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Kafl 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
me. 
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Francija Niekus Daro Iš Lenkų Gubernat. Pinchot Taikins 
Iš Amžinojo Miesto 

-Romos 
ROMA, rūgs. 12. — Daliais 

Tex (S. A'alst.) diecezijos 
ivyskupus Lynch, kurs tomis 
dienomis lankėsi Romoj su 
Katalikų Bažnyčios Platini
mo Draugijos maldininkais, 
išvyko Ispanijon. J is ten no
ri gauti ispanų misionierių 
kunigų, kurie reikalingi dar
buotis tarpe meksikonų atei
viu Texase. 

Praneša, Europai Taika 
Užtikrinta 

Londonas, Paryžius, Berlynas 
Pilnam Sutikime 

imininiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
!DR. K. PAKŠTAS GRYŽTA 
I CHICAGON 

Pirm apleisiant Romų vys
kupas Lynch turėjo audienci
jų IMIS Šventąjį Tėvą, kurs 
didžiai interesavosi meksiko
nų padėtimi S. Valstybėse iš
ilgai Meksikos sienos. 

Vyskupas Lynch tad gavo 
Apaštalų Sosto leidimų p a s i - ' i ^ 
rūpinti savo diocezijai ispa- f 
nu misionierių. 

Saugomo Paktas Uos Tik Vokietijos 
Vakaru Sienas 

LONIM)XAS, rūgs. 13. dėti, jos baimę ir kitokias a p 
Angių, franozu ui r vokiečiu linkvbes. 
vyriausybes pilnai sutarė kas Tuo keliu ir atsiektas pa
link saugumo pakto. Busimoj geidaujamas tikslas, 

i konferencijoj, kuri už kele- Francija padarė' didelių 

Dr. K. Pakštas iš Arizonos 
j laiškeliu (išsiųstas rūgs. 8.) 
f sveikina "Draugą" ir jo skai 
tytojus ir ta rp kitko rašo: 

"Vakar vizitavau Hopi in
dėnų karaliukų Secakuku. 

[šiandie apžiūriu suakmenėju-
(sias girias. Padarėm 7,000 
J mailių. Gryžtam Chicagon. 
i 

Nuo Denverio (Cok*). gal 
teks gryžti geležinkeliu, kad 
nesuvėlinus į rugsėjo 20 d. 
rengiamas prakalbas." 
miiiiiiiifiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiinininimi 
TRAPISTŲ VIENUOLYNAS 

ALZASE SUDEGĖ 

Pasiruošimai Eucoa- Anglekasius-Operatorius 
ristinin Kongresan 

Chicagoje 
PHILADELPHIA, Pa., ru- pirmadienio popiety. Su Ing-

gs. 13. -- Pennsylvanijos gu-: lis gal kitą dieną, 
bernatorius Pinchot darbuo- fiub. Pinchot teisinasi, kad 
jasi taikinti streikuojančius jis nemanus ginčuose tarpi-
anglekasius su kasyklų savi- ninkauti, bet norįs patirti a-

CHICAGO. - Eucharisti
nio Kongreso komisarinis ko 
mitetas, kurio pirmininku y-
ra kun. McCarthy, artimiau
sioj ateity visus Chieagos re-

istoranus ir viešbučius pak-1 kasyklų savininkų sąjungos 

įlinkais. 

Tuo tikslu jis pakvietė kon 
ferencijon į savo namus, Mil-
iord, Pa., anglekasių interna 
cionalj prezidentą Lewis ir 

vieš kooperuoti Kongreso die 
nomis — birž. 20 - 24 d., 
1926 m. 

Būtent, rastoranai ir vieš
bučiai tam laikui paruoš už 
tektinai maisto, kad butų gali 
ma be sunkenybių pramaitint 

BERLYNAS, (per paštą). ,milioną arba daugiau suvažia 
vusių Kongresan vizitorių. 

pirmininką Inglis. 

P-- streiko situaciją. Jo nuo
mone, šis streikas yra naeio-
nalis klausimas. Tad tuo kiau 
simu savo žodį turėtų tarti 
pats prezidentas Coolidge. 

Le^vis apie gubernatoriau? 
kvietimą klausiamas atsisa

kė komentuoti. Tik pažymė-
Abudu kviečiamu sutiko nu j 0 , kad streikininkų atstovai 

vykti pas gubernatorių. Sukinkę prie diskusijų atnauji-
prezidentu Lewis konferuos j nimo su operatoriais. 

VOKIEČIŲ KATALIKŲ 
KONGRESAS STUTT 

GARTE 

Bus prašomi Kongreso die 
gi už gaisrą, kurs Oehlenber Į nomis turėti specialius val-

ISPĖJAMI GYVENTOJAI 

— Priešreliginiai fanatikai, 
savaičių įvyks, turbūt, koncesijų Vokietijos atžvil- ' j ^ p r a n e g t a ) y r a atsakomin 

(omo, Italijoj, bus išdirbto* giu. Galutinai išsprendė, kadj ( rį ^ mhr 
tik smulkmenos ir bus padvj[ saugumo paktas turi ti-rti^ Akase, sunaikino garsų j giu surašus, speciales vai
tą raštu tai visa kas pasta- tik Khine frontą, ty. vakarų ' T r a p i s t u vįenUolviia ir be pas ūgiams kainas ir tt. 
rosiose konferencijose užsie- Vokietijos sienas. Kad m Vo f . V, goo'rioiiiioliii. I 
niu ministerių buvo sutarta. 

Nauja taikos dvasia Euro-
BEBLYNAS (per paštą). -- poje iškeliama ačių Anglijai, 

Štutgarte įvyko 64-as vokie-fkųri sugebėjo galų-gale įti-
ttų katalikų kongresas. Anot kinti Francija, kad be Vokie-

inių, kongresas turėjo pavy- tijos draugingumo negalima v • 

kimo taip, kuij> perniai įvy- tikėtis taikos. Anglija sakė, 
kęs Hanovery. Kongresas tę- kad Vokietiją reikia priimti 
sėsi tris dienas ir pasirodė 
pertrumpas laikas aptarti vi
sus svarbiuosius katalikų or-
ganizacijos reikalus. 

Kongresan inauguracija j -
vyko šeštadienio vakare. Tu
rėta didelė recepcija miesto 
rotužės salėj. Kongreso sesi
jos prasidėjo sekmadienį tuo-
jaus po pamaldų. Paskui se-
•įjos buvo dar pirmadienį ir 
antradieni. 

Sekmadienį Pontit'ikales 
Mišias celebravo Kottenbur-

go vyskupas Keppler. Tą pa
čią diena vakare įvyko dide-
Jis viešasis susirinkimas. 

kitu valstybių bendruome-
nėn lygiomis teisėmis ir tik 
ttiomet bus sulaukta ramy
bės. 

Pagaliaus ta pati Anglija 
s u g e b ė j o į t ik int i Vokie t i ją , 
kad ji padarytų nusileidimų. 
Anglija vokiečių valdžiai at-

kietija bus apsieinama kaipo 
su lygia sau tauta politiniu 
ir komerciniu atžvilgiais. Kad 
Vokietija gali T. Sąjungon į-
stoti tik pasirašius saugumo 
paktą, ty. kuomet paktas bus 
ratifikuotas. 

Lenkai reiškia begalinį ne
pasitenkinimą. Jie karčiais žo 
džiais atsineša į Francija už 
jų apleidimą. 

Bet Francija įsitikino, kad 
jos draugingumas su Angli
ja yra daugiau svarbesnis, 
negu su Lenkija. 

Bus dedama pastangų, i-
icagon sve-' knotes: 5 dol. Federal Re-

šiotis revolverius, kad jie ga
lėtų kovoti piktadarius. 

WASHINGTON, rūgs. 12. Piktadarių visur taip daug 
— Publika įspėjama prieš pa-1 priviso, kad gerems žmonėms 
sirodžiusius cirkulioeijoj netiki jau pavojinga gyventi, sako 
rus pinigus rytinėse ir vidų- j teisėjas. Dėlto, reikia čia grą 
rinėse-vakarų valstijose. 

Tie netikri pinigai, tai bau togės paliko 200 vienuolių. 
Nuostoliai apkainuoti ligi 

pusės m iii ono dolerių. Žuvo 3M rastu; ne vien čia papras- serve Bank of Boston; 5 dol. 

žinti pionierių dvasią. 

daugybė neapibranginam^ kny 
gų ir manuskriptų* Gaisras ki 
lo, kuomet vienuoliai buvo su
sirinkę rytmetinėse pamaldo
se. 

Šis Trapistųt vienuolynas 
buvo įkurtas dvyliktam šimt
mety. 

to viešmgumo, bet ir atatin
kamo visiems maisto. Ypač 

Federal Reserve Bank of Cfe* MEXICO CITY (per paS-
veland; 20 dol. AmericaiT Ex-

MEKSIKOS KONGRESAS 

MHXIOa CITY, rūgs. 12. 
— Raudonieji agrarai Meksi 
koj užpuolė anądien vieną far 

Gal kada paskiau bus d i s - ! n ^ i r n u ž u d 6 t o s f a r m o s s a " 
kilsuojama* Vokietijos ryti- Išninką francuzą. 

vaizdavo Francijos tikrą pa- nių sienų sugumo klausimas.] ^ ( 4 l k s i k o s kariuomenė suga-
|vo 3 įtariamjus žmogžudžius. 

bus domė kreipiama, kadĮchange National Bank of New 
maistui kainos nebūtų kelia-j York; 20 dol. Federal Reser-
, n o s - Į ve Bank of Boston. 

"Olsel io" maisto firmos Federaliai agentai ieško 
bus prašomos tuo tikslu pa- klastuotojų. į 
sidarbuoti savo įtaka per re
prezentantus. 

Jš New Orleanso Chieagos 
policija įspėta, kad -Chjeagon 
automobiliu atvyksta 5 gink
luoti galvažudžiai plėšikai. 
Chieagos apylinkėse užtaiso
mi jiems spąstai. 

Abd-el-Krimo Brolis Nori 
Taikos Morokoi 

PARYŽIUS, rūgs. 13. — A-
Kitas viešasis susirinkimas not žinių, tarp Abd-el-Krimo 

įvyko pirmadienio vakare. Sa ' " ' jo brolio Selimo kilę nesu 

Pirmiausia jis visame francu 
tų protektorate gamina nau
jus kelius ir tvirtumas, kad 

kytos kalbos temomis: "Mo- tikimų. Pastarasis nori tuo- j ateity be didelio pavojaus bu 
ralybė ir Krikščioniška Mei- .J«us taikos su ispanais ir fran tų galima apsiginti sukilėlių. 
I ė " ; "Moteris ir Moralybė'*; euzais. J i s yra nuomonės, ne 
' ' Jaunimo iicrovė' ' ir 11. galimas daiktas bus ilgai at 

Paskutinę kongreso dieną silaikyti prieš kombinugtų 
spėkų atakas. Bet Abd-el-celebruotos Pontit'ikales (Je-

dulingos Mišios. Tą dieną Vo Krim stovi už karo vedimą. 
kiečių Katalikų Popularė U- Jį gundo be atodairos karą 

vesti įvairiausi jo technika-
liai patarėjai - vokiečiai, ru 

Aplink Tetuaną eina smal
ki kova. Rifai deda pastan
gų paimti miestą, 

ŽURNALISTAS DIPLO
MATAS PALAIDOTAS 

MTNOT, N. D., rūgs. 13. -
Plėšikai apiplėšė keletą pasa-
žierių Minneapolis, St. Paul & 
Saulte S-te Marie geležinke
lio traukiny. 

SCARBOROUOH, Anglija, 
riiffs. 13. - Baigėsi darbo par
tijos suvažiavimas. Komunis
tams nevyko suskaldyti par
tiją. 

nija turėjo savo narių genę-
ralę reuniją. Paskiau ekze-
kutyviai komitetai turėjo se- JWU, turkai, ispanai ir kiti. 
siją. 

Uždarant kongresą turėta 
Abd-el-Krim mėgina brolį 

iš vadovybės 

1YSHINCJTON (per paštą). 
— Rugsėjo 5 d. palaidotas mi
ręs įžymus katalikas žurna-

r | . Įlistaa. Dr. Henry Jonės Ford. 
Švenčiausios Širdies Šventė 

pašalinti 
viešoji demonstracija. Plačiai fams prieš franeuzus. Bet Se 
kalbėta tema "Katalikų Dar- Km yra perdaug popularis i š ' * l^Tko gedulingosios ptmal 
buotė Išsklaidytuose Distrik-* lamo pasauly ir todėl jo pa- j dos. 
tuose. ' ' Diskusuota Socialės šalinimas nebegalimas. 
Taikos klausimu. į Franeuzų ofensyva tuotar-

Pabaigoje įvyko koncertas,' pu vedama visu energingu-
kuriame patiekta Beethoveno mu ir franeuzai pasiekė lini-
tvarinių. , jos iš kurios seniau turėjo at 

. j^imesti, kuoriiet rifai pirmu-
Gazu save ir savo kūdikį kart prieš juos sukilo. 

PARYŽIUS, rūgs. 13. -— 
Francijai didžiausia nelaimė 
ta, kad žmonių mirtingumas 
yra nuolat didesnis už gimi
mus. 

PHILDELPHIA, Pa. rūgs. 
12. - Čia imta statyti nauja 
katalikų Šv. Juozapo, kolegi
ja. 

DRUSAJ EVAKUOJA 
SUEDIAH 

DAMASKAS, Palestina, m 
gs. 13. — Drusai evakuoja 
Suediah miestą. Franeuzai 
užgina, kad drusai butų pae"-

.GENEVA, nigs. 13. - Pra
neša Anglija su Francija jau 
pakvietusios Vokietiją konfe-
rencijon daryti saugumo pak
tą. 

užtroškino Mrs. Synek, Ber-j Maršalas Petain nenori mę Suediah tvirtumą, kuri 

MADRIDAS, rūgs. 13. -
Čia paskelbta, kad Tetuano 
apylinkėse ispanai nukovę 

iryne. s greitai įsibriauti rifų žemei:, ilgas laikas buvo apgulta. 500 rifų. 

Darbo laiku rūbų gamini
mo šapoje, 1365 W. Crand a-
ve., pašautas prosytojas Ro-
senstein. Pašautas kojon per 
langą nežinomo praeivio. 

Suimta du jaunu piktada
riu iš Bayonne, N. J . Ten jie 
du vienam ofisan įsilaužė ir 
pagrobė 1,500 dol. 

Chieagos municipalinių tei
smų vyriausias teisėjas Olson 
pakeitė vietomis keletą teisė
jų ir rezultate teisėjas Lyle 
paliktas be teismo.šis teisė
jas piktadariams uždeda* au
kštas parankas. 

A. Resinski, 24 m., 3335 
No. Springfield ave., užpultas 
ir apmuštas keturių girtų vy 
rų, kuomet jis nedavė jiems 
pinigų. Resinski yra pieno iš 
vežiotojas. 

Michigan boulv., ties 18-a 
gat., automobiliaus sužeista 
Mrs. Callahan, 23 m. 

Nuo alkoholio vartojimo 
mirė H. Bellam, 25 m., i | At
lanta, Ga. 

PILIEČIAMS RĖKIA APSI
GINKLUOTI 

NEW YORK, rūgs. 12. — 
Teisėjas Mukmeen iškelia šu

tą). — Atidarytas Meksikos 
kott(2frpsas. Visos šio miesto 
svarbiosios gatvės buvo ap
statytos kariuomene. 

Meksikos kongreso atstovai 
į sesijas visuomet eina su pas 
iėptais ginklais. Diktatorius 
Calles patarė jiems laike po
sėdžių neturėti ginkįų su sa
vim. 

Prai ' ie du Chien., Wis., ne
žinomi piktadariai nakties lai 

manymą leisti piliečiams ne- ku apiplėšė pastos ofisą. 

• • 
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T e i s i n g a s Patarnavimas II i 

SiŲskite Savo Giminėms 

i 
LIETUVĄ 

PINIGUS 
P E R 

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

"DRAUGAS" siunčia Pi-
« 

nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais ir 
Telegrama. 

"Draugas" Pili. Co., 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 

— i 

Telefonas: Roosevelt 7791 
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vieškeliai butų pravesti sulig 
žemes ūkio departamento pa
tiekiamų planu ir nurodymu. 

Ta ip butų i r su mokyklo
mis. Kuomet valdžia subsidi
juotu mokyklas, j i reikalautų, 

REIKIA S A U G O T I S BIU- k ° tose mokyklose tur i but 
mokoma, į£ ko nemokoma. 
Ateitų laikai, kuomet federa-
lė valdžia mokykloms nuro
dytų, kokius jos rankvedžius 
tur i naudoti , gi kokių ne. 

listas nemoka padary t i skir-* nedaro, J i s J4 padarys, kuo-

R0KRAT1ZM0. 
Biurokrat izmas YVashiagt© 

ne tarj>sta. Po karo jis žymiai 
ėmė augti , kuomet federalė 

lumo t a r p privertinio reika
lavimo ir patar t ies . 

Privertima, gali daryt i , kas 
tu r i t am t ikrą galia, jėgą. I r 
tuomet da iš žmogaus pusės 
reikia palankumo. Šio nebė-

met žmogus iš šios pasaulio 
karalijos išeis. 

Socialistas fanatikas nie
kuomet nenorės suprasti ^apie 
Evangelijos patar imus - ne-

Pa ta r t i s gali duoti kiekvie- tur to, skaistybės ir paklus-
nas. Nėra abejonės, kad so
cializmo skelbėjai duoda 
daug patarčių savo pasekė-

sant,-'galią, tur įs arba tur i at- jams, kokiu būdu jie gali 
imti žmogui laisvę, arba gy
vybę, r 

Jėzus kaip Dievas turėjo 

tapt i " tobulesniais socialis-
t a i s " . 

Beto nuo socializmo skelbė-
galią, galėjo versti , ir neklau- jų, rodos, daug daugiau visa 

Pagal iaus butų l iepta moky-
valdžia pradėjo maišytis į at- klose aukštinti patį biuro 
skiriu valstijų reikalus. Val
džiai davė pagrindo kongre
sas, kurs pradėjo leisti įvai
rius subsidijų įstatymus. 

Tų subsidijų sistemos pa
lengva pradeda įsigalėti. Fe-
deral valdžia ima maišytis 
į mažiausius reikalus. I r jei 
geri žmonės to žygio ne>ustub 
dys, ar t imoj atei ty e j* biuro
kratizmą- t ikrai įsigyvens. 
J i s kai voras aptie> tinklu 
visų. Šalį. I r nelaimė bus tam, 
kurs mėgins jam priešintis. 

Vienas didžiausių biuro
kratizmo žygių šiandie, tai 
sufederalizuoti visas Suv. Val
stybių mokyklas, Reiškia vi
sa S. Valstybių vaiku ii jau-
nimo apšvietimą pavesti val
džios kontrolei. 

Pastarais iais keleriais me
tais tuo tikslą kongresui bu
vo iduoti keli biliai. Tečiaus 
jie visi buvo padėti į ar
chyvus. 

Dabar praneša, kati gruo
džio pradžioj susirinkus kon
gresui išnaujo bus įduotas tos 
rųšies bilius. Taigi , išnaujo 
bus dedamos pastangos dar 
<ia?li£f*us biurokratizmų stip
rinti . 

Šiame biliuje, kai papras-

kratizmą. 
Už tų bilių stovi daugelis 

politikierių ir šiandie jau 
gana skaitlinga Wa*<liingtono 
biurokratija. 

(Jeros valios jnliečiai viso
mis prieinamomis priemonė
mis privalo ta bilių kovoti. 
Nes tuo bilium norima pra
gaišinti žmonių laisvę, gi pa
čias mokslo įstaigas pakeisti 
biurokratizmo irankiu. 

• 

KRISTAUS REIKALAVI
MAI IR PATARTYS. 

santiems galėjo i r gali at
imti, jei ne laisvę, tai, gyvy
bę. 

Bet J i s neatėjo daryt i kam 
nors prievartos. 

Reikalavimą gali daryt i 
kiekvienas, ka ip pavyzdin, ir 
Amerikos lietuviai socialistai 
stato daug reikalavimų Lie
tuvos valdžiai, nors jos nega
li pr iveis t i jų klausyti . Bet 
tie reikalavimai visgi lieka rei 
kalavimais, o ne patarimais, 
ir, rodos, kad socialistai r im
tai juos skelbia, o ne tik 
' t a i p sau" . . 

ko reikalaujama, negu nuo 
paprastųjų jo sekėjų ir skel
bėjams daugiau teikiama pa
tarčių. , , 

Kr is tus i r Pa ta r tys . 
Kris tus, skelbdamas išga

nymo mokslą, davė daug įvai
rių patarčių, ka ip jį geriau 
ir lengviau išpildyti, lygiai 
davė patarčių ka ip žmogus 
gali tobulesnu, šventesnių 
tapt i . 

Nors asmeniniai, pr ivat iniai 
tur tai , šeimyninis gyvenimas 
ir savo valios laisve naudoji
masis nėra kliūtimi būti iš-

nybės, kuriems liuosa valia 
pasiduoda dabar vienuoliai, 
ir niekuomet jis neatskirs jų 
nuo Kris taus įsakymų, kurių 
nepildant žmogu s negali būt i 
išganytas. 

Tokis suprat imas perdaug 
tolimas socialisto sumatėriali-
zėjusiai dvasiai . 

tuvos i r mūsų liūdesio diena, bininkų. Paskelb tas nusista-
Tą dieną mes turime at

minti. J i privalo mumyse pa-
tymas kasdien pagamint i vie
ną laivą -- t ransportą. Pažy-

naujinti pasirįžimą~ tolei ne- , mėta, kad Amer ika t rumpu 
l iauti dirbus, kolei Vilnius | la iku gali per Atlant iką pra-

P A S T A B Ė L Ė S , 

Beto, socializmo skelbėjai ganytu, bet jie labai sunkina 

Socialistiniai monelninkai, 
kuriu širdys dega niekuomet 
negęstančia krikščionybės, o 
ypač katalikybės neapykanta, 
be jokios išėdos tampo savo
tiškai Evangelijos žodžius. 
Ta ip* darydami jie kitiems 
bando primesti panašų dar-
bą. 

Pirmesni uose ' ' D r a u g o " 
numeriuose trumpai ir tik 
paviršutiniai tapo parodyta 
prie kokių nesąmonių prieina 
tie, kurie ima aiškinti Evan
gelijos žodžius, neturėdami 
apie tai mažiausio supratimo, 

negali priversti nei darbinin
kų nei kitų, kad jo pasekė
jais butų, bei išrodo, kad jie 
jį "rimtai skelbia", o ne 
" t a i p s a u " . ^ 

o turėdami daug piktos, blo-
tai , pirmoje vietoje dedama ,. 

( ,as valios • provizija į kurt j naują federa-
lį departamentą. Tai tur i but 
švietimo depai tamenas, kurio 
pr iešaky tur i but ir švietimo 
sekretorius. Paskui dedamos 
provizijos apie subsidijas, ko
kias turėtų skirt i valdžia i-
vairioms atskir iu valstijų 
mokykloms. 

Kas gali but tiek daug ak-

gi klaidinti žmo
nes. 

Sulyg Sv. Rašto, ypač Nau
jojo Jstatymo ir sulyg pada
vimo, sistematingai sutvarky-

| tas katalikų tikėjimo moks
las rodo, kad šalę tikėjimo* 
tiesų, kurių išpažinimas buvo 

išganymą, o jau t ikrių tik
riausiai kliudo siekti aukštes
nio tobulumo, kuris yra įgiji
me visokių dorybių, o ypač 
aukšto laipsnio meilės Dievo 

Ir , ka ip matyti , jie socializ- i r ar t imo. 
mą nemano laikyti vien " p a - | Todėl Kris tus ir paliko tr is 
t a r imu" , nors negali priver- žymiausias patar t i s -- netur-
sti jį pr i imti ; tuom tarpu t o , t o , skaistybės i r paklusnybės. 
socializmo skelbėjas, s tatąs Kas pasirenka, ar jaučia trau-
save didžiu jo žinovu ir taip- ,kimą, į aukštesnę tobulybę, 

Atvažiavus kun. A. Šmulk
ščiui Amerikon, mūsų lietu
viškieji "pažang ieč i a i " įgavo 
nervų suirimą. Juos, rodos, 
apeme kokia nerimastis, ne
miga. 

J ų laikraščiuose pilna viso
kių rašinėlių apie kun. A. 

, Šmulkštį, bet jie išrodo para
šyti neišsimiegojusių, susi
nervavusių žmonių. 

Nėra juose nuoseklumo, nė
ra r imtumo; juose visur ran
di tik histeriškus šukavimus, 
tuos pačius, nuolatos kartoja
mus šmeižtus i r šiokius to
kius naujai išrastus. 

Iš jų visų aiškiai kyšo jų 

bus mūsų. 
Ar doleris, ar vaikas? 

Prasidėjus mokslo metams 
nekuriems tėvams tenka at
likti smarkią kovą del dolerio 
ir savo vaikų. 

Pr ię l tėvų ak i s stovi kata
likiška mokykla ir viešoji. 

Katalikiškoje mokykloje 

vesti vienų laivų t i l ta . 

Tuometinė karo laiko admi
nistracija savo žinyboje turė
jo bilionus dol. Galybės pini
gų ir todėl jų nei nesigailėta 
" K a r o la imėj imui" , i* saky
ta, kad s tatyt i reikia laivų 
tiek, idant Vokietija nesuspė
tų jų skaudinti . 

mokoma tikybos dalykų i r 
daug dedama pastangų auk-i Pagaminta virš 50 laivų ir 
lėti vaikų būdą, stiprinti jų | paskelbta paliaubos. Nebaigti 
valią, prat int i juos prie doro laivai buvo užbaigti po pa
gyvenimo, liaubų su mintimi, kad j ie 

Viešoje mokykloje tikybos D u s reikalingi taikos laikams. 
mokymo visiškai nėra, o dori
nis auklėjimas ten yra taip-
pa t antraeilinis dalykas. 

Tėvams, ypač tikintiems, la 

Karo laiku kitose dirbtu
vėse taipat ėjo darbai . Šim
tai laivų, didžiumoj medinių 
pagaminta. Sakyta, kad po 

i* 

pat " i š r inktuoju Šv. Hašto 
a iškintoju" , pametęs visą lo
giką, galvojimo nuoseklumą, 
pareiškia: 

4 'Visą Kris taus mokslą 
galima, juk vadinti " p a t a 
r i m u " , nes Kris tus ir jo pa 
sekėjai neturėjo galios pri
versti , kad jo mokymai bu
tų vykdinami gyvemme" . 
Ta ig i išeina, kad socialistai 

turi vieną logiką sau, o antrą 
visiems kitiems, ne socialis
tams. 

Daleiskime, kad Kris tus 
neturėjo galios p r ive rs t i " , 

ir yra būtinai reikalingas iš-

patart is , kurių pi ldymai ne
kis, jei nematytų to žygio ve- ra įsakytas, be kurių pildy-
zultatų. mo krikščionis gali būti iŠ-

Šiandie valdžia subsidijuo- ganytas, jei tik jis pildo rei-
j a įvairiose valstijose naujų j kalaujamus dalykus, 
vieškelių pravedimą. I r vai-! Pr iver t imas ir Reikalavimas. 

tas dažniausia pasiima pildy-

biau pa t inka katalikiškoji | k a r o & Valstybės tais laivais 
mokykla, bet joje reikia dau- užkariaus visas pasaulio rin-
giau mokėti negu viešoje. 

Čia i r kyla kova del dolerio 
i r vaikų. 

Neretai doleris ima viršų 
ir katal ikai tėvai at iduoda 
savo vaikus auklėti viešoje 
mokykloje. 

Bet, irodos, nedidelė tų tėvų 

kas. 

Bet kad taip neįvyko, mes 
labai gerai žinome. Žmonių 
pinigai nugarmėjo" į turčių 
k i senius. Po karo padidėjo 
skaičius milionierių. 

Hog lsland, pasirodė, val
džiai nereikalinga. Ten šian-vertė, kur ie dolerį vertina 

tikslas šmeižt, šmeižt ir [daugiau u i savo vaikų k a t a - ' c l i e i ž t o B £ a l y D ^ s darbininkų 
šmeižt katalikų valdžią, jos likišką auklėjimą. n»siiiko vos USA w r « i J i * 
atstovus, katalikų partiją, jų 
darbuotojus, katalikų organi
zacijas i r jų vadus. 

Nori " p a ž a n g i e j i " laimėti 
ti Kris taus patar t is . Netur tu Ošiančiuose rinkimuose m-
atsižada privatinės nuosavy
bės, skaistybe - šeimyninio 
gyvenimo, paklusnybe - savo 
valios laisvės. ; 

Reiškia, krikščionis nustu
mia nuo savęs kliūtis, kurios 
nors netrukdo j am būti išga
nytu, bet t rukdo būti tobu
lesniu ir t rukdo liuosiau pa
sišvęsti kitų labui. 

Patarčių pildymą Kris tus 
ypatingai skiepijo tiem* savo 
mokiniams, kuriuos pasirinko 
iš tarpo savo pasekėjų i r juos 
skyrė skelbėjais savo mokslo bet J i s turėjo galios reika-

anyti siola." K r i š t u T j į l i k o l a u t i i r reikalavo. k a d v i s i i ' " Š o c i a l i s t a s T k u r i a m "kHkž 
tam t ikras J o skelbiamas tie
sas išganymui reikalingas ti-

čionybė ir šv. Raštas yra ka ip 
nepramatoma kokia gir ia ir 

ve begirdami, kitus bepeik 
darni. 

Pagyvensime, pamatysime. 
Spalių 9 diena. 

Lietuvoje veikia "Vi ln iaus 

PARDUOS LAIVU DIRB
TUVES. 

pasiliko vos 254 vyrai. J i e 
prižiūri prieplaukoj sustaty
tų 102 laivų. Šie laivai atski-
riai bus parduoti. 

Kiek žinoma, dirbtuvės bus 
(parduotos tik už menką dalį 
j to visa, kiek valdžiai atsiejo. 

Už poros mailių nuo Pliila- j Išleista, milionai, bus parduo-
delphijos prie Delaware upės t a s k a i t a j i t tūkstančiais. 

Industrininkains, kurie tur i randasi didelės valdiškos lai-
v u dirbtuvės. Jos vadinasi į pinigų, puiki proga įsigyti 

Vadav imo 'Są junga" . Apie frlHog I s l a n d *&&•*& l š ^ - ' d i r b t u v e . . Nes jos įtaisytos 
" D r a u g e " jau buvo g a n * / ' 1 1 1 1 ^ 0 1 1 0 P r a n e ž a > k a d *»*f sulig naujausių technikos rauge jau buvo gan* 
pla iai rašyta. Buvo parody
ta jos darbavimasis. 

lių 1 d. jos bus parduotos i š ' reikalavimų. Yra naujausio 
aukciono. r išradimo reikalingos mašine-

Kiek didelės, tiek Įdomios rijos ir visi kit i patogumai. 
( tos dirbtuvės. Kuomet S. £ e t svarbiausia tas, kad bus Amerikiečiams lietuviams 

Vilniaus išvadavimas neturė-j v Q n, f , r K - o : -*^« u , w , ^ -
Valstybes įstojo buvusiam 'ga l ima pigiai nupirkt i . 

tų būti svetimas. Tuo reika- ' v^™™.. L — ^ . u . T I~« I I m • I • • • 
i rmropos karan, Hog Island | Taip elgiamasi su visomis 
buvo nepereinamos, pelkės, karo laikų liekanomis. Val

iu kiekvienam t inka susirū
pinti. 

ketų. už tai požarftjo t i k i n - , , ^ p r i s i s p y r ę s » s t e n g i t L s i 

tiems amžiną laimę, o neti 
kiš t iems amžiną, bausmę -
pragarą. 

Kris taus žodžius užtempti ant 
savo kurpalio, žinoma, toi 

j paaiškinimo nenorės suprasti , 
džia, duodama subsidiją, vi-j - 'Naujosios kr ikščionybės" Į Kris taus karal i ja " n ė r a š iojnes tai neatat inka jo pageida-
suomet reikalauja, kad tie skelbėjas, lietuviška- sočia- pa sau l io" ir jis čia prievartos vhnui. * > * i l l l 

(Prisiėjo amerikonišką kariuo-
Bet Vilniaus vadavimo rei-» k v i n t i j f ^ E u ] . 0 _ 

kalu turėtų ypatingai pusi- „ T r u k o t r a n s p o r t u . 
rūpint i lietuviai amerikiečiai, | T u o m e t ^ ^ n u p i ] . k o 

kurie yra čia atkeliavę iš 
Vilnijos. J i e turėtų būti pir
mose Vilniaus vaduotojų ei
lėse, o kit i visi uoliais jų rė
mėjais ir stiprintojais. 

Art inasi Spalių 9 d., Vil
niaus užgrobimo diena, o Lie-

džiai atsiejo milionai, parduo
dama už tūkstančius. 

Gyvulių paroda. 
tielS upe 946 akrus tų pelkių, j Argentinoje įvyko gyvuliu 
kiekvienam akrui mokėdama paroda. Pirmąją dovaną ga-
po 2,000 dolerių. |vo t rumparegės karvės 

Kai bematai visas plotas | " F a i t f u i " veislės. J ų paro-
apsausintas i r pastatytos rei- uos metu parduota už $60,000 
kalingos dirbtuvės. Laivusi dolerių. Tai pasaulinis ats i
gaminti pašaukta 36,000 dar- t kimas rekordas. 

r^v^ww»» 

LIETUVOS ATEITININKŲ JUBILIE
JINIS KONGRESAS. 

(Tąsa) 
Bet laisvė nėra duotas faktas - j i 

y ra uždavinys, šventa pareiga, laimės i-
deala< šioje žemėje pilnutiniai niekados 
negali būti a ts iektas : prie jo galima tik 
daugiau ar mažiau pr is iar t int i ; y ra tai 
galimybė tobulintis, kurt i , kilti iš pri
gimties į kultūrą iš kultūros į religijos 
sritį. Laimė negalima be drausmės " K a d 
gyventume ir laimėtume gyvenime, turi
me būti skausmingi" , (prof. Esenas) . 
Veikiant reikia t inkamai skaitvtis su e-

0 

nergijos ekonomijos dėsniu, naudojant 
kuo mažiausią energijos kiekį, kuo trum
piausiu laiku at l ikt i darbo maksimumus. 
Reikia žinoti tikslą, del kurio me^ veikia
me, priemoriės rodančios • į jį ir re ikia 
mokėti priemones koordinuoti, nepamirš-
tah t žemesniųjų sukordinuoti aukštesnio
sioms. Keikia heroiškai ištverti ir visa
dos pasil ikti iš t ikimu savo principams. 

Privalomas ateit ininkams veiklumas pri
valo reikštis prigimties, kultūros ' (mate
rialinės, mokslo, meno ir dorovės) i r re
ligijos srityse. Mes per mažai veiklumo 
rodome prigimties ir materialinės kultū
ros srityse. Baigiasi agitacijos, moraliza-
cijos diletantizmo kovos gadynė, atėjo 
nauji laikai, kurie reikalauja iš mūsų 
kuo daugiau reikštis amžinųjų kultūros 
vertenybių kūrybos srityje. Daugybė kru
vinų i r nekruvinų aukų sudėta į tėvynės 
aukurą daugiausia tam, kad galėtume 
laisvai kur t i amžinąsias kultūros verte-
nybes, kadNiaisvai pareikštume savo tau
tos genijų, kad savarankiškai galėtume 
organizuoti savo gyvenimą. Turinie per
siimti karybos dvasia, tur ime išmokti he
roiškai mirt i kovoje už kultūros verteny-
bes, turime mokėti pasiaukoti mokslo, me 
no ir dorovės reikalams. I r šiandie tas 
yra didesnis kultūrininkas, kuris švares-

ti doringi, rodyti čia išvidinį veiklumą, 
laisvai savo asmens pasiryžimu dorov in 
gai elgtis. Krikščionybė yra t inkamai 

. suprastos laisvės religija; reikalauja iš 
mūsų amžinojo, nuolatinio veiklumo. A-
paštalavimo dvasia tur i vainikuoti mūsų 
visuomeninį veikimą. Asmenybė savo lai
svu savarankišku, kūrybišku veiklumu iš-
siveržia iš užburto gyvenimo žaislo sri
ties sutrina mirties žalčio galvą a r lai
mi sau amžiną gyvenimą, baigė pilnas 
ugningos jaunatvės idėjų prelegentas Ke-
liuotis savo dinaminę paskaitą. 

Atidarytose del paskaitos diskusijose 
dalyvavo - prof. Reinys, stud. Leimo-
nas, stud. Urmonas, stud. Mantvydas ir 
stnd. Žižys. 

Prof. Reinys sakė, kad prelegentas 
kalbėdamas apie ateit ininkams privalomą 
veiklumą pabrėžęs laisvės reikalingumą, 
bet be šablonizmo. J e i ta ip žiūrėti ta i i r 

laisvės turinys. Del paminėtos drausmės 
stokos mumyse, reikėtų pažymėti, kad čia 
kal ta pat i vadovybė didžiumoje atsit iki
mų, o ne mes visi. Pilnai pr i tardamas pri
valomo veiklumo reikalingumo idėjai, di-
skusantas pabrėžė reikalą ją aiškiai įsisa
moninti. * . 

nių kultūros, vertenybių sugeba kurt i , nes prezidiumo rinkimai reikėtų priskirt i 
tuo reiškia išvidinę tautos gyvybe, pa- e i n a l l t p a s k a į t o s mintimi prie šablonizmo; 
>ireiškiamą tautos filosofijoje, mene, mo
ksle, dorovėje ir religijoje. Tur ime bu- autoriaus matyt , neįsisąmonintas pilnas 

tuo tarpu ta ip pasakyti 'butų sunku; čia 

1 
Stud. Leimanas nesutinka su dr. Ke-

"liuočio pasakymu, kad protestantizmas 
duodąs per daug laisvės. J o nuomone, j is 
ne tik per daug duodąs laisvės, bet visai 
netinkąs gyvenimui. Del vyresniųjų atei
tininkų tapusių Seimo nariais, kad jie 
nutolsta nuo organizacijos ir nebedirba 
jai , turįs pasakyti , kad šie sendraugiai nė 
kiek nemažiau dirba tik kitose aplinky
bėse, leisdami įstatymus ir pan. Ta ip pat 
nesutinkąs su prelegento pareikštomis 
mintimis del tautinio motyvo kūrybinės 
vertybės. 

Stud. Urmonas netiki prelegento pa
reikštu pesimizmu; jis tvirt ina, kad at
eitininkai nėra nutolę nuo savo idėjos, 
bet karštai ją gindami eina į gyvenimą. 
Dr. Ke l iuo t^ kalbėjęs apie individualybę, 

bet nepaaiškinęs ką jis tuo žodžiu supran
tąs. Individualybė auklėjantisi individua-'* 
listinai i r organinai, a rba universaliai . 
J a m įdomu žinoti kokios nuomonės prele
gentas pats šiuo atžvilgiu e s ą s . ' 

Diskusantas taip pat nesutinka su 
tuo, kad principai tur i būt i konflikte su 
gyvenimu, ne, j ie turį prie gyvenimo de
rintis. Privalomas veiklumas dr. Keliuo-
čio pasakytas tur i būti giliai į rašytas i 
mūsų širdį. 

Stud. Mantvydas pažymėjo, kad pa
skai ta buvusi daugiau abs t rakt i teoreti
nio pobūdžio ir nepilnai a tsakiusi vaiz
duojamai minčiai; be to, mūsų gyvenime 
jis pastebįs n« apatiją, ka ip minėjo pre
legentas, bet nuovargį. 

Paskut inis diskusantų stud. Žižys 
nusiskundžia prelegentu del to, kad šis 
paliesdamas labai svarbią ateit ininkams 
ekonominę sritį, nepatiekęs pilnos pro
gramos. * 

(Bus daugiau) 
* * - * 

' 
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n R A U G S S 

LIETIMAI AMERIKOJE 
W E S M L E , ILL 

Rūgs. 8 d. Iškilmės. v 

Antr. Rūgs. 8 dienoje Už
gimimo šv. P. Mar i jo j šv. 
Pet. ir Pov. bažnyčioje, kun. 

jiems atsimainė ir jie po 3 iS-
beginras padare, bet ta s nieko 
nereiškė, nes Chicagiečiai žai
dime turėjo išlaimeję -- re
zultate 12 prieš 6. 

3-čias žaidimas prasidėjo 

karščiu, koki šiomis dieno
mis čion siaučia. Dauguma 
šulinių išdžiuvo, ir buvo pra-
matomas trukumas vandens. I tuoj užsibaigus antram žaidi-
Rugs. 8 d. siautė didis .vėjas, mui. Stevens, kuris pirm* žai-
atnešdamas smarkaus lietaus, ; dima, laimėjo buvo v«l pičeriu 

I ir oras staiga atšalo. Ant ry- Į Westvilles svaidininkams. J . 
L. Brigmanas, perdėtinis; t o j a u s k a i p b i t i n o taip ir Beržinskas, kuris yra geriau-
14Meilės Širdies Jėzaus ' ' kon- į

Vpį kaitina j p i a s " ea t che r " • lygoj buvo 
gregacijos suteikė abitą, kler.j Anitsuj. . '"piveriu" del North Sidiečių. 

C I C E R O J E . bazarę, ne visi teatsilanko, 
kurie aukos arba dirba tai 
perdaug, o kiti visai nieko. 
Reikia tikėti, kad pasekmės 
bus geros. Tėmykite "Drau
gą," biįs pranešta kaip tai vi
skas įvyks. 

S. P. 

D A K T A R A I 

S. Bartkui, kandidatui į . i Antrą kartę savo gyvenime 
"Meilės Širdies Jėzaus Vie- WESTVILLES SVAIDININ- • tegavo garbės būti "p ičer iu" 
nuolijaį". Ačiui Dievui, kadi JCAJ LAIMI 2 IŠ 3 ŽAI- \'lv a D U kartu nepasisekė lai-
kongregacija v i s didėja, tiki-1 DIMŲ NUO CHCAGOS 
masi susilaukti daugiau kan-1 

didaty. 

Neparastas Karštis. Rugsėjo 5 ir G dienose North 

ČIAMPIONŲ. 
mėti. Nereikėjo nei 10 minučių 
kaip šį nespeeialistę pradėjo 
dirbti. J 3 permainas namiš
kiai suriebėjo, nes padarė 8 

Dar nieks nepamena tokiu Uidės Vyčiai svaidininkai i r o - i " ™ * - v ^ 1 š a u k t a ***&**?*$ 
•niukabiliais" i a«-]j Paeiną, bet jau buvo per-

ADVOKATAI: 

JOHN B, BORDEN 
(John Bagdzlunas Borden) 
LTETCVIS ADVOKATAS 

69 W. Wastoington St., lt. 1310 
Telephoae Dearbora 8940 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

Mamų Telefonas Republlc 9600 

\azuivo 
dideli, bet garsu VVestvilles] vėlu. 

|mk*telį, kad persitikrinus,j Vžsibaige žaidimas Weslvi-

— • • • * « » . 

kurio stipresni svaidininkai. 
Pirmas žaidimas įvyko sek

madienį rugsėjo 5, K. of L. 

liečiu naudon 12 prieš 5. 
\Vestviiės žaidėjai pasiro

dė esfi geri "sportsn ienai" ir 
Parke 2:30 vai, po pietų. Ne-j<fce*teh**fti. Beje, negalime 

kad oras b u v o ! n ž n i i r 5 t i paneliu -- ruteriu, atsižvelgiant, 

/=?" 

I 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 1084 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
8941 a Halsted St. Tel. YnnU 0002 
7 iki t v. v. apart Panedėlio ir 

Fėtayčios 

sausas, vėjuotas ir nepapras- Į k l i r i o s svarbijj rolę lofe kel- ( 

tai karštas, teėiaus sporto ****$ nanriSkių opa. Kai k u -

CHICAGOJE 
WEST PULLMAN. 

Akinių pritaikymo mboo 
, 80 metų prityrimo 1 

mėgėjų — spektatorių buvo 
didelis buris. 

rie sako — už žaidimų laimė 
jimą. joms tenka kreditas. 

Mirė. 
Penktadieny, rugsėjo 4 d. 

Chicagos svečiai gražiai Burnsides lygonbuty mirė 
šventes praleido. Už tai dėkajWest Pullmaniečiams gerai ži 

5 priklauso Tėvui L.- Brigma- fnoma, kaipo pavyzdinga ir 

Svečiai svaidininkai neišsi-
ilaėję, prie to dar pridėjus 
karšti, turėjo pasiduoti ga 
bieuis \Vestvi!es Vycirj So kp. 
M-aidininkams pirmame žaidi- ijnm s v e t t a i patogiai pailsė- j klausė prie katalikiškų drau-
me rezultate 7 prieš Gabu* ^ vaišinosi ir linksmai lai-'gijų, būtent, prie Apastalys-

nui, kuris jau visiems žino-Į gera katalikė, Petronėlė 6im-
įuas kaipo geras " H o s t " . Jo 'k ienė. Petronėlė Šimkienė pri 

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

Ofisas Didmiesty* 

29 South La Salle Street 
Kambarte 83© 

Telefonas Central 6390 

I * Telefonas Tartis 4681 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

JOHN KUCHINSKAS 1 
LIKT1V18 ADVOHATA8 

1911 W. 22md St. arti Leavttt St 
Telefonas Oanal 1551 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. 8e-
redoj ir Pėtnyčioj nuo f r. Iki • 
v. Veda Ttsokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo

d a n t Lotus, Namus. Farmas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis lslyffo 
mis. ' 0 * 
mm* %• • • • • • • • • • • • • • « » » » » * » B 

piėv'iis Stevens kuris šį sezo
ną dar žaidimo nepralaimėjo 
sulaikė North 8ides mušėjus. 
Marcinkevičius North Sidie-
oianis pradėjo ""piė-i'iio" dar
bą, bet, " padovanojęs" na
miškiams G " r u n s " , perdavę 
savo darbą veteranai Daugir
dai, kuris sulaikė smarkius 
VVestvilieėius IMT likusias per 
mainas. 

Antra.- žaidimas įvyko 
Darbo dienos šventėje 1:30 
vai. po pietų. Ši kartą pasa
ka kitaip rodė. North Sidės 
žaidėjai visu urmu puolė ant 
YVestvilicėiu ir antroje per
mainoje svečiai padarė f> iš
bėginius. Walters, Keikės ir 

ka. praleido. P. A. Aponaiėiui 
dėka priklauso už žaidimų su-
reiighną. ir prižiūrėjimą tvar
kos. 

Jauksime progos - atsily
ginti. 

K. M. S. 

.PA. 
Parapijos Išvažiavimas. 

Kugp. 30 d. Hv. Kazimiero 
parapija turėjo išvažiavimą, 
ant Sūrinio pievų. 

Išvažiavimas pasisekė. Die
na buvo labai graži. Žmonių 
privažiavo daug. Viri, ku-

f 
I K . JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
190 Nortb State Street 

Telef. State S225 
Vakarais ir nedėlios ryt*: 
3335 S<\ Halsted St. Į 

Telefonas Yards 0141 

Bylos Tlaioae teismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimai — Pas-, 
kola pinigų 1 ir 2 morgičlaras. 

tės Maldos, fer. Pranciškaus 
trečio zokono ir kitų. Paliko 
didžiame nuliūdime vyra-.Ber-
nercbi. 8imkų. Labai gaila nete 
kus pavyzdingos parapijonkos 
ir veikėjos. 

Laidotuvės. 
Pirmadieny, rugsėjo 7 d., 

įvyko Petronėlės Šimkienės Į 
laidotuvės. Laidotuvės buvo \ 
labai iškilmingos. Apie 8:30| 
valanda, ryto buvo atlydėta į! 

6v. Petro ir Povilo bažnyčia.: 
Klebonas gerb. kun. J . Pas
kališkas su varg. V. Dam
brausku ir ministrantais nu
vyko -į namus išlydėtų. Buvo 
gedulingos pamaldos. Pamal
dose dalyvavo du kunigai, 
gerb. J . Paskauskas ir svetys 
gerb. kunigas, kurio nepaži
nojau. Taip jan bnvo daug 
žmonių bažnyčioje. P,o pamal
dų bavo nulydėta į šv. Kazi-

U i m O M A I r a R K U E U 
AKIŲ LIGA* 

Ar >uma skauda gatra? 
Ar Jūsų akys ašaroja? 
Ar ysa uždegto* T 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta gal ra? 
Ar matote kai^ h piukanclus 

taakus 
Ar atmintis po truput) smaiėja? 
Ar akys opios šviesai? 
Ar Jaueiats kaip ir smJUI* a-

kyse? 
v Ar yra kalta dėmė aal šokų? 

Dr, Jan J , Smeiaaa 
1991 So. Ashland Ave. 

Kaatpas 18 gatvės 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio augSto wlr% Platte ap-
tiekos. kambariai: 14, 15, 16 tr IT 
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 

Ned. Nuo 9 A M iki U:30 A M 

DR, CHARLES SEGAl' 
Perkėlė savo oftsa po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
BPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų tr Vyra Ligų 
VaL.» ryto nuo 19—1> nuo 1—4 
po pietų: nuo 7-~8:*9 vakar* 

' Nedėliomis: 19 iki 19. 
TeieConas Midvray 9989 

* * Draugo [' numerv je 213 
mano rašytoj korespondenci
joj įvyko klaida. Turėjo būti, 
kad ir Dievo Motinos Sopu
lingos draugijos buvo būda 
papuošta su visokiais įvai
riais dalykais del išlaimėjimo 
bazare. Taip-gi badas bazare Chicagos policijos vi#šinin-
turi Apaštalystės Maldos, ir kas išvyko į Des Moines, Io-
Jaunamecių Vykiai. 0 jau kie! w a > gerifų suvažiaviman. ^ C a n a l 0257 RCS. Prospcct 6659 
M tai biznių visokių. Aišku, į Areštuotas Jean Hoffman. J . 
kad norint aprašyti apie kitųi 
darbus yra labai sunku* Ne-' 
inesijauti kaip įvyksta klaida 
nenoroms. 

Sekmadienį buvo labai geras 
*4 gišef t a s ' ' ; žmonių buvo 
daug. Kada žmonių atsilanko 
skaitlingai tada ir biznis bū
va geras. Toliaus aprašysiu 
daugiau. 

Vakarų Sajungietė, 

DR. S. BIEZIS 
* * > 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
X — Spindulis! 

Ofisas: 2201 W. 22nd St. 
Cor. 8. Leavltt St. Tel. Ganai 8199 
Rezidencija: 8114 W. 42nd St. 

TeL Lafayette 999)8 
Valanoos: 1—4 Sc 7—8 V. • . 

Nedėlloj: 10—ll ryte. 

,r_ 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

1821 SouUi Halsted St. 
Rezidencija 6600 S- Artesian Ave 

• Valandos: 11'ryte iki 3 po pietį;; 
6 iki 8:30 vakare. 

I • 

Telefonas Boiilevard 1989 

Dr.S. A Brenza 
4008 SO. ASHJLAND AVEMUB 

Chjcago, m. 
Vai.: 9 ryto lkl 12 plot: i po 
plet iki S po piet, 6:30 rak. Iki 
>:S9 vak. 

«• • • - / 

DB. SERNER, 0, D. 
Lietutis Aklo Speciatt-tas 

! I 

Turėk švariai. Sveikas akis 
J s i m kenti galvos skaudėjCma. 

> i turi aklų uždegimą, Jeigu akya 
cararg-e, silpnas, skaudžios arba 
ašaroja Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 Iki 9 vakare, 

Nedėliomis nuo l t Iki 1 
3333 South Halsted Street 

s? 

p«= 
a 

l 

J. P. WA!TCH£S 
ADVOKATAS 

TeL Pullman 6377 Roscland, Dl. 

10717 Indiana Ave. 
M I E S T O O F I 8 A 8 

127 N. Dearborn St. 
Kambarys 1430 

Telefonas Dearborn 8098 

BPECIAUSTAa egiamlnavojl-
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius 
sudus. d 

Phone: Atdara 
Boulcvartl 4552 ^ Dieną ir Naktį 

A. F. C Z E S N A H O T E L 
TURKIŠKOS. SIT.FURIKĖS VANOS FR ELEKTRINIS GYDYMAS 

DABAR NAUJAI IŠRADOME mineralines, sierines vnnas, ku
rios yra geros nuo visokių ligų: ruraatissmo, cirkulacijos, kraujo ir tt. 

AUVSAŽINIS BRAUKYMAS, elektriniu ir švedišku būdu. Su 
mūsų pilnu setu instrumentų mes galime suteikti 25 skirtingus 
treatmenut^. 

NAMAS naujai ištaisytas ir padidinta. Yra vietos del 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai klek 
reikalinga. 

MOTERŲ SKYRIUS atdaras Utarnlnkais nuo 8 iki 1J vai. 
f nakti&s. 

1657 WEST 45TH STREET 
Kampas South Paulina Street 

rienis rupi parapijos reikalai 
Bradeosky bandė savo geleži-.dalyvavo išvažiavime ir šiuo 
Dėmia rankomis kaipo 4'pi<V lai tuo parėmė juos. 
r i t i ' sulaikyti įsigalėjusius Dauo- padėkos už g f t t y H m 
Chkągieeius. Mažas P. Ber- žiavimo pasisekimą ivikia }>a-
zinskas (liicaaos ))iėeriu bu-'reikšti šeimyninkėms ir tvar-
vo ir iki 6 permainos West-|kos vedėjams. Pelno liko^miero kapines. Lydėjo i ka 
^ ilės svaidininkai negalėjo | $160.25. į p i n e s apie 50 automobilių. Tai 
nieko padaryti, po to i» iliukis Išvažiavime Buvęs. 1 Hudija, kad a. a. Petronėlė 

i^į I Šimkienė santaikoje su visais 
gyveno ir užsitamavo tos pa
garbos. 

Lai būna jai lengva šios ša
lies žemelė". 

Bazaro nebus. 
Sekmadienį, rugsėjo 6 d., 

kleb. gerb. kun. J . Paškaus-i 
kas bažnyčioje laike pamokslo 
paskelbė, kad bazaro* nebus 
šį metę,. Mat gerb. klebonas 
ir parapijos komitetas turėjo • 
susirinkimą ir vienbalsiai nu
tarė, kad bazaro nerengti.! 
Vietoje bazaro bus padaryta 
' ^ t r a " bazaro rinkliava, j 
Kun. J . Paskauskas atspaus
dino tam tikrus laiškelius su! 

CHAS. K. VUOSAIUS 

A. L. T H O M A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

12037 Normai Avenue 
Telefonas Pu U man 7097 

Bylos visose teismuose — 
Abstrakal. 

S ant West Sides. ft 
gj Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 
į materijų del vyru Ir moterų. 

NAUJAUS0S MADOS SIUTU 
Visokiu Styru 

Padarau ant užsakimo greitai ir gerai * 
Kainos visiems prieinamo*. 

Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taip^rl 

Valome, dažome ir atnaujiname 8*0*0. 
CHAS. E. VU0SAITIS 

Lietuviu Krandins 
2337 So. Leavitt St. Ohica^o, S i 

Tel Roosevelt 89S2 

VYRAI GYDYKITĖS 
Gydimas 

$50 « $10 
Iki pranešimui ffydysn vyrus už 
mima^Uita kaina $19.00. sis pasiu-
lymas del trumpo laiko. Tatffl at
eikite šiandien atklėliojuvas yra 
pavojingas. _ 

Ar sergate? 
Ar norite iS-
sigyclyti? At
eikite pas ma 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorijos per-
Uurėjimo. 8tt-
ainokite juaų 
tikrą stovj. 

NegaiAykite 
laika pas ki
tus gydytojus. 
Aa -artojų X-
Kay ir Mie-
roskopą del 

Ar sergate? egzaminacljų 
W. R. RegUter ikurt* suranda 
.«» K. De^or. *įį£ į ^ į į 
St. 12-to aukitis metų pasek-
Visų sergančių mln«"°« D r*k t» 
vyrų d r - a u g a s . f ° « f

b u v o ^a* 
Mano geriausias l4Tefto» «*<£-
paliudyjimas y r a ! ^ B e

A f S 
mano išgydyti ir JZSSien TM 

akinti pa- Š
sSn^8

enįr
 T£ 

'bus gydimas. 

Europos 
Remėdijos 

TIKROS far PAGEJUNVJS 
Suteiktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientlfiskam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurte gydo neatkratomas ligas j 
trumpą laiką. Ateikite Šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto Iki 5:30 
v. v. Utarnlnkais, Seredomis Ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
X09 N. DEARBORN ST. 

Paimkite elevaitorį iki 12 
aukščio 

Cnicago. M. 

cientai. 

606 914 

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

Palengvins akių įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal-( 
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuuio, skaudančius ir uždegusius 
karščius aklų, kreivių aklų. kata
ro, nemiego, ir taip toliaus, be 
vaistų arba. skausmo. N#perrirai
na nei akių medlkalis mokslaa 
Tisuose atsitikimuose daromas 
sgsaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe muakuliaių a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose ateiti k imuo 
se. Nauji stiklai (dedami Į rėmus, 
jei reikalaujama Stiklai {dėti nuo 
numerio U recepto duoto visiems 
ligoniams, Ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclale atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
Ilgų, kurios paeina noo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
įtempimo, kuomet geras prlrlnki-
aias ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matantiems pagelbėta. Speclalė a- ' 

?da atkreipta 1 mokyklos valkus, i 
alacdos- nuo l t ryto lkl 8 vak 

Nedėliomis nuo t iki 1 po pietų 
Tel. Bou'evsrd 7689 

lftafi W'!si 4 r th Street 
AKINKI $4 D t AUOMflAn 

%•» • • - • •*•%> i i -

' DR. C. Z, VEZELIS i 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 S. ASHLAND > V E . 
Arti 47tos gatvės. 

Ofiso Tolcf. lioult'vard 7 ^ 2 j 

—a-
Bei Bonlevard 9691 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47 Ui St. 
Valandos auo 8 iki 12 dieną, nao 
• iki 8 vai. vak. Nedėliomis s m 

8 iki a vai. s a 

Dr. A.J. KARALIUS 
fe4. Houlevard 11M 

Lietuvis Gydytojaj 
5303 Sonth Morgui Streat 

Okioago, DL 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Ohirargas 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yards 0994 

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

Nedėl nuo 10 iki 12 piet 
- > 

Tel. Bouievaxd 3686 

D p. J . p. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vakarais nuo 7 iki g 
CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Avenue 
TeL Cicero 4676 

Vai.: Utarnlnkais ir Pėtnyčiomia 
nuo 3 iki 9 vai. vak. 

Specialistai užsise-
nė juslų chroniškų 
ligų vyrų, moterų 
ir vaikų. Daktarų 
Medlkalė Laboratorija. 
DR. HOIIVAT, DR. WILLING 
1347W.18St., Kampas Blue Island 
A T*., 2 fl. Varanaog r̂ ao s lkl 8 
kasdien. Nedėlloj nuo • lkl 12. 

i 
DR. H E R Z M A N 
I š R U S I J O S 

——^. 
• — • • * • - !• 

s 

o 
a 
s 

o*IBKS««W*SB3»r*^5***»B^»»*S5S*W5««jr»»BB?*»»s^aMrB 

KRAUJO EG;:AMINOS 

$1 P̂  A l̂̂ P + 
konvertaia ir išsiuntino kož-
nani parapijonui. Paskirtu 
laiku turės būti sugražinti \ 
parapijos ofisą arba i bažny
čią su bazaro auka sulyg kie
kvieno v parapijtfno išgalės. 
TokiS sunianynias labai pui
kus. Kiekvienas parapijonas 
turės progos kiek išsigali ba
zaro fondan paaukuoti. O į 

Klinikas Veltai 
TIK DEL VYKŲ 

Gydytojui Nereikia Mokėt 

"606" ^™%s "914" 
Pacientai tik moka m a / i <lali už 
vaistus. Mes ' išgydomo \ isokias 
ligas Kraujo, Odos, Kepeuu ir 
inkstų. 

National Health Ciinic 
1657 West Madison Street 

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

Nedėlioj 10 iki 1 
••~r> 

Gerai lietuviams žinomas per I I 
metų kaipo patyręs fj iytojas, ; 
chirurgas ir akušeris. 

l Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir Taikų pagal nau
jausius metodus X-Ray tr kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas i* Laboratorija: 1025 W. 
18tb St., netoli Morgan St. 

VaXANDOg: Nuo 1©—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
TelefoJial: 911*. Naktį 

D r e x e l 09&0 
Boulevard 4136 

3235 South Halsted St. 
ir! p© | v Tal.: 8 vak. i 16 K U. 

Dr,A,Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Oba-| 

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Be marinio)*, 
t)—&« peilio ii t* •kanoms, 
«)—B« amui*, 
*)—!** i«»*L»« pavojau BTelkatal, 
5) — rtkrijrutui nereikia širsti, ?al) 

tuoj valgyti, ir gnl\ eiti j darbą 
I'A(.YIM): "Gai-t»toae(r" (akmeaU tai' 

iy je) ir akmenis siapumo puslf j t» 
•peracijan, su t a u t ikrsnis m*k*li> 
(Atvmta priemonėmis bei raistais. 

ApkurtuMemu migrsiina sirdėjans. 
o>d« \Uokiaa liran paaekmiasai, Ir jei 

yra reikalas daro operacijas. 
I*refe«ijoualj patamavuaą teikia ssvo 

S A M 

1411 So. 50 Ave. Cicere, Dl 
Uli>as a t iduotas : Kasdien nuo t vak 

|M piet iki V vai. vakare. 
Nedėtiomis ir soredomla ofisas 

rytas. 

D U . K, RUTKAUSKAS 
GFDYTOJAS IR CHIRCRGAA 
4442 So. Western Ava. 

Telel. Lafayette 414f 
• u i • 

a l R . BENEDIGT AHOfT 
Ofisas 8801 S. Kedzle Ava. Pbone 
Lafayette 0078. Valaados 8—8 vai 
RezidencUa 8150 W. 88 St. Pkone 
Frosaeot 0610. Valandos Oa 1« 
ryto. 7 iki 8:80 vakarą. 

• m ' N « 

Tel . C i c e r o 8121 

DR. HELEN M. VVISNOVV; 
i 

LIETUVE DANTISTE 
X-RAY 

8137 So. Cicero A*e., Cicero, M. 
ROOM 5 

gį • > » « « » ^ » > « i m > » « i H i n » m mmM 

t • 
Ofiso Tel. BouleraM 
Resld. Tai. Dseael f l t l 

D P . A . A , ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS I B 

CRTRIRGAS 
Specialistas Moteriška, VjrHką 

Vaiky ir TLSŲ chronišku lica-

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

• a i : 1—f Po plet. 7—8 vak. Nsd. 
Ir Šventa dieniais l t — I I d. 

, i i i u ——*—žėTin —P—iaa—**J 

Vaatf Telefoaas Yards 18M 
Ofiso Tel. Boulevard M18 

DR A. J. BERTASH 
8484 So, Halsted 84. 

Ofiso valandos nuo 1 lkl I | 
pietų Ir € Iki 8 vakare 

- r 

file:///azuivo
file:///Uokiaa


D R A U G S S 

MCAGOJE 
BRIGHTON PARK. 

bv. kukavusiejie laikt» 
fmciškaus Seserų reniujtj 2 
rriaus išvažiavimo 6 d. 

|p. 1925, Marquette parke. 

tus nares sudėjo. 
\ Po visko visos narės nuėjo 
į"in corpore" pagraban ir su
kalbėjo poterius už Teodoros 
sielą. 

Taip užsibaigė šis nepap
rastas susirinkimas. 

Dar truputį norėčiau pra
kalbėti keletą įžodžių į Brigh-

i . Kun. M. Kmšas .. $5.00 į ton Parko moteris ir mergi-
Bružienė 2.00 nas 
Ambutienė 1.00 

K r i v i e k i e n ė - 5.0() 

Malonėkite atydžiai tėmyti 
Moterų Sąjungos veikimą. 

[Naugzemienė 1.00 J«g tai yra reikalingas ir 
LGribienė 50 šventas daiktas prigulėti prie 
f Endriekienė 50 4Jdii8<non ir vienintelės Lie-
Rakauskis 1.00, tuvių Moterų Sąjungos (Or-
Nenartonis 1.00 ganizacijos) ir lai neviena mo 

Pudzuvelis l.G0|teris bei mergina nelieka ne-
blikolaitis , . . . 1.00' prisirašius prie Brigliton par-
fcbl. V. Balanda 50 Į ko kuopos. Susirinkimai atsi-

Polokaitienė 2.00 . D u n a ka« P i r m^ trečiadienį 
Barkauskis 1.00;(Seredoje) kiekvieno mėne-
Krauėunas 5.00[*°> bažnytinėj svetainėj., 

•Balseviėienė 1.00 
Vaičikauskienė 1.00 
Valskis 1.00 
Nausėda i.. 1.00 
Petrošius 50 
Globaitė 1.00 
Pretikaitė 1.00 
Sendvitienė 1.00 
Nagaitienė 

Kp. Korespondente. 

»;iimtiiiiiiiHiii!iiiimiiiiiiiimiiniiU!U£ 
= PAMEGINKITS" S 

i AUDITORIUM GAFE i s E 
= AND s 

I CHOP SUEY I 
= Geni Vieta Pavalgyti r 
= Lietuviškų Ir Amerikoniškas 

„ i Svaigių kur gražiu Ir švariuS 
••''' BSpecialI lietuviški pietus papras -S 

toms kainomis nuo 11: I i ryto S Milašius 2.00j| l k l 2:W po plet. 
8tatkienė 1.00 I P. A. PALLTJLIS 
Junokienė 1.00 \§ nnM _ „8aTlį!nf"f «* , ,. , __ =3200-02 So. Halsted Street = Andreliunas 1.00 s ^ . „ , , „ . s 

Tel. Boulevard 5788 -
J a r e c k i e n e 1 .00 ,E Atdara Dieną Ir Naktį E 
„ „ __ Į wiiMinritiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuif(i*fII • 
K a z r a g i e n e 1.00 

talkesnių a u k ų 75 
Vriso l abo $43.25 

'ariame širdingą, ač iū v i -
ims a u k a v u s i e m s . 

F. Pieza, pirm., 
A. Srupša, rast. 

P A I E š K A U 
Jonas Bancevlčius paieško savo Į 

sesers Marijonos, Baneevičiutės. 20 
metų atgal, gyveno Melrose Park, 
111. Prašomi atsišaukti. 

JONAS BANCEVIČIUS 
P. 0. Box 28 
Belhvood, UI. 

Ona Petrenaitė is Vabalnin
ko paieško savo krikšto duk
ters Onos Kairienės, gyvenan
čios netoli nuo Cliieagos. Vi
sus jos laiškus bolševikai iš-
vos^ė ir t o d ė l i r a d r e s a s ž u v o . 

Prašo atsiliepti šiuo adresu: 
Onai Petrenaitei, Paryžiaus 
gatvė X. o, Vabalninkas. 
JJtliuania. 

U J "Vi H 
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•• ŽEMĖ 
Mūrinis namas 5 ir 6 kam

barių. Pečiu šildomas. Naujas 
grindys. Garadžius del dvie
jų karų. Alėja ištaisyta. Ren-
dos neša $45 j menes}. (9) 

os 
Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą 

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido iiliura ar nau
jausios mados apredalai ne
bus patemyti, jeigu plaukai 
Dus pilni pleiskanų. Neda-
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų juaų gra
žumą. Naudokite 

Muirinis 6 familijų namas 
po 4 kambarius. Atneša gerą 
renda. Taipgi prie tam yra 
geras mūrinis 3 karams ga
radžius. Kaina $15,500. Įmo
kėti $3,000. šis namas tuxi 
buti tuojuus parduotas, nes 
savininkas išvažiuoja ant far-
mų. Pardavėjas pats gali 
duoti mortgičius. Namas ran
dasi West Sidėje. (11) 

2 flatų naujas mūrinis na
mas 6x6 kamb. karštų vande
niu apšildomas, 2 karam ga
radžius. Lotas 37% pėdų. Ga
liu mainyti ant bungalow. 
Namas randasi Marąuette 
Parko apielinkėje. (12) 

NAMAI - ŽEMĖ 

Pirmadienis, Rūgs. 14, 1925 
i — — i * 

NAMAI -- ŽEMĖ 
DRAUGAS 
REAL ESTATE GO, 

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

IŠ BRIGHTON PARK. 

Nepaprastas Susirinki
mas. 

Moterų Sąjungos 20 kuopa 
[rėjo nepaprastą susirinki-

rugsejo 2 d. 1925 m. Pir
mausią susirinko prie bažny-
lės* svetainės visos nares, 
iriuos buvo užkviestos pas 
011$ F. Šatienę (Šimkienę), 
įsėdusioms prie stalo, poni 
:iene pareiškė, kad šis va-

nvlis yra pagerbti mūsų 
[yno atstovę ponią Z. Saka-
»nę. Viskas buvo puikiai 
•įruošta. Stalas buvo papuo-
is gilėmis ir apkrautas vi
liais skaniausiais užkan-

Uais. Visos skaniai pasival-
ir maloniai pasikalbėjo. 

Prasidėjo raportas iš Sei-
IO. Pirmiausia poni Z. Saka-
mė dėkojo Sajungietėms už 
•k i puikų surengtą jai vaka-
ili, ir išdavė raportą iš Sei-
10 ir paminėjo apie kitų val-
tijų sąjungiečių meilę ir pri-
hrišimą* prie Moterų Sąjun-

Jos ir šiaip kitus įspūdžius iš 
leimo. Raportas tapo priim

tuvo išduotas raportą^ iš 
Įuvusio "Bunco Party" E. 
Statkienės. Pelno liko $10.45 
Raportas priimtas. 

Po susirinkimo buvo pra-
ešta liūdna naujiena, kad 

įsų sąjungietės panelės P. 
Įvelpšaitės mamyte Teodora 

, >lpšiene šį vakarą persisky-
B§ su šiuo pasauliu. Taigi bu-

ro vienbalsiai nutarta, kad 
Įprašius šv. Mišias už velio-

s "sielą ir nupirkus puikų, 
ryvų gėlių, "pusę mėnesio" 

Įpavidalo) ir parašyti, "Nuo 
Moterų Sąjungos". Buvo 
15.00 dol. aukota iš iždo, ki-l 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTU. 

Ar Jus esate ser
gantys kurį liga su
ardo sveikatą? Kad 
sergate ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
oie jokių rezultatų, 
utf yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 

Ateikite pas mus 
ir pavelykite mumsi 
duoti tikrą egzami 
ną, kuris suras tik-1 
rą priežast} just B M ^ ' 
ligos, del Sio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos Įtaisas. 
Mūsų X-Ray masina yra viena iš 
galingiausių šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas Ilgas - kraujo 
keblumus, vidurių nesmagumus. 
Kupros skaudėjimą, rumatiemą, kru
tinės skaudėjimus, o<k>s ligas, gal\os 
apkvaitimą ir t. t * 

Mes turime naujausius serums 
"•00" Ir "»14" suteiktas pacientui 
be skausmo. 

THE PEOPLE'S HEALTH 
INSTITUTE 

Dr. GILL Specialistas 
40 North Wells Street 

Kampas VVashington 
VaTandos: Panedėliais, Ketvergals 
nuo s iki 8 vai. vak. Nedėliotais ir 
Utaruinkais, Seredoms ir <3ubatoms 
Ir Pėtnyčioms nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Svent^miu nuo 10 iki 1 vai. p. D. 

PETRAS PŪKIS 
mirė H-ugs. 11. 1925 m. 3:15 
vai. ryto 49 metų amžiaus. Ki
lo iš Panevėžio Apskričio Ra
mygalos Parap. Miunu Kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 22^4 meto. 

Paliko dkleliame nuliūdime 
moterj Uršuiią, 5 suims Jurgį. 
Juozapą, Vim-entą, Joną ir Pe
trą. Brolį Amerikoje taipgi Ir 
2 pusbroliu, Lietuvoje dvi se
seris ir du broliu. 

Kūnas pašarvotas 2219 \V. 
23rd Platre. laidotuvės jvyks 
Panedėlyje 14 d. 1925. Iš na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas J 
Aušros Vartų bažnyčią, kurioj 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. 

Po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę: Moteris ITršuIė tr 
Su na i. 

Laidotuvėms patarnauja gra-
borius S. D. I.ahavkz, Telcf. 
C anai 2199. 

kis vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda just) vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos. 

F. AD. RICHTER * CO 
Berry & South Sth Stt. 

Brooklyn, N. Y. 

2 flatų 4 familijoms "mūri
nis namas po 4 kambarius, 
pečiais apšildomas. Elektra, 
gesasir visi įtaisymai. Kaina 
$12,000.00. Pirmas mortgičius 
$4,500.00 Antras morgičius 
$700. Įnešti reikalinga $2,000. 
Namas randasi Bridgeporte. 
Taipgi galiu šį narna mainy
ti ant biznio. (13) 
DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 So. Oakley Ave. 

Telef. Roosevelt 7791 

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) 

6 kamb. bungalow, beis
mentas cementuotas. Visi įtai
symai pagal naujausios ma
dos. Ąžuolo užbaigimai, pas
togė didelė. Kaina $8,300.00. 

(3) 

Niekai neali buti palyginama, kaip 
ištrynima* su geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu 
Kai tik pastebit apsireiškimą ialčio, 
tuo jaut naudoki t sj garsų namini 
pagelbininka, kad išvengus tolimesnių 
komplikacijų. 
35c ir 70c vaistinėse. Timykit, kad 
butų Inkaro ^vaixbaienklia ant pake-
k°'̂ > _ "" " 

T^DTRICHTER * co. 
vBerry A South 5th Sta. 

*> Brooklyn, N. Y. 

PARDAVrMri 2 fl. niurlnls namas 
5425 So. Spaulding: Ave. po 5x5 
kamb. uždonsjti porčlai. štimu Šildo
mas. Itendos neSa $70.00. Vienas 
flutas tuščias, nuo Oct. 1 d. Lotas 
30x125 prekė $14,500.00. Jmokrti 
$3,000. šauk. 

Stfvvart 2627 
Adresai 54S Eavst 75 Street 

REIKIA DVIEJŲ PAR
DAVĖJŲ. 

Patyrusių apie pardavimo namų 
ir žemės. Geistina, kad turėtų savo 
automobilius ir netingėtų dirbti, nes 
uždarbis yra geras, darbas pastovus, 
ir gora ateitis. 

F. G. YOUNG 
Kales Manager 

2221 West 22 Street 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Grabortaa 
2314 W. 23rd Plavce 

Cbicngo, HL 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1171 

mm 

Sniitli Barney Grojiklis Pia
nas su 2.*) rolėmis už $115, tu
ri buti greitai parduotas. 

Klausk J. VESKAUS ' 
Ant Pirmų I.ubij 

3343 So. Halsted St. 
0 

BUTKUS UNDERTAKING 
Cov Inc. 

p. B. Hadley, Licensed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, I1L 
Viskas kas reikalinga prie pa-

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

Telefonas Canal 3161 
nuliūdimo valandoje. 

r Simpatiškas -- Mandagus -1 
Geresnis Ir Pigesnis Už 

Kitų Patarnavimas 

E U D E I K I A I 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas; 

SKAITYKITE IR PLATIN-

KITĘ "DRAUGĄ" 

4605--07 4 HERMITAGE 
AVENUE 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Aveirue 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
i 4904 West 14th S t r.. Cicero 

Tel. Cicero 8Q94 

Reprezentuojame geriausių iš-
dirbyšėių pianus. Parduodame už 
teisingą dirbtuvės kainą ant len
gvų išmokėjimų. Pirm negu 
pirksi apsilankyk pas mus. 

JOS. 'F. BUDRIK 
PIANO HOL'SE 

3343 S. HALSTED ST. 
Chicago. 

Stock Room 3327 South 
Halsted Street 

5 kamb. bungalow, belsmen 
mentas cementuotas ir pleste-
riuotas. Uždaromi su stiklais 
porčiai. Langų sietai misin
giniai. Sykiu su namu parsi 
duoda 12 tonų anglių. Kaina 
$9,800. Įmoket $3,000. • (4) 

Atsišaukite į 

Parsiduoda muminis vieno pa
gyvenimo 6 kamb. elektro švie 
sa, gesas ir visi įtaisymai. 
Taipgi šalyje tuščias lotas, 
mūrinis garadžius 6 karams. 
Garadžius cementuotas ir ele
ktros šviesa. Šis namas tuo
jaus turi buti parduotas, nes 
savininkas važiuoja j Lietu
va. Namas randasi labai gra
žioje vietoje Bridgeporte. 
Kaina $6,400.00. (8) 

Pardavimui arba mainymui 
grosernė. Mainysiu ant loto 
arba mažo namo. Vieta labai 
gera apgyventa lietuviais. 
Biznis išdirbtas. 5 kambariai 
pagyvenimui, vienam karui 
garadžius. Renda $50.00 
į menesj. Biznis parsidueia 
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 
i (5) 

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

i — Mi m*^*^*m> ̂  am <• ^ m ^ ^ i ^ oi <m • » 

frrBILIOUSNESS 
VARTOKITE 

BEECHAM'S PILLS 
palengvinimui Sukietėjimo 

vidurių, Piktumo, Galvos 
Skaudėjimo ir Paltuos, vidurių 

Išvalo Oda 
NF.KA TAI-bMKL 

Pirkite nuo vaistininko 
25c ir 60c d«ž4 

BEECHAM'S 
PILLS 

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 
išpapieriuotas. 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 
Telef. Roosevelt 7791 

C. P, SUROMSKIO 
SPECIALIAI BARGENAI 

KAS PIRMAS TAS 
LAIMĖS. 

Pardavimui Arba 
Mainymui. 

NAMŲ IR FARMTJ 
BRIDGEPORTE; 3 pagy

venimų mūrinis namas po 5 
kambarius aukštas beismen
tas ir pastoge. Įmoket $2,500 
savininkas mainys ant dides
nio namo arba farmos. 

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 įmoket $1.500 
kitus kaip renda savininkas 
maino ant lotų randasi ant 31 
ir Union Ave. 2 pagyvenimų 
po 4 kambarius įmokėti $500. 

BRIGHTON PARKE: 2 fla 
tų naujas mūrinis namas po 
6 ir 6 kambarius karštu van
deniu apšildomas aukštas bei-
smonta aukšta pastoge įmo
ket $2,500 savininkas mainys 
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 įmoket 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 flatų 
naujas mūrinis namas po 5 
ir 6 kamb. parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesnio namo arba farmos 
galima ^pirkti su mažu įmokė-
j imu. 2 flatų mūrinis namas 
5 ir 6 kamb. įmoket $2,500 sa
vininkas priims lotus už pir
mą įmokė j imą. 2 flatų mūri
nis namas su visais įtaisy 
mais po 6 ir 6 kamb. kaina 
$9,900 savininkas mainys hant 
buhgalow. 

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
tės poperius. 6 kamb. bunga-
low mūrinis naujas visi ge 
riausi įtaisymai parsiduoda 
pigiai savininkas mainys ant 
didesnio namo arba biznio. 2 
flatų naujas mūrinis namas 
po 6 ir 6 kambarius karštu 
vandeniu 'apšildomas visi }-
tąsymai parsiduoda pigiai sa
vininkas mainys ant bunga-
low arba mažesnio namo. 

KAS NORIT GREITAI 
PARDUOTI ARBA MAINY
TI MELDŽIU PRANEŠTI 

G, P. SU & C 0 . 
3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

Tel Boulevard 9641 

BEAL ESTATE 

G, P^ŠUROMSKli CO, 
Perkam, 

parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
maj taipgi 
Ir risokluj 
biznius. Dar
ba atliekam 
greitai. pi
giai Ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 35A St. Chicago 
Tel. Boulerard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO# RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

B A R G E N A I 
N A M Ų I R 

L O T Ų 
Chiea#o$ miestas auga ne
paprastai greitai-sykiu su 
rįuo kyla ir vertybė žemės. 
Tūkstančiai žmonių kurie 
pirko namns ar lotus pa
darė didelius pelnus. Jei no
ri Irat laisvu nuo skurio, 
tai pirk namą arba lotą, o 
už kelių metų patapsi nepri-
gulmingn. Kur, ir ką pirk
ti, kreipkis pas mus, se
kančiu adresu: 

V. M. STULPINAS & CO 
i 

3311 So. Halsted Street 
Chicago, UI. 

Telefonas Yards 6062 
Notary Public. 

• . . „ , • • - - • • . ^ . • H 
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ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

TeL Prospect 0»0« 

H E A T I N G 
(Iii urna) 

Garu Ir karšta vandenin 
JOHN V. THOMPSON 

6347 So. WESTER1T A V E A U E 

g » » » » » - » » » - • • • • • • • . • u » « » » l 
I Tel. Republic 4587 

JOHN G. MEZLAISKIS 
GEITERAIi OOHTKACTOR 

AMI> BUTLDER 
7026 S. Arteslan Ave. Chicago. 

Tel. Yards «061 g 

A. K A I R I S I 
Mūrinio Ir bodavojlmo narna % 

GENERALIS J 

o 
iO 

Atsilankykite pas mane dnosaS 
gera patarimą. 

8311 Soata Halsted Street 
Chicago, DL 

Home 
0^8356 Lovre Avenne 
»r*¥oTr^»iTc^o^riTo^^rri-sc^r 

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

I Telefonas Canal OC10 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, arba at

lieka gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

2313 So. Oakley Ave. Chicago. 

« 

! 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuoįame ir popieruo-
.iame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, IU. Tel. Yards 7282 


