tue.ja
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

OETROIT, MIGHIGAH 

federacijos 4 skyrius čia 
gyvuoja nuo seniai ir veikia 
sulyg išgales. Žinoma galėti) 
veikti dar daugiau, jei turė
tų užtektinai visuomenes va
dų ir darbuotojų. 

kacijos iš paties centro. Bet 
kaip ten nebūtų, ateity perma
toma didis atgijimas ~ atnau
jinimas darbo, nes dabartinis 

ADVOKATAI: 

sekretorijatas per spauda uo
liai aiškina Fed. darbuotę ir 
uždavinius. Spaudoje jau tan
kiau pradeda pasirodyt raštų 
iš Fed. Centro. O tas begalo 
svarbų. Gyvumas ir publika
cija iš Centro pusės begalo 
daug jėgų priduos ir sky-

kalba. pakvietė gerb. kun. J . 
Ambota; atidaryti seim$, su 
malda. Gerb. kleb. kun. J . Am 
botas atkaflbejęs maldą taip
gi sveikino visus ir linkėjo, 
kad seimas butų vienas iš pa
vyzdingiausių ir rimčiausių. 
Gerb. kun. Vaškelis taipgi 
sveikino dalyves ir svečius 
ir apgailestavo, kad negalė
siąs dalyvauti seime. 

Prasidėjo rinkimas prezi-riams. 
Kugp. 16 d. mūsų skyrius diumo. P-nia S. Sakalienė, or-

Antras dalykas, kad F e ^ | l a i k - s u s i r i n k i m f t t & s s u s i r i n -
skyrius pas mus, gal but ir 
kitur tas pats, nerodo didelio 
veikimo, yra tai stoka publi-

ja žymiai pakils. Apie pačius 
nutarimus Tamistos turėsite 
progą skaityti protokolą, ku
ris tilps trumpame laike orga
ne "Moterų Dirvoje" i r to
dėl čia del vietos stokos ap
lenksime. 

Visi kuopų ir- apskričių 
įnešimai apsvarstyti rimtai 

pati M. Vaičiūniene iš Cice
ro, 111. ir iždininkė toji pati 
M. Gurinskaitė iš Chicago, 
111. Iždo globėjos p4ės M. J*>-
kubaitė iš New Haven, C t 
ir M. Blažauskiutė iš New 
Britain, Conn. Litera tinę ko
misija: M. Bląžauskaitė, M. 
Jokubaitė ir M. Sakalauskai-

D A K T A R A I 

gano a Moterų Dirvos" rė
kimas buvo labai svarbus, • daktorė išrinkta seimo vede-
nes atsilankė Liet. Seimo at- ja. Seimo raštininkėm išrink

tos p-nia Alena V. Kneižie-
nė ir p-lė M. Blažauskiutė. 

JOHN B, BORDEN 
(•John Bagrizltinas Bordrn) 
LBETIVTS ADVOKATAS 

J t W. Washington St., R. 1310 
Telephone Dearborn 8948 

(Vakarais: 2151 Weet 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

Mamų Telefonas Republic 9600 
^j 

fZ? 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Raiulolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
5241 8. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7 Iki I T. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyeios 

f? 

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

Ofisas DldmicstyJ 

29 South La Salle Street 
Kambarls 530 

Telefonas Central 6390 
Telefonas Yards 4861 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

misijon išrinktos šios: p-lė M. 
Sakalauskaite, p-nia Ona Jan r 

kienė ir p-nia T. Mažeikienė; 
knygų peržiūrėjimo komisija: j P a p i r m ^ p Stoškienė 

M. Zokienė, E. Milės 

stovas gerb. kun. A. Šmulkš
tys. Augštasai svetys buvo 
sutiktas gausių delnų plojimu' Seka įvairių komisijų rinki-
ir atsistojimu. Gerb. xVtstovas mas. Skundų ir įnešimų ko-
pasakė labai gražią prakalbė-
lę. Fed. 4 skyriaus nariai yra 
begalo dėkingi gerb. svečiui 
už atsilankymų ir kalbą. 

Taii>osgi šiame susirinkime 
buvo išduotas raportas iš įvy
kusio Fed. kongresų. Raportą 
išdavė kolonijos veikėjas, at
stovas Stasys Stepulionis. Vi
si susirinkusieji buvo labai 
patenkinti raportu ir Fed. Kon 
gresu. 

Reikia priminti, kad šis 
skyrius visada veikė sulyg 

lgal$K, bet ateity pradės dar 

ir atydžiai ir padaryta nuta- tė. Redaktorė S. Sakalienė. 
rimai. Dalyvių buvo apie 50 Seimas užsibaigė linkėji-
ir viso s parinktos i r pasižy- mais ir prakalbomis. P-le M. 
mėjusios narės iš visos Ame-' Blažauskiutė sudainavo Lie-
rikos lietuvių kolionijų. 'Be-įtuvos himnų ir naujų A. L. 
veik nebuvo to kampelio ku-;R. K. Moterų Sąjungos liim-
ris nebūtų atstovaujamas' nų, kuriam žodžius parašė 
neatsisako dirbti, kur tik ji | gerb. kun. K. Urbonavičius, o 

muzikų gerb. kompozitorius 
Aleksis. 

Gerb. kun. J . Ambotas pa
sakė gražių prakalbėlę ir už
baigė seimų malda. 

("Darb.") Pusbalse. 

šiame seime. 

Seimas buvo tvarkus ir pa
vyzdingas. 'Išrinkta valdyba 
iš .šių daly VIII: Dvasios va
das gerb. kun. J . Ambotas, 
M. Zokienė iš Minersvillc, 

i š 

* v 
t S 

p-nios IM. ZiOKiene, JC*. iviuos 
kienė ir T. Mažeikienė; pre-
sos komisija: p-lės M. Bla
žauskiutė, M. Jokubaitė ir 
klebonas kun. J . Am botas. 

Seimo vedėja p-nia S. Sa
kalienė užėmus vietų prakal
bėjo į susirinkusias sųjungie-
tes ir svečius, sveikino ir ra
gino visus reikalus svarstyti 
rimtai. Po to pakvietė iš sve-

AVorcester, Mass. I vice-pirm., 
M. Zailskienė iš AVaterbury, 
Conn., I I vice-pirm. Rast. toji 

t 

DU, CHARLES SEGAL 
Perkėlė MITO ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

DUOTU* Moterą ir Vyrą Ligą 
•a i . : ryto nuo 10—U nuo 2—4 
po pietų: nuo 7—8:"4f> vakare 
Nedėliomis: 1* lkl 12. 

Telefonai Midvray 8880 

\ 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS R CHIRURGAI 

X — Spinduliai' 
Otims: 2201 W. 22nd 8*. 

Oor. 8. Lsavitt St. Tel. Oanal 
Rezidencija: 3114 W. 42nd St 

Tei. ImSureUe t a t * 
Valandos: 1—4 & 7—^ V. • , 

Nedėlioj: 1 0 — l l ryta. 
—' 

Tel. Canal 0257 Res. Prospeet 6050 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Gydytoja* I r Chin*rgas 

1821 South Halsted St. 
Rezidencija 660O S. Artesian Ave, 
Valandos: 11 ryte iki 3» po pietų; 

6 iki 8:30 vakare. 
I 

f^mmmmnmammm*ma*mmm**'*+*'**>^mmmm*mnmmmmmwm*mwmmmmm 

j Telefonas Boulevard l t s t 

Dr, S, A Br e nza 
4G08 SO. ASHIiAND AVEMUss 

Chicago, HL 
Vai.: 9 ryto iki 12 plet: 1 po 
piet lkl 2 po plet, 1:20 vak. iki 
»:20 vak. 

RED. ATSAKYMAS. 

labiau veikti, ne s pirm. K. ;&IĮ tarti keletą žodeliu kleri-
Daunora, kurs vadovauja | ka Steponą Kneiži, Antane ' 
Žiam skyriui per kelis metus, 
mano stropiai imtis prie dar
bo, nėra abejones, kad visi 
subūrę jėgas galėsime begalo 
daug nuveikti. 

Tad visi į darbą sykiu su 
muši] Federacija. 

Vienas iš 4 skyriaus. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. arti Lemvttt SC 
Telefonas Oanal 2582 

Valandos: 9 ryto Iki 9 rakaro. 8s-
redoj ir Pėtnyčioj nuo t r. iki t 
T. V»da visokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, I-amus, Farmas ir 
Bisnlua Skolina Pinigus ant pir
mo morgičlaua lengvomis l i lyso-

- t l # 

HARTFORD, CONN. 
A. L. R. K. MOTERŲ SĄ

JUNGOS SEIMAS. 

Aklnli} pritaikymo mboo 
26 metę prityrimo 

įr 
K. JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
l t t Nortb State Street 

Telef. Stato 3225 
Vakarais ir nedėlios rytą: 
3335 S-\ Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 

Bylos Tįsiose teismuose — Ab
straktai. — Ingai lojimai — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama 
- - ^ 

Bugpiučio 17, 1925 praside-
\jo Moterą Sąjungos seimas iš-
kiliningomia 5v. mielomis, ku
rias atlaikė vietos klebonas 
gerb. kun. J# Ambotas. Lai
ke šv. mišių giedojo vietos 
sv. Cieilijos choras vedamas 
varg. p. Deltuvis. Choras iš
lavintas ir gerai sugieda. Tu
ri gerų solistų ir solisčių. 

Gerb, kun. J . Ambotas pa
likė gražų ir turiningą pa-

!mokslą pritaikintą seimui. 
Po pamaldų sąjungietes, 

; viešnios ir svečiai trauke į 
svetainę prie darbo. Susirin
kę, parapijos svetainėn A. L. 
R. K. Moterų Sąjungos vice-
pirm. p-nia Dobrovolskienė i? n i z a e i J o s e 

Kneiži ir P. Kiburį. Jie visi 
sveikino susirinkusias daly
ves ir linkėjo šį seimą pada
ryti istoriniu seimu. Daugiau
sia domės kreipė j priaugan
čią kartą. Patarė sąjungie-
tėms ieškoti būdų pritrauki
mui čia augusių mergaičių. 

Pačioje pradžioje seimo I 
gauta daugybė pasveikinimų-
iš visos Amerikos ir Lietuvos. 
Iš to matėsi, kad šiandiena I 
A. L. E. K. Moterų Sąjunga j 
turi daugiausia prietelių. ir 
ji yra viena iš svarbiausių 
organizacijų šioje šalyje. Hiais 
metais man teko dalyvauti ir 
kitų organizacijų seimuose, 
bet tokio susidomėjimo orga
nizacijos gerove ir tiek daug 
užuojautos iš visur nemačiau, 
kaip kad šiame seime sesu
tėms sąjungietėms. 

Centralinės valdybos rapor
tai pavyzdingi ir rodanti Są
jungai šviesią, ateitį. Finan-
frišfrAJ OftimiM c r i m 4 rp u ; riaukiąs Europos ir Amerikos Įtaisas. S lbka i s ą j u n g a S t i p i l . J . \ a i k U | M u s u X - R a y maSina yra viena iš 
ii('hloo*iaiwi}> Skrmrln <;pirwf>' galingiausiij Siame mieste. Mes g&-l l t l ) 1 0 t t m u s i a . ^>KUnaų S e i m e U f n a p e r ž iurėt jus be sunkumo. 

SIMTTOMAI rAKKIftKIA 
JLKIŲ IAOAM 

Ar Jums skaudu 4R?rąf 
• r jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos T 
Degina ar niežti T 
ar skaitant akys greit pararg-

staT 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kai 5 ii plukančlus 

taškus 
Ar atmintis po truputi mažo ja T 
Ar akys opios Šviesai T 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kyseT 
Ar yra barta dėmė aut tokų? 

Dr. Jan d. Smefana 
180! 80. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvės 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio augato virt Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 16, 18 Ir IT 
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak. 

Ned. Nuo » A M lkl 11:30 A M 

P-nui Tručiukui G. D. iš 
Gary, Ind. Tamstos žinute ne
tilps, nes apie tuos pačius da
lykus jau buvo rašyta "Drau
g o " kito korespodento. 

S. D. LAGHAVVICZ 
Lietuvis Grabortus 
SS14 W. 2Srd Place 

Chicago, DL 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Oanal .1271 
/ 2199 I 

G* 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietu i ls ACIn Specialistą* 

i 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTU. 

Ar Jus esate ser
gantys kurį liga su
ardo sveikatą.? Kad 
sergate ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
nie jokių rezultatų, 
tai yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
liga. 
A t e i k i t e p a s m u s 
Ir p a v e l y k i t e mumF) 
d u o t i t ikrą e g z a m i - | 
ną, kuris suras tik
rą, priežastį jusv;| 
ligos, del šio tikslo mes turime ge-

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

Tel. PuUman 6377 Boscland, m . 

10717 Indiana Ave. 
M I E S T O O F I S A S 

127 N. Dearborn St. 

t 

Kambarys 14 2 • 

Telefonas Dearborn 80»i 

SPECIALISTAS egzaminavoji-
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius 
sudus. _ ^ ^ * . 

kaip ir nebuvo, kad ir skun
dėsi tai tik paželpos neišmo
kė jinie ir organo (negavime. 
Tai paprasta liga mūsų orga-

Brooklyn, N. Y. atidarė seimą Šis seimas padare daug gra
su prakalbėle. Sveikino sq,- žiu ir naudingų nutarimų, 
įungietea ir svečius. Pabaigus kuriuos įvykdžius organizaci-

Valet * 
A * Oi™ Saugi britva kuri aštrinasi 
Autootrop Pilnas setas $1 oo ^ $5 00 

R f t Z O r Parduoda kiekvienoje krautuvėje 
Sharpen, It.elf k U r ' « « * » t a « » » « * • 

A. L T H O M A S 
4 

MBTLVIS ADVOKATAS 
12037 Normai Avenue 

Telefonas PuUman 70t7 
Bylos) visose teismuose — 

Abs trakai. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IE PATARIMAS VL-

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas ligas - kraujo 
keblumus, vidurių nesmagumui. 
Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimą ir t. t. 

Mes turime naujausius serums 
"606" ir "»14" suteiktas pacientui 
be skausmo. 

THE PEOPLE'S HEALTH 
INSTITUTE 

Dr. GILL Specialistas 
40 North WeUs Street 

Kampas Washington 
Valandos: Panedėliais, Ketvergais 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir 
Utarninkais, Seredoms ir <3ubatoms 
ir Pėtnyčioms nuo 9 Iki 6 vai. vak. 
Šventėmis nuo 10 iki 1 vai. p. p. 

ft[iiiiiHiiiiiiiiiiiiiH!nHHiiiiiiiiiiiiiii(::(g 

f AUDITORIUM 6AFE I 
AlfD 

i GHOP SUEY 

CHAS. K. VUOSAITIS 
Didliauses ir gerlanses siuvejei 

ant Weat Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių. į!i?4 

materijų ael vyrų ir moterų. <Wfe 
NAUJAUSOS MADOS SIUTU! 

Visokia Styln 
Padarą a ant užsakinio greitai ir gerai. ^ 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del gero patarna-

v virno. Taipcri 
VaJome, dažome ir atnaujiname semia, 

CHAS. K. VUOSAITIS 
Lietuviu Kraučius 

2337 So. Leavitt St. Chicago, m . 
TeL Roosevelt 8982 

m r s r a ¥ * i W 5 i W 5 3 r 8 r r r r 5 r a ^ iiuiiiuiiiiiiuiiiiii,i 

~ VYRAI GYDYKITĖS i 
Gydimas 

Iki pranešimui gydysw vyms už 
numažintą kaina $10.00. Sis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

Ar sergate? 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas ma 
ne del pinio 
Fiziškos 'ir La 
batorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite jūsų 
tikrą stovj. 

Nepaisykite 
laika, pas Ui
tus gydytojus. 
AA »artojų X-
Ray ir Mio-

l>r. roskopą. del 

Turėk svarias. SveUtas akis 
Jeigu kenti galvos sltaudėjlkną. 

Jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augSčian 
Valandos nuo 1 lkl I vakari. 

Nedšliomls nuo i r lkl 1 
3833 South Halsted Street 

.. . ~J 

SU. Koalevar4 MSI 

Dr Marya 
I)owiat-Sass 

1707 We*« 4ffUt St. 
Valandos nuo 8 lkl 19 dieną, 
• iki 8 vai. vak, Medėliomis suo 

8 lkl 2 vai. pa plsVL 

-SS* — — • N 

Ar sergate? 
VV. R. Register 

1011 N. Dearborn 
St. 12-to aukštis 

egzani i nacijų 
kuris suranda 
tikra priežasty 
ligų. Mano 35 
metų pasek-

Viau sergančių mtngos prakM 
vyru draugas. ^os" b u v o ^ 
Mano geriausias įvestos gydy--
paliudyjimas y r a ^ ^ f S 
mano išgydyti ir i J J n d ^ ™ l į £ 
patenkinu pa-ffl 

J cientai. 

606 
singas ir ga
bus gydimas. 

914 Europos 
Remėdijos 

TIKltOS ir PAGEiUNVOS 
Sutelktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientifiškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
raūples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančiue vaistus 
kurie gydo neatkratomaa ligas i 
trumpą laiką. Ateikite Šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto Iki 5:30 
v. v. Utarninkais, Seredomis ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
109 X DEARBORN ST. 

Paimkite elevaitorj iki 12 
aukščio 

Chicago, III. 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
Lietuvis Aklu Specialistas. 

Palengvins akių^ltampimą, kas 
priežastimi skaudėjimo gal

vom, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuino, skaudančius ir uždegusius 
karščius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toliau s, be 
vaistų arba skausmo. Nepervtršl-
na nei aklų medikalls mokslas. 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskullnių a-
kių. Akiniai padaryti, kuris pri
taikomi sunkiausiuose atsltiklmuo 
se. Nauji stiklai Įdedami t rėmus, 
jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio iš recepto duoto visiems 
ligoniams, Ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclalę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nno erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
[tempimo, kuomet geras prirlnkl-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Specialė a-
tyda atkreipta J mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo 1# ryto iki 8 vak 
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pietv 

Tei. Boulevard 7R8t 
1545 W*ft* 4 f th Street 

AKINEI 94 D t AUG8CLAT1 
mJ 

Dr. A.J. KARALIUS 
Pat Boulevard flitg 

Lietuvis Gydytojai 
3303 South Morgan S t m t 

Gaieaao. m 

f* 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 So. Ashland Avt . 
Te l Yards 0994 

Valandom: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl nuo 10 iki 12 piet 

\ 

Tel. Boulevard 3686 1 

D P . J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 So. Halsted St. 
Valandos: 9—12 iš ryto 

Vakarais nuo 7 iki 9 

CICERO OFISAS: 
1243 South 49th Avenue 

TeL Cicero 4676 
Vai.: Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

nuo 3 iki 9 vai. vak. "J 

DR. G. Z. VEZELIS ! 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 S. ASHLAND AVE. 
Arti 47tos gatvės 

Ofiso Telcf. Boulevard 7€42 

• « — « < . . ^.« 
— 

Specialistai užslse-
nėjusių chronišku 

r Ilgu vyru. moterų 
ir vaikų. Daktarų 
Medlkalė Laboratorija. 
DR. UORVAT, DR. WILLING 
1347 VV.18 St., Kampas Blue Lsland 
Al*., 2 f l | Varanaos nuo » iki S 
kasdien. Nedėlloj nuo t lkl 12. 

fl 

• 

^ — 

i. 
I 

Gera Vieta Pavalgyti 
Lietuviškų ir Amerikoniškų S 

gvalgių kur grražlu ir SvariuS 
SSpsciall lietuviški pietus papras S 
Stoma kainomis nuo 11:80 rytoB 
Eiki 2:00 po plet. 

P. A. PALLULIS 
Savininkas 

: 3200-02 So. Halsted Street [ 
Tel. Boulevard 5788 

Atdara Diena ir Naktf 

KRAUJO EGZAMINUS 
$1-00 A $1.00 T 

Klinikas Veltai 
TIK DEL VYRŲ 

Gydytojui Nereikia Mokėt 

"606" ^SST "914" 
Pacientai tik m o t e maža dalį už 
vaistus. AĮes išgydome \isokias 
ligas Kraujo, Odos, Kepenų ir 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

Kampas Paulina St. 
Valandos nuo 10 Iki 8 vai. vakare 

Nedėlioj 10 iki 1 

• * • » ' " ' į 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gyjytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St. 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nu* C iki 7:30 vai. vakare. 

Oienornia: Canal 
Telefonai: ' t i l t . NaktJ 

Drexei 0050 
Boulevard 413« 

3235 South Halsted S t 
Vai.; 9—10 A. M. ir po 8 f| vak. 

tt— m — • m m » — m m » — «i • • • « • m m m m 

Dr, Ai Račkus 
Gydytoja*, Chirargai, Oli^ 

tetrikaa ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA T0NSILU8 -
1)—B* marinime, 
t>—Bt peuu ii t* mmmm 
3)—B« krauje, 
4)—pe jokie pavojam sveikatai, 
5)—Paeijeatai oereikia »lrt»i, gm»< 

tuoj vairrti, i i sali eit i) dm*t+ 
FAGTDO: "Oal-tftonee" ( a k m n u tnJ-

iyje) ir akmenis Šlapumo pu»lej be 
•p«riVcii«M>i ku t a m MkroraU m o k i l l -
škomis pr iemonėmis bei vaistai*. 

Apkurtus iems sugražina g-trdėjima. 
Gydė visokias ligraa paefkiaingai, i i Jei 

yra reikalas daro operacijas, 
Profesijomvli patarna\lma teikia B»TO 

oflM 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI 
Ofisas atidarytas: Ka&dlea nuo Z Tai. 

po piet iki 9 ral. vakare. 
Nedėliomis i i •sreSomls sfflsas aSsIa* 

ryte*. 

OR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telar. Lafayetto 41tS 

" BR. BENEOICf ARON ' 
Ofisas 3801 S. Kediįe Ave. Phone 
Lafsyette 0075. Valsaa^os •—€ vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Pbooe 
Prospect OtlO. Valandos IM l t 
ryto, 7 m 8:30 

- t ^ . 

i, 
« -

= i 

Tel. C icero 8421 

DR, HELEN M. VVISNOVV 
LIETUVE ^DANTISTE 

X-RAY 
8131 So. Cicero Ave., Cicero, HL 

ROOM 5 
g • • • • • • » > « i s o s e e e o » » s i » « i > į 

Ofiso Tel. Boulevard 
Rezid. TeL Dreiel l i t i 

Din A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS I B 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, TVHB%« 

Vaikų Ir visa chroniškų Ug^. 

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

Vai.: 1—S po plet 7—S vale 
ir Šventadieniais l t — 1 3 d. 

•im 

9 a m v Telefonas Yards l t t t 
Ofiso Tet Boulevard B t l t 

DR A. J. BEBTASH 
14*4 So. Haiated St. 

OUso valandos nuo 1 Iki t pa 
pietų l r l l k l l vakarą 

1 
«sf 

f 
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CHICAGOJE 
PLEŠKU AUKA 

(Trys plėšikai užpuolė saliu 
na, 5101 Lo\ve ave. Joheph 
Pesoer, 34 m., nušautas. Plė
šikai sn 35 dol., kuriuos at-
ėiniė nuo savininko ir kostiume 
rių. t f | 

$ 1 . 7 5 
Ten ir Atgal 

Lake Geneva 
'jfEDfcT.IOJ. RIGS. 13tą 

YVISCONSIN 

Geras tik ant Speeialio Traukinio 
Lv. Madison St. Terminai 8:00 
ryto (Saulės laiku) sugryšite ant 
speeialio traukinio tą pačią die-

\ ną Lv. \Villiams Bay 7:00 po 
pietų. Lake Geneva 7:^5 p. pie-
tų. Vaikams pusė kainos. Baga
žai nečekiuojami." 

Pasinaudok šia exkursija ir pa
sidžiauk puikiomis dienomis. Va
žinėjimas laivukaiSį maudyc-is, 
iuvavimas. vaikštinėjimas. 

Del tikietų ir informacijų klau* 
skite C. & N. E. Ry agcntij. arba 
H. G. VAU WLNKLE. Generalio 
agento 148 S. Clark st. Chicago. 
Phone Dearborn 2323 

ARBA 
226 W. Jock-
son St. 
Ptiooe Dear-

born 2121 ar
ba Madison St. 
Terminai Pho
ne Dearborn 
MM 

GERA PROGA 
Namas su krautuvė kuri yra tin

kama del grosernės ix bučernės. 
Labai gera vieta ant didelės gatvės 
arti tryjų dirbtuvių. Nėra kitos bu
černės arčiau 3-jų blokų. Visi "ftk-
Sturiai" įtaisyti, kaip ice baksiai ir 
tt. Labai gera proga del jauno vy
ro. Kad nemoka aš pamokysu. 

Atsišaukite: 

B. KAREIVA 
807 Moen Avenue 

Rockdale, Joliet, UI. 

REIKALINGA MATRONA 
I Moteris del generalo darbo 
didelėje, krautuvėje. Pastovi 
vieta. Atsišaukite: 
J. OPPENHEIMER & CO. 

I Ashland A V. & 47 St. Chicago 

BUTKUS UNDERTAKING^ 
Cov Inc. 

P. B. Hadley, Licensed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, m. 
Viskas kas reikalinga prie pa-

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J 
tolimesnės vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite mums pagelbėti jums 

Telefonas Canal 3161 
nuliūdimo valandoje. 

KŪDIKlv 
rEROVĖs sKiltfUS 

DEL A P R Ū P I N I M O 
M O T I N Ų IR J Ų 

KŪDIKIŲ SVElKATO&j 

*JTtajt 

Simpatiškas - Mandagus -
Geresnis Ir Pigesnis Už 

Kitų Patarnavimas 

E U D E I K I A I 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. HERMITAGE 

AVENUE 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 

• i 

4447 So. Fairfleld Aveirae 
Tel. Lafayelte 0727 

SKYRIUS 
4»04 West 14th Str., Cicero 

Tel. Cicero 8094 

N A M A I - Ž E M Ė 

BARBENAI 
\ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Parsiduoda inurinis vieno pa
gyvenimo 6 kamb. elektro švie 
sa. gesas ir visi įtaisymai. 
Taipgi šalyje tuščias lotas, 
mūrinis garadiius 6 karams. 
Garadiius cementuotas ir ele
ktros šviesa, šis namas tuo-
jaus turi būti parduotas, nes 
savininkas važiuoja į Lietu
va. Namas randasi labai gra
žioje vietoje Bridgeporte. 
Kaina $6,400.00. (8) 

NAMAI - ŽEMĖ NAMAI - ŽEMĖ 

BARGENAI 
SOUTH SIDE 

Pardavimui 2 flatų naujas 
mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisyta pagal vė-
liausos mados. Vieta gerai Lie 
tuviams žinoma tarpe 67-8 
ant Maplewood Ave. 

Pardavimui arba mainymui 
grosernė. Mainysiu ant loto 
arba mažo namo. Vieta labai 
gera apgyventa lietuviais. 
Biznis išdirbtas. 5 kambariai 
pagyvenimui, vienam karui 
garadiius. Renda $50.00 
į mėnesį. Biznis parsiduoda 
labai pigiai. Biznis randasi 
West Sideje. (9) 

Mūrinis didelis 6x6 kamb. 
namas, labai gražiai padary
tas, namas pečiais šildomas. 
Parsiduoda pigiai, taipgi ga
liu, mainyti ant bungalow 
Rendos neša $100.00 į mene 
* (5) 

:•! 

- STRAIPSNIS 141 
Saugok Savo Kūdikio Akis, Ausis 

3fosJ ir Burną 
Nors visados yra svarbu laikyti ku 

dikio akis, ausis, nosį ir burną svaro 
je, bet ypač jeikalinga tą pridabo
ti šiltame ore. Nes iš čia prasideda 
daug bėdų. Paprastai, vasaros mė
nesiai kūdikiui labai kritiški, ir 
reikia daryti viską, kad išvengus 
bėdų. Sena patarlė: "Žiupsnis išven
gimo vertas svarą gyduolių", ypač 
pritinka kūdikiams. Nieka-«L negali 
perdaug rūpesčio daryti, nes turi 
atminti, kad jų maži kūneliai nėra 
taip stiprus, kaip suaugusių. 

Reikia šaukti gydytoją del bile 
mažo akių uždegimo, tekėjimo iš 
ausų, nors jaustum, kad tai .menk
niekis. Greitas veisimas šitokiuose 
atvejuose dažnai apsergs i nuo ap-
Jakimo, arba užkurtimo. 

Kūdikio ausus reikia laikyti šva
rias ir sausas. Ausis lengvai užkre
čiama ir ausies skaudėjimas labai 
skausmingas. Užsikrėtus reikia tuoj 

pas gydytoją kreipties. 
Jauni kūdikiai turi madą viską 

kišti j nosj. Jei kūdikis pūsdamas 
r.osį negali jų paskui išimti įeikia 
tuoj kreiptis prie gydytojo. 

Jei kūdikis butų sveikas, tai reikia 
laikyti jo akis, ausis, nosį ir burną, 
švaroje. Taipgi reikia kad visi indai 
kurie jam maistą gaminama, butu 
švarus. Darbas i.r rūpestis maisto 
gaininime bus bergždžiai išaikvotas, 
jei bonkutė ar čiulpikas bus nešva
rus. Bonkutės reikia išvirinti taipgi 
čiulpikus. Pieną reikia tėmyti ir 
duot kūdikiui tik gryną, viežią pie
ną. Pieno klausimas svarbus vasa
ros metu. Karštame ore pienas turi 
būti laikomas šaltoje vietoje, kad 
nesurugtų- Tūkstančiai motinų var
toja kondensuota pKmą, dėlto, kad 
jį lengvai ir greitai prirengia. 

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
išaugo į stiprius ir vikrius berniukus 
bei mergaite*, kuomet motina sukom 
binuoia gerą priežiūrą su Bordens 
Eaffle Pienu. Idant apsipažinflinti 
LictCTę motiną kaip Bordeno Eagle 
Pieną vartoti, The Borden Company 
yra pagaminusi Lietuvių kalboje 

| pilnas maitinimo instrukcijas, kur 
• pasakOma kaip priruošti Bordeno E-
agle Pieną, kūdikiams visokių me
tų. Jei nori tų instrukcijų kopijos, 
tai tik turi išpildyt kuponą bent 
vieno iš paskelbimu ir pasiųsti kom
panijai, o ji su mielu noru dykai 
jums jas pasiųs kartu su gražia 
knyga apie kūdikius. 

Naujas 5 kambarių medinis 
bungalovv. Furnacu apšildo
mas. Cimentuotas beismentas. 
Lotas 60x120 pėdų. Namas 
rjindasi Melrose Parke. (6) 

Pardavimui 2 flatų nauji 
mūriniai namai po 5 ir 5 kam
barius tik baigami budavuoti 
galima greitai gyventi. Įtai
syti pagal vėliausos mados. 

Pardavimui 5 kamb. nau
jas tik užbaigtas bungalow 66 
ir So. Fairfield Ave. Įtaisy
tas pagal vėliausos mados. 

Pardavimui 6 kambarių 
bungalow. Lotas 30 pėdų įtai
sytas pagal vėliausios mados. 
Graži vieta prie karų lainės 
6125 So. Washtenaw Ave. 

Mūrinis namas 5 ir 6 kam
barių. Pečiu šildomas. Naujas 
grindys. Garadžius del dvie
jų karų. Alėja ištaisyta. Ren-
ios neša $45 į mėnesį. (9) 

Skaityk šitus straipsnius kas savai 
tę ir pasidvk ateičiai. 

m 

Rapid Transit Auga Kartu Su Miestu 
$1.2S 

Važiuok taip dažnai 
ir toli kaip Tamista 
nori per visą savai
tę tik už $1.25. Nu
pirk "L" pasą su 
korio galėsi važinė
ti pats ir Jūsų visa 
šeimyna. Žiurek, 
kaip sutaupysi va
žinėjimo išlaidas. 

Chicago - Evanston 
-Ntles Center Pasas 
$2.00 Bile kokiam 

"L" StotJ. 

.šiandien miestas didesnis negu 
buvo vakar-tai Chicago. Kaip 
miestas auga, taip auga ir Rapids 
Transit. Nevien ji auga karais, 
bet jų pagerinime ir patarnavime 
žmonėms šiame dideliame mieste. 
Didžiąją dalį žfnonių perveža Ra
pids Transit užtai • naudokis ir 
Tamista "L" karais. Nežiūrint 
kur Chicagoje gyventumei ten 
surasi parankią sotį "L." gauti 
karus. Žiūrėk į mapą. "L" stoty
je. Ji parodys kaip yra didelis 
Chicagos miestas ir kaip su "L" 
karais visur gera ir lengva pri
važiuoti. 

2 flatų bizniavas mūrinis 
namas. Viršuje 6 kambariai. 
Dabar ant pirmo floro yra 
kriaučių šapą. Biznis randasi 
labai geroje vietoje apgyven
ta lietuviais. Namas naujai 
ispapieriuotas. Užpakalyje di
deli porčiai. Besmentas cemen 
tuotas, pastoge didelė. Kaina 
tik $11,000. įnešti 3,000. Na
mas randasi West Sidėje. 

(10) 

DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

2334 So. Oakley Avenue 

Pardavimui 4 flatų namai 
užbaigti ir baigami, budavuo
ti randasi netoli Marąuette 
Park. Turime ant kampiniu 
ir vidurinių lotų pabudavoti. 

BRIGHTON PARK 
Pardavimui 2 flatų medini:: 

namas po 4 ir 4 kambarius, 3 
kambariai pastogė, augstas 
beismentas, garadiius del 2 
mašinų, įtaisytas pagal vėliau 
sos mados, vanos, elektra ir 
visi parankumai, rendos $00 
|~n_enesį netoli karų laines 

(parduosime pigiai. 

BARGENAI 
• i 

CICERO. 
Medinis namas 5-6-3 kamb. 

Šiltu vandeniu apšildomas. 
Rendos neša $110 į mėnesį. 
Kaina tik $8,300. Savininkas 
išvažiuoja ant farmų, tat na
mas turi but parduotas grei
tai. 

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui 6 kambarių 

mūrinis bungalow prie šv. 
Kazimiero Vienuolyno. Karš
tu vandeniu apšildomas. Visi 
vėliausios mados įtaisymai. 

Beismintas išcementuotas. 
Dviem karam garadžius. Al-
ley išeimentuota. Apie namą 
gražiai apsodinta medeliai, 
žodžių viskas įtaisyta "up-to-
date". 

Pardavimui mūrinis su 
bizniu arba be biznio namas. 
Namas randasi labai gražioje 
vietoje prie Vienuolyno, biz
nis išdirbta. 

CHICAGO RAPID TRANSIT 

JUOZAS 
DAMBRAUCKAS 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rjtigsėjo 7 dieną 5 valandą ry
to 65 metų amžiaus. Velionis 
paėjo iš Naujamiesčio parapi
jos, K u drenų sodžiaus. Paliko 
dideliame nuliūdime brolį Zig
mantą ir brolienę Juozapate ir 
du brolio sunūs Amerikoje. 
Lietuvoj keturrios seseris ir 
vieną brolį. 

Kūnas .pašarvotas po nume
ni 2326 W. 23 Str., laidotu
vės atsibus seredoj Rugsėjo 9 
dieną iš namu į Aušros Vartų 
bažnyčią 9 valandą ryto kurio
je įvyks gedulingos pamaldos 
už veitonės sielą, po mišių bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines. 

Giminės ir pažįstami meld
žiame dalyvauti. 

Pasiliekame dideliem nuliū
dime: 

Brolis Zigmantas, brolienė 
Juozapatą ir visi arti

miausi giminės. 
Laidotuvėms patarnauja gra-

borius S. Lakavičtus, Tel. Ca
nal 1271. 

Paradvimui namas 2 pagy
venimų po 4 ir 4 kambarius, 
tik 8 metų senumo. Kainas 
tik $4,500. Įnešti tijc $1,000. 

Pardavimui bizniavas na
mas storas 4 gražus ruimai, iš 
užpakalio storo. 6 dideli kam
bariai viršui storo, aržuolo 
baigimas karštu vandeniu ap-
šildomas, augštas beismentas. 
Galima pirkti su mažai pini-

Remkite tuos profesijona-
lus, biznierius kurie parsi-
nasi "Draugo" dienrašty! 

Mes šios visus namus par
duosime kiek tik galėsime pi
giau ar mainysime ant kito
kių namų ar lotų. Chicago j . 
Kurie manote pirkti ar mai
nyti atvažiuokit ir apžiurėkit 
mūsų namus, o mes stengsi 
mės tamstas užganėdinti. 

JOKANTAS BROS. 
4138 ARCHER AVE. 

TEL. LAFAYEJTE 7674 

t NAMAI - - Ž E M Ė 
C. P. SUROMSKIO 

SPECIALU! BARGENAI 
KAS PIRMAS TAS 

LAIMfiS. 
Pardavimui Arba 

Mainymui. 
NAMŲ IR* FARMŲ 

BRIDGEPORTE: 3 pagy
venimų mūrinis namas po 5 
kambarius aukštas beismen
tas ir pastoge. Įmokėt $2,500 
savininkas mainys ant dides
nio namo arba fanuos. 

4 pagyvenimu mūrinis na
mas po 5 ir 4 kambarius kai
na $9,500 savininkas mainys 
ant bile kokio biznio, priims 
lotus už pirmą. įmokėjimą. 2 
pagyvenimų mūrinis namas 
po 4 kambarius įmokėt $1.500 
kitus 'kaip trendą savininkas 
maino ant lotų randasi ant 3 i 
ir Union Ave. 2 pagyvenimų 
po 4 kambarius įmokėti $500. 

BRIGHTON PARKE; 2 Ha 
tų naujas mūrinis namas po 
6 ir 6 kambarius karštu van
deniu apšildomas aukštas bei-
smonta aukšta pastogė įmo
kėt $2,500 savininkas mai-tys 
ant mažesnio namo arba biz
no priims lotus už pirmą į-
mokėjimą. 2 pagyvenimų 
kampinis namas po 6 ir 6 
kamb. tinkamas del mažo biz
nio įmokėt tik $1,000 kitus 
kaip renda. 4 pagyvenimu 
naujas mūrinis namas po 5 
kambarius parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesnio namo. 

SOUTH SIDĖJE: 6 Halu 
naujas mūrinis namas po 5 
ir 6 kamb. parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesnio namo arba fanuos 
galima pirkti su mažu įmokė-
jimu. 2 flatų mūrinis nania** 
5 ir 6 kamb. įmokėt $2,500 sa
vininkas priims lotus už pir
mą įmokėjimą. 2 flatų mūri
nis namas su visais įtaisy 
mais po 6 ir 6 kamb. kaina 
$9,900 savininkas mainys ant 
bungalow. 

MARQUETTE MANOR: 4 
pagyvenimu naujas mūrinis 
namas po 5 kamb. visi vėliau 
šios mados įtaisymai parsi
duoda labai pigiai savininkas 
mainys ant mažesnio namo ar
ba bile kokio biznio perkant 
mažas įmokėjimas. 10 flatų 
naujas mūrinis kampinis na
mas visi geri įtaisymai po 'C 
ir 4 kamb. parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesni namo priims morge-
čius arba kitokius geros ver-

6 kamb. bmig_ow, beis- t ė s POP**1"8- 6 J-**- *»*«*• 
mentas cementuotas. Visi įtai- l o w m , u r i n i s ^ J * 3 * " <?e 

REAL ESTATE 

C. P. SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

parduodam 
ir mainom 
namus, far-
mas taipgi 
ir visokius 
biznius. Dar
ba atliekam 
greitai, pi
giai ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Hakted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

Įjy^_-» » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' 

Pardavimui naujas mūrinis 
namas ką tik užbaigtas dvie
jų flatų po 6x6 kambarius a-
bu florai karštu vandeniu 
apšildomi. Visi įtaisymai su
lig naujausios mados. 

Pardavimui naujas medinis 
bungalow 6 kambarių karštu 
vandeniu apšildomas. Visi \-
taisymai sulig naujausios 
mados. Namas randasi netoli 
Vienuolyno, katalikiška mo
kykla nuo namų tik bliokas 
ir pusė. Parduosime labai pi
giai. 

2-jų flatų mūrinis namas po 
6 ir 6 kamb. Karštu vandeniu 
apšildomas. Visi vėliausios 
mados įtaisymai. Bungalow 
stogas, visi kambariai išdeko-
ruoti. Namas randasi prie šv. 
Kazimiero Vienuolyno. 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

809 W. 351h St , Chicago 
Tel. Boule?ard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

Mūrinis 2 flatų namas po 
6x6 kamb., karštu vandeniu 
apšildomas, vienas boilieris 
šildo abu flatu. Rendos neša 
kiekvienas flatas $75 į mėn. 
Beismentas 7 pėdų gražiai iš
cementuotas ir išpleisteriuo-
tas. Namas randasi Marąue
tte Parko apielinkėje. (1) 

2 flatų mūrinis namas po 
6x6 kamb. Karštu vandeniu 
apšildomas, beismentas 7 pė
dų. Viso namo ąžuolo trimin-
gai. Kaina tik $15,000, tai ti
kras bargenas. Namas randasi 
Marąuette Parko kolonijoje. 

' ( 2 ) 

BARGENAI 
NAMŲ IR 

LOTŲ 
Chicagos miestas auga ne 
paprastai greitai-sykju su 
juo kyla ir vertybė žem<'\s. 
rūkstančiai žmonių kuri*,* 
pirko namus ar lotus pa
dare didelius pelnus. Jei no 
ri but laisvu nuo skur «o, 
tai pirk namą arba lota, o 
už kelių metų patapsi nepri-
jrulminafu. Kur, ir ką pirk
ti, kreipkis pas mus, se-
įaineiu adresu: 

V. M. STULPINAS & CO 
3311 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Yards 6062 

Notar> Public. , 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

Tel. Prospect OIKU 

HEATING 
(Šiluma) 

Gani Ir karštu vandenin 
JOHN V. THOfMPSON 

S847 So. WESTER1T AVKH1JE 

{ Tel. Republlc 4687 

• JOHN G. MEZIAISKIS 
GEICERAL OOHTRAOTOR 

AND BUIL.DER 
, 702S S. Artesian Ave. Chicago. 

STeVYards «oe2 <C 
•T".:-

symai pagal naujausios ma riausi įtaisymai parsiduoda 
dos Ąžuolo užbaigimai, pas- P 1 ^ savininkas mainys ant 
toge didelė. Kaina $8,300.00. ]^desxno nan"> ^ ^ b l ™ ° - 2 

,ov flatų naujas mūrinis namas 
po 6 ir 6 kambarius karštu 

5 kamb. bungalow, belsmen vandeniu apšildomas visi į-
mentas cementuotas ir piešte-, tąsymai parsiduoda pigiai sa
nuotas. Uždaromi su stiklais vininkas mainys ant bunga-
porčiai. Langų sietai misin- low arba mažesnio namo. 
girnai. Sykiu su namu parsi KAS NORIT GREITAI 
duoda 12 tonų anglių. Kaina j PARDUOTI ARBA MAINY-
$9,800. Įmokėt $3,000. (4) TI MELDŽIU PRANEŠTI 

a P. SUROMSKIS & CO. 
3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

Tel Boulevard 9641 

i i 
o 

A. KAIRJS 
Mūrinio Ir būdavojimo namu £ 

GENERALIS 

C O N T R A C T O R I S f 
o 

Atsilankykite pas mane duosu 
gera patarimą. 

MII Boutb Halsted Street 
Chicago, m. 

H ome i V 
0̂ 8356 Ix>we Avenue J 
svari- o r̂sn r»wo^r¥»^^r6^r»¥Brw5rii 

Telefonas Canal 0810 

PLUMBING 
Geriausias phimert«, arba at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

231S So. Oakley Ave. Cliicago. 

Atsišaukite į 

DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

BRIDGEPORT PAINTJNG 
& HARDVVARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
I Chicago, UI. Tel. Yards 72821 
i * » _ • - » » _ _ - _ — ^ _ , . , x 
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