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"Draugas" tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame 
nkoje jo gyvenimo draugas! 

wr**^*~*r^-*~****-+^~-^+-**'*r^rT*^ 

Kad tarp Sius, katalikų, butų da 
daugiau vienybės, meilė* ir »usipra-
timo, ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingų darbų naudokimės 
katalikiška spauda ir ją platinki-
n e . 
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Praneša Apie Nepaprasta Francuzu 

I LIETUVOJE 
i 

ROMA, rūgs. 19. — Prog
ramą įvykių, kuriais bus už
baigti Šventieji Jubiliejaus 
Metai', Šventasis Tėvas pat
virtino ir čionai paskelbta. 

Oktava lapkričio 8-15 d. 
paskirta minėti Visatino Vys
kupų Susirinkimo Nicejoj 16 
ši'mtŲ metu sukaktuvėms. 

Lapkričio 8 garsusis lšga-
nytojaus atvaizdas iš Sancta 
Sanctorum, kur per Šventuo-

Karžyginpma 

Ugnegesių savaite. TJeiuvo 
je yra 90 ugnegesių komnn-
dij. Joms laikyti sudaromos 
lėšos daugiausia iš rinkliavų, 
vakarų, gegužinių ir tt. Tik 
nedidelė pašalpa gaunama iš 
savivaldybių. Reikia pažymė
ti, kad veik visos Lietuvos 
ugnegesių komandos susida
ro iš savanorių, kurie iš pasi 

CHICAGOJE 
KARDINOLO VYSKUPĄVI 

MO SUKAKTUVĖS 

DAMASKAS, Sirija, rūgs.! Šiek-tiek maisto apgultai .Šventimo eina i sunkų ir p* 
20. — Už 60 mailių j pietus; įgulai pristato lakūnai iš Da-
nuo Damasko Suediah mies-l masko. Jie skrinda citadelės 
to citadelėj randasi apie 700J viršumi ir išmeta reikalin-

sius Metus laikomas, bus pe- | francuzu kareivių, kurių tar- ; gus daiktus ir produktus. J-
rkeltas šv. Jono Laterano ba 
zilikon. 

Sakomos Oktavos savaitė 
bus išpinta iškilmingomis a-
pejgomis ir procesijomis. Iš
kilmėse dalyvaus įvairus ry
tinių apeigų katalikai, kurie 
yra vienybėje su Apaštalų 
Sostu. 

vojingą ugnegesių tarnybą. 
Ugnegesių Jtomandų laiky

mas lėšoms padidinti sureng 
ta nigs. 30 d. iki rugsėjo 6 
d. ugnegesių savaitė. Buvo 

Šiandie, rūgs. 21, Jo Emi
nencija Kardinolas Munde-
lein, Chicagos arkivyskupas, 
mini savo 16 metų vyskupa
vimo sukaktuves. 

Šventojo Vardo katedroj 
tuo tikslu įvyksta iškilmin-
gosios pamaldos, suvažiavus 
daugeliui arkivyskupijos ku
nigų. Iškilmingas aukštąsias 
Mišias celebruos kun. J. Hor-

Morokos Sultanas Nori 
Abd-el-Krimo Galvos 

PARYŽIUS, rūgs. 20. — • To rezultate visa eilė ats-
Iš Fez praneša, kad Moro-I kirių maurų genčių, kurios 
kos sultanas, kuris randasi- pirmiau buvo rifų pusėje, pa 
i'rancuzų globoje, paskyręs siduoda fra-ncuzams ir pasi-
25,000 dolerių dovanų tam, žada but šiems ištikimi. 
kurs jam pristatys Abd-el-j *rz*vr~'mm* -.-~ - . • r^P 
!r . J , * Pastaromis dienomis fra-
Knmo galvą. . , . . . 

ReiškU, duodama 25,000 '? C U Z a ' d a u g ' r nelaisvų pa-
emę. Paimti žmones pasa-

pe maža dalis tikrų francu-Į gula neturėjo ir radio instru-
zų. Tai citadelės įgula. P r a - mentų. Tai visa pristatė la- renkamo* aukos visoje Lietu 
dėjus liepos 21 d. sukilę Si- kūnai. Užtaigi jie dabar gali v ° i e ugnegesių naudai. 
rijos drusai tą įgulą atkirto paduoti žinių apie savo pa-
nuo pasaulio, apgulė ir vi-1 dėtį. 
sas laikas atakuoja. j Apgultieji praneša, kad jie, , . , . . . 

Atakuojama įgula nepas.-; b a j g j ą J J ^ ^ ^ mos užuojautos L.etnvos p.-

Ugnegesių, kurių obalsis y-
ra "Dievui garbė, artimtii pa 
gelba,'* reikale randa tinka-

duoda. Sirijos gubernatorius liūs, kokius citadelėj turėję. 
, . f i , n tK Ą , p . Sarrail buvo siuntęs pagel- T u r i m a ž a i , k i t 0 m a i s t o | r 
Lapkričio 1D d. Šv. Petro bon kelias kbliimnas. Te-

liečių širdyse* 

Bazilikoj iškilmingos ponth 'e iaus drusai jas iškapojo, 
fikalės Mišios bus celebruo- šiandie jiems pagelba nebe-

Sausina laukus. Daugelyje 
vandens. Turi pakaktinai Yietų Lietuvoj užėjus lietin-

jamos pagal rytinių apeigų. 
Tas bus atliekama šventojo 
Tėvo akivaizdoje. Dalyvaus 
ir aukštieji1 rytinių apeigų 
dvasininkai. 

"Maria Salus Populi Ro
mam" atvaizdas b*t» iškiknin 
gai išstatytas gruodžio 8 Sa
nta Maria Major bazilikoj. 

Formalis Šventųjų Durų 

galima. Drusai aplink visus 
vieškelius, einančius į Sue
diah mJestą, apsikasė ir tyko 
naujų francuzu koliumnų. 

Iš apgultos Suediah cita
delės čia per radio gauta ži-

ginklų, bet mažai amunici
jos. Tai visa su atsidėjimu 
taupia. 

Apgultos įgulos komen
dantu yra Tommy Martin, 
airis paejitnu. 

Drusams vadovauja sul-

uždarymas Šv. Petro Bazili- mirti, negu patekti drusų ne-
koj įvyks Kučioje, gi gruod-. laisvėn, 
žio 31 toj pačioj Bazilikoj _ 
šventasis Tėvas pontifikuos ^ 1 . 1 . 0 0 0 TURI TEISfcS 

nių. 10,000 gfrikiuotų drusų t a n a s Atrasch. Jis darbuo-
atakuoja 700 francuzu karei-! jasi sukiliman patraukti vi-
vių. Reikalauja pasiduoti. I s u s S i r j j o s g y v e n t o j u s . 
Bet jgula išsprendusi verčiau i 

Francija Sirijoj yra bejė
gė. Nes turi karą Morokoj. 

Kardinolas Mundelein vys
kupu konsekruotas Brookly-
ne, N. Y. rūgs. 21, 1909 m. 
1915 metais paaukštintas Chi 
cagos arkivyskupu, gi 1924 
m. - kardinolu kunigu. 

Praeitą šeštadienį Fulton 

dol. už to rifų vado nužudy
mą. 

Praneša, kad Abd-el-Krim 
tad bijo žmogžudžių ir nuo
lat apsistatęs ištikimais sar
gais. 

FEZ, Moroko, rugsėjo 20. 
— Francuzu miliitariniuose 
raportuose pažymima, kad 
rifai begalo persigandę, kuo 

ma sutalpinti ligi 7,000 auto 
mobilių. Daugiau vietos bus 
vidumiesčio gatvėse. 

per Mišias, kurioms pasibai
gus bus giedama "Te De-
um." Po giedojimo Šven
tasis Tėvas paskelbs katali
kų pasauliui naują šventę — 
lės Draugijos Karaliaus šve-
Jėzaus Kristaus, Universa-
ntę. 

Tuo tikslu artimiausioj a-
teity bus paskelbta enciklika. 

NEĮLEISTI KOMUNISTO 

AYASHINGTON, rūgs. 20.--
Kuomet valstybės sekretorius 
Kellog uždraudė vienam Ang
lijos parlamento nariui komu 
nistui i nė j imą į S. Valstybes, 

20 FRANCUZU LAKŪNŲ 
NUŠAUTA 

SPOKANE, AVasli., rūgs. 
20. -- Amerikoniškas lakūnas, 
pulk.' Cli. S\veeney, kurs su 
l'rancuzais kovoja rifus Moro-
koų, parašė laišką čia savo 

kai-kas ėmė sekretorių kriti-; seserei, Mrs. Finucane. 

DUELISTAI BUS EKSKO 
MUNIKUOTI 

NAUJOS MOKYKLOS 

kuoti. Ir senatorius Borali nu 
peikė sekretoriaus elgimąsi. 

Dabar paaiški, kad sekreto 
rius turi teisės uždrausti In-
eiti į S. Valstybes negeisti
niems asmenims. Tą jam au
toritetą teikia imigracinis įs-
tatymas. 

Dėlto, kritikai nebeturi pa
grindo sekretorių kritikuoti. 

MASSACHUSETTSE RE-
GYLIUOJAMOS ANGLYS 

BERLYNAS, rūgs. 19. -
Vokietijoje padaugėjo dueliai 
(dvikovos). Breslau vysku
pas paskelbė Šventojo Tėvo 
parėdymą, kad ateity duelis-
tai katalikai bus ekskomuni-
kuojami. 

Dueliu ieškoti garbės atitai 
symo yra klaidinga idėja, pa 
žymi savo išsprendime. Dėlto, BOSTON, Mass., rūgs. 20. 
katalikams uždrausta kelti Del anglekasių streiko Mass-
duelius. aeliusetts valstijoj imta regu 

liuoti anglis. 

Valstijos kuro administra-
DETROIT, Mieli., rūgs. 19.'cija parėdė, kad vienas žmo-

— Dešimts naujų katalikų pa'gus namų reikalams gali vie 
rapijinių mokyklų atidaryta nu kartu pirkti tik ligi trijų 

Lakūnas laiške tarp kitjco 
pažymi: 

"Rifai yra puikus šauliai. 
Gali suprasti, kad jie nušau-
}i aeroplani- kadir 1,000 pė
dų aukštumoje skrindant kad 
ir 100 mailių valandoje. Ri
fai virš 200 francuzu lakūnų 
nušovė.'' 

Michigan ežere pasidarė ga 
lą Mrs. M. C. Jacobson, 41 m. 
Lavonas ištrauktas. 

TAM ŽMOGUI NEVYKO 

gam laikui, pievos ir laukai 
buvo vandens apsemti. Tai 
padaro daug žalos ukinin- Grant parke statomas garą 
kams. Kai kur susipratę uki-j džius parko lėšomis. Bus gali 
uinkai pradėjo rūpintis lau
kų nusausinimu. Štai Vaškuo 
se, Biržų apskr., Išlikio upės 
rajone, pradėta kasti grio- -. 
\ius. Ligšiol jau iškasta dvyli Du vyru, pravažiuoją au
ka šalutinių griovių, kurie nu tomobiliu, sviedė plytą saliu-
sausina didelį žemės plotą, no langan, 2559 No. Craw-
Nusausinimo darbą, atlieka 3 fonl ave., ir nudūmė, 
hidro technikai ir 8 prakti-
kantai iš Dotnavos Abudemi 
jos su 150 kasėjų pagelba. 

Ūkininkai, pamatę didelę 
šio darbo naudą, pradėjo duo 
ū naujų prašymų šalutiniams 
grioviams iškasti. 

Švietimo Ministeris gražiai 
pasveikino Dzūkų Pavasari
ninkų Kongresą. Dr. K. Jo
kantas, Švietimo Ministeris 
atsiuntė iš Kauno sveikini-
mų telegramą Dzūkų Pava
sarininkų Kongresui, kuris į-
vyko rugp. 28-30 d. Alytuj. 
Ministerio sveikinimas sug
raudino Kongreso dalyvius, 
taip gražus jis yra. Štai pas
veikinimo žodžiai: 

" I š senojo Kauno laikino
sios mūsų sostinės siunčiu pa 
sveikinimą Dzūkų pavasarinin 
kams. 

Istorijos liudijimu, karin
giausia lietuvių giminė Jot-

gatvėje pohc.ja pasmjo 3 plė - ^ d j k r u v jn iau-
»iku». P l t a k . , pakėlė k o v 8 . ! s i o s k 0 V Q S f r a n c u z a j u ž g m 

V.enas pIMika* n iau tas , kl- g, B j b a n e a u k š t u m a s 

tu .du pasidavė. 

koja, kad Abd-el-Krim tikrai 
turėjęs vilties užkariauti fra
ncuzu protektoratą, nes kai-
kurioms apskritims jau bu
vęs paskyręs ir viršininkus. 

Šiandie neturima žinių, kur 
tas rifų lordas apsiverčia. 
Kai-kas sako, kad Targuiste. 
Bet kas gali žinoti. 

Čia spėjama, kad francu
zu ofensyva Morokoj šįmet 
jau nutraukta. Bus laukia
ma ateinančio pavasario.' 

MORO ŽMOGŽUDŽIAI jaustas stiprus žemės drebe-
ŽUDO ŽMONES jimas. Paskui šoko vėsula ir 

• sniegas. 
MANILA/ rūgs. 20. -- Mo Vietomis labai daug prid-

ro žmogžudžiai užpuolė Du- jrėbta šlapio sniego. Padaryti 
maran salos vieną miestelį ir,dideli nuostoliai, 
nužudė 8 asmenis. Valstybėm ' . • . . T 

policija piktadarius gaudo. 

Chicagoj mirė įžymus ad 
vokatas Marąuis Eaton. 

Nežinomi piktadariai bom-
bavo vaisių krautuvę, 7059 
So. State st 

/^ * 
\J -

Chicagos kriminaliam tei 
mė du plėšiku, Eisele ir 
Connor, nubaustu kalėjiman 
nuo dešimts metų ligi gy
vos galvos. 

Pinigų Kursas. 
Vakarykščios dienos. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 s v. sterl. 4.84 
Italijos 100 lirų . 4.11 
Belgijos 100 frankų 4.38 
Šveicarijos 100 fr. 19-30 

j Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
HELENA, Mont., rūgs. 20. j Vokietijos 100 mrk. 23.81 
Vakar čia ir apylinkėse at ! Francijos 100 frankų 4.70 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
IR SNIEGAS 

Chicagoj ir apylinkėse fede-
ralio teismo parėdymu užda
ryta 9 saliunai ir užeigos. 

•Chicagos distrikte iš tarny
bos pašalinti trys prohibici-
niai agentai. Tai atliko nau
jas administratorius. 

Chicagoje areštuota turtin 
ga Ruth Smith iš Kansas, ku 
ri turinti tris vyrus. 

LONDONAS, nigs. 20. -
William James nž bigamiją giausia lietuvių gimine jot- Suimtas M. R. Travis, 23 
(daugpatystę) teismo nubaus vingiai ilgai gynė Lietuvos metų moronas, 5122 West 65 
ta s 15-ai mėnesių sunkiųjų pietus nuo užpuolimų ir beve s t l i z i n o jis užpuolęs apie 

lijo žūti kovoje, negu pasiduo|]00 mergaičių, 
t i priešams. Bet ne visi jot- _ _ _ _ _ _ 

šiame mieste. Jų visų pasta-
tymas, imant aplamai, atsiė
jo apie vienas milionas dole-
nų. 

' V 

NEWARK, N. J1., rūgs. 19. 
— Šventųjų Metų maldininkai 

tonų anglių. 

VIENAS MILIONAS DOL. 
NUOSTOLIŲ 

darbų. 
James vieną dieną išėjo 

darban su geltonomis avalinė 
mis, gi iš darbo gryžo su juo 
domis. Jo žmona stebėjosi tuo 
įvykiu ir pradėjo tyrinėti. 

U<ž keletos dienų jinai su
sekė, kad jos vyras turįs kitą 
pačią. Tuojaus jį teisman. 

SEKR. WORK OOLORADOJ 

TOK I T T ' ' : - i . i •»r Gais- WA&HINGTON, rūgs. 20. 
rui sunaikinus čia parlamen-' — Sekretorius Work išvyko į 

iš Newarko diocezijos Romon to rūmus nuostoliai siekia Denver, Colo., kur jo sunūs 
išvyks spalių 7 ii New Yorko. virš vieną milioną dol. serga. 

\ingiai žuvo: dalis jų susilie 
jo su dzūkais, kaip istorija 
mums sako. Jumyse tat yra 
mūsų karžygių jotvingių krau 
jo. Tai liudija faktas, kad dar 
taip nesenai, tik prieš septy
nerius metus, kai gręsė Tėvy
nei didžiausias pavojus, pir
mutiniai jos baisau atsiliepė 
dzūkų jaunuoliai, gausiai rin 
kdamies štai į šitą Alytaus 
miestą. Aukite pavasarinin- ateičiai, kad pavojus neužtik 
kai i r stiprėkite, laikydamie-Hų tavęs netikėtai. , , 

Įsi mūsų prosenių obalsio ' Dft K, Jokantas 

Praeitą šeštadienį Chicagoj 
įvyko " tag day" paliegusių 
karo veteranų naudai. 

Už tėvų tikybą ir bočių 
kalbą 

Ir senas ir jaunas teduoda 
savo galvą. 

Valio kilniausi s jaunime! 
Tu esi tautos viltis ir paguo
da! Grūdink jėgą i r ruoškis 
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T e i s i n g a s Patarnavimas ! •* 

• 

Siuskite Savo Giminėms 
! 

LIETUVĄ 
P I N I G U S 

P E R 

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

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

"Drangas" P i . Co, 
2 3 3 4 S. Oakley Ave 
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Telefonas: Roosevelt 7791 
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Pirmadienis, Rūgs. 21, 1925 

D R A u G K s 
Ozu 7«r 18.00 
šix Monthi 13.00 

AT NEWS - BTAND8 Sa 4 OOPY 
DRAUGAS PUBUSHINO 0 0 . Ine. 
UH Sa O&kley Ave., OMcago, 2D. 

TtL RooMvelt 7793 
1U0» Tel. RoosereU SS l t 

ten nebūtų, ant galo visa be
galinių išlaidų našta bus už
krauta ant gyventojų. 

Tečiaus patsai saikrodžių, 
ordinanso pravedimas yra be 
galinė paklaida. 

Saikrodžių šalininkai šau
kė, kad Chicagoje perdaug 
vandens suvartojama. Kai bu 
sią įvesti saikrodžiai, tai bu
sią kaskita, sake jie. Tuomet 
reiksią mažiau vandens pum
puoti iš ežero ir vandens de
partamentui busią mažiau iš
laidų. 

Nėra ko džiaugtis. Žinovai 
sako, kad Chicagos vanden
traukiai seni, sukliurę ir ne
taisomi. Ne žmonės daug van
dens vartoja, bet prakiurę 
vandentraukiai daug vandens 
pragaišina. 

I r saikrodžius įvedu^ ne
bus suspėjama vandenį pum
puoti. Tuomet kas atsakys 
už pragaišusi. Suprantama, 
žmonių kišeniai. Tuomet jau 
bus dvigubos taksos už van
denį. Žmonės tiesiogines tak-

areštų lenkai taip įsidrąsino, 
kad darė revizijas kada tik 
norėjo ir kur tik norėjo. 

Pasirodė visa eilė skriaudų, 
; kurias galėtų veikti tik bar-

Vien tik dėlto, jog esu lietu
viu. — ... J au dvi savaitės pra
slinko, kaip neturim gimnazi
jos ir nesimokiname. Direkto
rius buvo paskelbęs moki-

barų tautos o ne kaimynės. niams^ kad visi susirinktume 
Tos skriaudos giliai įsmigo į 
mūsų jaunas sielas ir tuo dar 
didesnę meilės ugnį uždegė 
prie tėvynės - Lietuvos. 

Pirmoji lenkų skriauda ar-

ir eitum su mokytojais už 
miesto, kur susėdę ant žemės 
galėtume nors ten laisvai pa
klausyti mokytojų aiškinamų 
pamokų. Bet, nelaimė... Užgy» 

ir šiaip moksleivių butuose, kaip žmogus teisingai elgia 
buvo areštuoti ir patalpinti 
kalėj iman keletas Vytauto 
Didžiojo Gimnazijos abitu
rientų ir moksleivių ir kele
tas naujai baigusių " R y t o " 

ba pirmosis jų žygis ant m u - ! n ė ir čia. Užgynė lenkai ne
su nekaltos moksleivijos tai tik klasėje, bet ir lauke ino-
įvykęs 1920 m. lapkričio 22 kyt i s . " 
diena areštos. Tečiau nepasitenkino len-
Suareštavę didelį moksleivi 

jos būrį (jų tarpe buvo kęle-
kai tuo, kad paliko mūsų 
moksleiviją be pastogės, pa

tas lietuvių gimnazijos mo- n o r ^ ° " * y t i moksleivius ir 
kytojų) jie patalpino Lukiš
kės kalėjime. Tečiau po dvie
jų savaičių suareštavo dar 
antrą moksleivių buri ir be 
jokių tardymų nuvarė į ka
lėjimą. 

Visuomenė ir spauda susi
domėjo tais įvykiais ir klau
sė valdžios, kuo motyvuoda
mos ji taip žiauriai elgiasi su 
lietuvių moksleivija tečiau 

si. 
"Teisybė ir gera valia turi 

valdyti visą tautą, kas bus 
pavyzdis kitom s tautoms, ku
rios laisvės nepažysta". 

Tose dienose amerikiečiai 

sas mokės už suvartojamą per sulaukta trumpo ir nelogiško 

SAIKRODŽIŲ KLAUSIMU. 
Nesenai Chicagos miesto ta

ryba pravedė vandens sai
krodžių ordinansą. Pradėjus 
šiuo rudeniu per dešimtį me
tų Chicagoje visi gyvenamie
ji namai ir visos dirbtuvės 
bus aprūpinti vandens saik-
rodžiais. Saikrodžiai pirmiau
sia bus įtaisyti visuose dides
niuose butuose ir tik ant ga
lo mažesniuose namuose. 

Miesto tarybos didžiuma na
rių ilgas laikas buvo griežtai 
nusistatę prieš tuos saikro
džius. Bet kuomet prisiėjo 
balsuoti už ar prieš, kai-kurie 
aldermonai kažko pabūgo ir 
balsavo už saikrodžius. 

Kaip seniau, taip šiandie 
žinovai tvirtina, kad saikro
džių ordinanso pravedimas 
yra atlikta viena didžiausių 
klaidų. Tiesa, to reikalavo 
karo departamentas, kurs re
guliuoja Michigano ežero van
dens vartojimą. Tas departa
mentas grasino sumažinti 
vandens kiekybę sanitariniam 
perkasui. Del to vandens su
mažinimo Chicagai buvo pa
vojaus užsikrėsti ligomis var
tojant nešvarų ežero vandenį. 

Jei karo departamentas ig
noravo trijų milionų gyvento
jų sveikatą ir likimą, tai tik 
del to vieno Chicago turėjo 
priežasties neprisitaikinti de
partamento ' ' ukazui' ' . Taip 
bent ir manyta. Bet ant galo 
išėjo priešingai. Tie alder
monai, kurie daugiausia šau
kė prieš saikrodžių įvedimą, 
pirmutiniai balsavo už saik^ 
rodžius. 
• Tiek to. Bet pravedus ordi

nansą šiandie pasirodo saik
rodžių įvedimui nebeturima 
reikalingo fondo. Pagaliaus 
eina diskusijos, ar saikrodžių 
gaminimą pavesti kokioms j norėdami tuo būdu panaikin-j mi namon. Kitus mokinius, teritorijos pusėn, i* kur jų 
privatinėms firmoms, a r pa-1 ti lietuvių kultūros šaltinį, j ie ' kurie buvo labiau primušti daugiaus į Vilnių neįsileido, 
čiam miestui įkurti nuosavą uoliai ir karštai griebėsi to vežė tiesiog i ligonine. Bet nebojo dar ir to jauno 

draugijos kursus mokytojų, 
kurie buvo įtariami šnipinėji- gerai žinojo karės baisumus, 

je aptrauktu gume) jie muš
davo tolei, kol pririštasis jau
tė. 

saikrodžius vandenį. Netiesio
ginių taksų bus už pragaišu
si. I r priede žmonės taupys 
vandenį, rečiau maudysis, 
daugelis visai nesipraus. 

Kokia tad bus Chicagoje 
padėtis ir koks žmonių svei
kumas, kas gali nusakyti! 

Žiogas. 

Iš VILNIAUS LIETUVIU 
MOKSLEIVIJOS GY-* 

VENINIO. 
Manau, kad nėra tokio 

krašto, kur moksleivija butų 
tiek kentėjusi, kaip kad Vil
niaus lietuvių. 

Ištisos eilės okupacijų, ku
rios kaitėsi viena po kitos, 
kaskart vis didesniu sunkumu 
užguldavo lietuvių jaunuome
nę. / 

Betgi visų sunkiausis lai
kas, yra tai laikas lenku oku-

atsakymo: jie to verti "... 
Kalėjimas buvo nepakenčia 

mas. Negana įvairių šnipinėji
mų, dar prisidėjo ir kito tar
dymo ypatybė - mušimas. 

Manau, kad kultūringos 
tautos gyvulių taip nemuša, 
kaip žiauriai elgėsi ir mušė 
mūsų jaunąją moksleivija len 
kai. Tečiau pasiskųsti nebuvo 
kam. I r taip ištartę, prikama
vę moksleivius ir pamatę e-
sant nekaltais - paliuosavo. 

Nepajėgdami tuo būdu iš
vaikyti mūsų moksleivijos, jie 
griebėsi kito: išvyti iš lietu
vių gimnazijos molinius, už
imti butus ir tuo pakirsti 
augantį Vilniaus lietuvių vi
suomenės kultūros medeli. 

Visos tos kliūtys, kurios 

1S m gyvenamųjų namų. 
I r štai, praslinkus kelioms 

dienoms po įvykių su gimna
zija, vaduodamiesi dar žiau
resnėmis priemonėmis išveja 
ir atima neturtingųjų jaunų 
vaikelių prieglaudos butą. 

Maži vaikeliai, neturėdami 
tėvų ir nustoję paskutinio 
duonos kąsnelio, nuliūdę ir 
prisiglaudę prie buvusio prie
glaudos namo verkė. Butą su 
visais įrankiais ir baldais len 
kai rekvizavo, leisdami ma
žiems vaikeliams pasiimti su 
savimi tik jų mažus pagalvė
lius. Be buto ir aukštai apgy
vendinti kitos lietuvių prie
glaudos namo koridoriuose, 
maži vaikeliai šalo, skurdo 
neturėdami sau lovelių ir šil-
to kambarėlio. 

Lenkų policininkų žiaurus 
elgimąsi, daužymas jaunų vai-
k., su šautuvai., guzUinimui R u a s ž J 0 M j : N E S I 0 K T 0 . 
sušaudymu ir kita, nevieną 

po keletos kratų gimnazijoje] ' 'Tauta turi teisingai elgtis kraščius stato klausimą, ko
kiais tikslais amerikonai ka
riauja Morokojf 

Nebeteko rasti tan klausi-
man atatinkamo atsakymo. 
Tik teko pastebėti, kad tie 
amerikonai, kurie kariauja 
francuzų pusėie Morokoj, da
ro gėdą visai amerikoniškai 
nacijai. 

Jie pažymi, kad Morokos 
gyventojams tos šalies žemė 
seniau priguli, negu Ameri
kos žemė amerikonams. I r 
štai tuos žmones nori ginklu 
nuo žemės atsavinti. Kuomet 
jie ginasi, jie žudomi. Prie tų 
žudymų savo rankas prideda 
ir kai-kurie amerikonai. I r 
jie, kurie skaitosi laisvos ša
lies vaikais, susitepa nekaltų 
moterų ir vaikų kraujais. Už 
tai jiems Dievas nepadės. 

Nepadeda štai Dievas nei 
pačiai Ispanijai, kuri jau ke
linti metai dar pirm francu
zų mėgino pavergti Morokos 
gyventojus ir materialiais ti
kslais žudė žmones. 

Ispanija neina Morokon E-
vangelijos ir mokslo šviesa 
nešini, bet ugnim ir kardu 
valdydami. 

"Nepadės Dievas nei fran-
cuzams. Nes ten jie ne duonos 
ieško, bet politinio prestižo. 

Morokos gyventojai juk 

me Lietuvos naudai, ir kurie 
ligi šiai dienai tebesėdi Vil
niaus Lukiškės kalėjime. 

Nežmoniškas žiaurumas, ku 
rį patyrė patys moksleiviai 
būdami kalėjime stebina pa
saulį. 

Lenkai tardant, norėdami 
išgauti kokių nors prasitari-
mų prade juos kankinti. Pri
rišę randas prie lubų ir iškė
lę visą aukštyn, lenkai de
gindavo padus kojų. Arba 
laužydavo kaliniams pirštus 
tarpduryse. Neįveikę čia, jie 
rišo nuogą prie stalo, ir, iš 

ir todėl Washington'o pasku
tinis atsisveikinimas rimtai 
persergėjo tautą priešais ka
res. J is sako "militariškumas 
naikina taiką ir žmonių links
mybę. Uždeda baisias skolas 
ant tautų. Tas skolas turi mo
kėti netik tie, kurie karėje 
dalyvavo, bet ir jų«vaikai, jų 
vaikų vaikai, ir t. t. Yra lai
svės ypatingas priešas. Del 
taikos ir geros laimės, Ame
rika yra toli nuo kitų tautų 
interesų ir kovų. Su joms po
litiškai, neturi turėti gerų 
draugų arba priešų. Tokiu bu-

vielų susuktu botagu (viršų- du neturėdama draugų, ir ne
turėdama didelės armijos, ku
ri pageidauja karių, ir netu
rėdama svetimų interesų, ku
rie veda prie visokių bėdų ir 

tenka Vilniaus lietuvių moks- nesusipratimų, ji draugiškai 
leivijai įveikti, nė kiek nema-' gyvena su visomis tautomis, 
žiną jaunose širdyse lietuvys-j joms pardavinėjant i r"nuo jų 
tės, anaiptol, dar karštesnių \ perkant be baimės, ir vedant 
lietuviu padaro. 

Tad mes, Vilniečiai, šau-
savo prekybą. 

Rūgs. 22, 1776 m. Šioje die-
kiame visų, kurie mums už-jnoje, britai New Yorke pako-
jaučia, ir gali mums kuo rė Nathan Hale, kaipo šnipą.! ne kardo ir orinių torpedų jų 
nors pagelbėti, teremia mus. 
Vilnius Lietuvos miestas, tad 
mes turime teisės jame gyven
ti! 

moksleivį paguldė ilgam lo
von. 

Vienok to lenkams neužte
ko. Prasidėjo ištisos eilės 
kratų, revizijų, kontroliavimui 

RIŠKOS DIENOS. No. 3. 

WasJungton o Atsisveikinimo 
Prakalba. 

Rūgs. 17 179G m. Su pagel-
ba James Madison, VVashing-
ton'as. pagamino savo atsi-

llale buvo 21 metų amžiaus 
ir kapitonas Wasliington'o ar 
mijoj. Apsirengęs mokytojo j sodyboms naikinti, 
drabužiais aplankė visas bri-

taipat yra žmonės. Kaipo to
ki reikalingi kultūros, bet 

žiogas. 
tų apsistojimo vietas ant Longį —, 
lsland ir Manhattan. Nupiešęs Algos Rusijoje. 
visus plianus, gryžo atgal, Ypatingas korespondentas iš 

ir kita ko. Uždraudė valdžia 
I r štai 1921 m. spaliu 1 d., kaikuriems mokytojams mo-l " ;, ,- _, • i , i , • sveikrnmo prakalba, kurią. . . , , ginkluotoji lenkų policija ap- |kyt i , norėdama kad mokslei- , • ,. • , . 

stojo mūsų gimnazijos nuims vija paliktų be mokytojų. 

kuomet buvo suareštuotas, ir 
jo čeverykuose rąstą doku
mentai, kurie jį išdavė. Jis 
pakartas New Yorke sekančią 
dieną. Jo paskutiniai žodžiai 
buvo "gailestauju, kad turiu 
to vieną gyvastį aukoti savo 

ir išmetę visus ten esančius 
tuo laiku mokinius, rekviza
vo 'amžiniems laikams' mūsų 
gimnazijos rūmus. 

Prasidėjo ištremdinėjimai lie
tuvių iš Vilniaus. Suareštavę 
keletą mokytojų, o jų tarpe 

i ir patį gimnazijos direktorių, 
paeijos. Okupantai užsibrėžę Ištisos eilės sukruvintų i r ' p o kelių dienų praleistų Lu-
sau tikslą išnaikinti ir išvai-1 apdaužytų mokinių eina pojkiškės kalėjime, lenkai slap- "' 
kyti lietuvių moksleiviją, ir to s sunkios valandos verkda- ' ta i išgabeno juos Lietuvos I 

ketino atspauzdinti kuomet 
jis atsitraukė nuo savo vietos 
kovo 4, 1793 ni. Bet žmonės 
jo prašė neatsitraukti, pasi
likti tautos ir valdžios galva, 

F. L. I. S. 

KOKIAIS TIKSLAIS? 
ir vėl antru kartu tapo iš- A .. , . , - . 

• i + T? i . 1 7 n , - i Amerikos spaudoje dažnai rinktas. Rūgs. 1/, 1/96 m. iis ; , , v. . . . , 1 
l# _ . M . paduodama žinių apie tai, kad 

j būrys amerikonų lakūnų " n a r ino savo atsisveiki-

Sirbtuvę. 
Politikieriai šaukia, kad 

saikrodžiai butų gaminami 
privatinėse firmose. Taip elg
damies jie žino, ką daro. Kaip 

darbo. 
Pradžioje ėmė užpuldinėti 

moksleiviją nedrąsiai, abejo
dami ar bepajėgsią tą darbą 

Štai ką rašo savo dienyne 
vienas moksleivis: " . . .Jau dvi 
savaitės, kaip guliu ligoninė-

ji moksleivija. x\nkštame ir 
vos pakenčiamame bute susi
rinkę, tęsė jie pradėtąjį savo 

nimo prakalbą. J is kalbėjo 
kaipo "senas »ir mylimas 

š ia i" kovoja rifus Morokoj. 
į Tie lakūnai savanoriai įstojo 

draugas", tiems, kurie "pi l ie-L •• • \ , , 
" ' ' x_ j francuzų anmjon ir gelbst 

čiai gimimu arba noru". Tar- £. , .x . .« . 

je. Sumušė mane policininkai,! mokslą toliau. 

pe pareikštų minčių, jis sakė: 

"Amerikoje, laisvė turi bu-
l t i užlaikyta vienybe ii* bro-

įveikti, tečiau po vienu-kitų l bet už ką, tai nežinau i r aš. I1 Bet po kurio laiko 1923 m., liška meile. 

franeuzams nugalėti rifus, ku
rie gina savo tėvų žemę nuo 
užpuolikų europėnų. 

Daugelis sveikai protaujan
čių Amerikos žmonių per lai-1 apmokėjimas. 

Maskvos praneša, kad laik
raštis " P r a v d a " paskelbė so
vietų valdžios nuskirtas mė-
nesinias įvairių valdininkų 
algas, ja s palygindamas vie
nas su kitomis sulig katego
rijomis. Skaitmens paduoda
mos auksiniais rubliais ir nu
rodomos nuošimčiais. I r ta ip: 
metaliniai darbininkai - 69; 
audėjai - 47,60; chemikalų 
darbininkai - 54,36 skardi
ninkai; (blekoriai) - 79,81; 
spaustuvių darbininkai 
75,85; bet mokytojai tiktai 
33,80. 

Sulyginant šituos skait
menis su prieš karinėmis al
gomis, galima pastebėti jų 
begaliniai aukštas pakėlimas, 
atžagariai gi aukštųjų moky-
lų, ypatingai universitetų mo
kytojų ir profesorių žemas 

KELIONĖ Į TOLIMUOSIUS VAKARUS 
Baso Dr. K. PAKŠTAS ;( 

(Tąsa) , 

Atgal į Portlanda. • Į ' 
Kugpiučio 11 d. pasukom atgal į 

Portlanda. Būtume važiavę dar Kanadon 
ar Mt. Rainier pamatyti, bet miškri gais
rai suardė visus mūsų projektus, YVask-
ingtono ir Oregono valstybėse fyu* ant-
i r Mt. Rainier pamatyti, bet mifekij gais-
"Jų durnai mus tiesiog troškinro. Niekur 
toliau pusės mylios nesimatė. TŠita biauri 
durnų migla nedavė mums gerėties pla
čiais gamtos reginiais. Už t a i ir skubi
nom Kalifornijon, kad nuo tų durnų pa-

Ponia Gabalienė prikvovė mums lie
tuviškų sūrių ir dešrų, kurių gardumas 
lai būna amžinai pagirtas! Už Seattle'o 
smagumus tenka padėkoti ne tik svetin
giems šio miesto lietuviams, bet ir gera
jam p. Sitkai, kurs mus nuvedė į tas že
miškas laimes. / 

Sugrįžę į Portlanda dar svečiavomes 

- — . — - • -

pas pp. Grigaliūnus. Čia atsirado viens ir 
mano krašto žmogus: p. Tranas iš Jūžin
tų (Rokiškio apskr.) ' J i s mus plačiai ve
žiojo į Portlando apielinkes ir rodė šio 
1'Rožių Miesto" gražybes. 

Įvažiuojam Kalifornijon. 
Dvi dieni pasistumėję į Pietus per 0-

regoną, rugpiučio 14 d. įvažiavom slau-
nion Kalifornijon, kontrastų ir įvairybių 
šalin. Tai buvo smarkaus važiavimo die
na: padarėm 244 mylias. 

Pirmą naktį Kalifornijoj nakvojome 
netoli Willows miestelio eukaliptų (iš 
Australijos persodintų) girioje. Šitoj gi
rioje pamatėm dar niekad nematytą dau
gybę varlių. Tai buvo tikra varlių kara
lystė. Ne tik ant žemės jų buvo visur pil
na, bet ir šetravietės trobesių sienos ir pa 
stogės nebuvo nuo jų liuosos. Rytą įėjau 
pirtelėn pasimaudyti, gi žiūriu, karr* sie
nomis ir lubomis replioja mažutės, švie
sios, beveik baltos varlaitės. Aš - žmo
gus nebaikštus, labai mėgstu visokią lau
kinę gyvūniją, tad ir šitų šaltakraujų 
repliotojų nepabūgau. "Varl iuotoje" pir-

( 

telėje laisvai išsimaudžiau ir varlių žino
ma nenuskriaudžiau. Įdomiausia man bu
vo prisižiūrėti tokiai varlių rūšiai, kuri-
kaip skruzdės ~ laisvai bėgiojo ne tik 
sienomis, bet ir palubėje tvirtai laikėsi. 

Paukšteliai -- kaip bitės. 
Kalifornijos sostinę Sacramento mie

stą pasiekėm rugp. 15 d. popiet. Čia tai 
pirmą kartą pajutome didelį karštį. Spar
čiai važiuojant pasidaro smarkaus vėjo, 
bet ir šis pučia tarsi iš pečiaus: šildo ir 
džiovina. Karštis čia dažnai siekia 112F. 
Kol dar nesutemo, skubinome apžiūrėti 
miesto įdomybes: parkus, rezidencijas, se 
noviškus ispanų fortus ir bažnyčias. Kaip 
1922 m. išvažiavau iš Pietų Franci jos, tai 
nuo to laiko ir nemačiau laisvai augan
čių palmų. Čia gi vėl palmų alėjos ir ge
lių bei keistų medžių gražybės masino 
ieškančias mūsų akis. Įdomiausiu šios 
dienos įvyjdu reiktų gal skaityti pamaty
mą pirmųjų kalibrių. Tai mažyčiai, vos 
už bitę didesni paukšteliai, trumpa uode
gaitė, bet labai ilgu, plonu kaip adata 
snapu. Kalibrįs, kaip ir bitė, labai mėgs

ta medų ir išima jį iš gėlių ant jų nenu-
tupdamas, bet ore plasnodamas. Žmogaus 
jis nebijo ir plasnoja tau prie pat nosies, 
bet bandyk pagauti - pamatysi, kad ka-
libris jau labai toli mažučiais sparneliais 
mirga. 

San Francisco vaišės. 
Rugpiučio 16 d. įvažiavom į slauną 

San Francisco miestą, Amerikos vartus 
į Tolimuosius Rytus. Išvažiuodami iš Sa
cramento, parašėm ant savo automobi-
liaus "Li thuan ia" manydami, kad taip 
lengviau bus pripuolamai susitikti su 
lietuviais, kurių visur Kalifornijoj yra 
pabarstyia mažutėmis saujalėmis. Susto
jus mums San Francisco gatvėse, gauja 
žiopsotojų apspito mus automobilių ir ne
vykusiai spėliojo kurioj daly Europos y-
ra ta Lietuva. Keletas žingeidesnių tie
siog priėjo prie mus ir pradėjo teirauties 
apie Lietuvą. Bet lietuvių jų tarpe ne
buvo. 

Įvažiavus miestan tuojau pasiskubi
nau nusipirkti San Francisco žemėlapį, 
kad lengviau apsipažinus su jo padėtimi 

ir greičiau suradus p. Branišką, kurio 
tik vieno turėjau adrese. 

P. Branišką maloniai mus sutiko ir 
tuojau nugabeno į lietuvių draugijos su
sirinkimą. Radome posėdžiaujant apie 20 
žmonių. Palaukėm kol jie pa Daige savo 
nutarimus ir reikalus, o paskiau užprašė 
mus prabilti šį-tą apie Lietuvą ir apie sa
vo kelionę. Truputį pakalbėjom. Čia pat 
jie nutarė surengti mums viešą vakarėli, 
kurs įvyko rugp. 19 d. 

Pasirodo, kad San Francisco lietuvių 
esama tik apie 50, gi dauguma (virš 200) 
jų gyvena gretimame Oaklande.Tad ir 
mus jie nusprendė apgyvendinti Oaklan-
de. Apsibuvom pas pp. Paulauską ir Ka-
zeliuną. J ie mus net 5 dienas gražiai vai
šino ir parodė miesto įdomybes. 

(Bus daugiau) 

\ 

s 
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PITTSBURGH, PA. Man teko būti keliuose jų 
mitinguose ir vėliaus skaityti 

' jų laikraščiuose apie juos. 
Bjauriausia suktybė. 

V ienose pruivuiuose, kurio
se kalbėjo ILOKU tai iiaiOiku-

Visuomenės Žiniai. 

Paėmus i rankas laisvama-
> 

riiij laikraščius paskutiniuoju 
laiku iš Pittsburglio, randi j ws, žmonių buvo ne (langiaus 
juos daug įvairių protestų: kaip tuzinas ir atėjo tik žm-
prieš Lietuvos valdžių, Skel- geuiuina traukiami. KaUa įie 
luama, kad tokių tai dienų, protestų išnešė, tai paslaptis, 
svetainėje ar piknike, daly-' nes, man einant iš svetainės, 
vaujant daugybei žmonių, iš-i liko tik kaluėtojas, prakalbų 
neštas protestas prieš Lietu- Veuėjas ir vienas ištikimas 
TOS valdžia, ir seka ilgas pro- klausytojas. Bet štai laikraš-
testas su įvairiomis pliovonė- čiuose tilpo protestas. Vieni 

TOWN OF LAKB. 

Jau seniai kaip būva rašy
ta apie Town of Lake jauni
mo veikimų. Kaip senas prie-

vanduo vasaros laikotarpy 
nuo saules spindulių. Dvide
šimt ketvirtus metus trylik
tos kuopos laikotarpi galima 
pavadinti "golden age ' \ Nes 
per ta.laikę, 13 kuopa sutrau
kė šimtus, čia augusio ir gy-
musio jaunimo ir buvo viena 
didžiausių kuopų Amerikoj. 

mis ir žemmus pasirašo vis 
tie patys. 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
( J o h n Ba^tlzltanas Borden) 
I J E T U V I S ADVOKATAS 

6 9 W. \Va«4Uncton St., R. 1310 
Tclcpl ione Dearborn 8948 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telenhone Roosevel t 0090 

K a m ų T e l e f o n a s R e p u b l i c 9 6 0 0 

juokai. Tas pats ir su kitais 
protestais. Susirenka keli ir 
protestuoja. Mat čia yra pro
testų rašytojas, kuriam lubai 
norėtųsi davinėti Lietuvos 
valdžiai įsakymus. Tik var
gas kad Lietuvos valdžia pil-

Į uo norų tų, kurie jų išrinko, o 
ne "protestantų". 

Bambizas. 

At PAŽĮSTI " l i f tą?" 
Jau penkti metai, kaip 

lanko Amerikos lietuvius sa
vaitinis laikraštis " Laivas ". 
Ar jau pasipažinai su juo? Ja
me daug tikybinių straipsnių, 

kurių jėgas nei viena o kuopa daug įvairiausių žinių iš viso 
Per vasaros karsčius veiki-! n« t į k Chicagoj negalėjo atsi- pasaulio, ypač iš katalikų gy-

žodis sako, "kas daugiau vei
kia, tas mažiau apie. savo vei-! Taipogi iš to didelio būrio iš 
kinių rašo", tai taip yra su 
Town of Lake jaunimu. 

rinko tam tinkamus lošėjus, 

ir Bažnyčiai! Lai gyvuoja Vy
čių vienybė del užbrėžtų di
delių darbų ateityje! Vytis. 

D A K T A R A I 

mas buvo truputi sustojęs, 
bet po puikių atostogų visas 
jaunimas subruzdo veikti tau
tos ir .bažnyčios labui iš pas-
kutinųjų. 

Vakarai. 
Po vasaros atostogų L. Vy

čių 13 kuopa rengiasi prie 

laikyti, bet ir visoj Ameri
koj. Žodžiu sakant, visąrf 
veikimas ėjo kogeriausiai su 
lyderiu priešaky - P. V. Stan
ciku. 

Su dvidešimt penktais me
tais veikimas pradėjo mažėti. 
Lošėjai išsisklaidė po margų. 

/ = • 

t 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo t - 5 

V A K A R A I S : 
S241 8. HnLsted St. Tel. Yards 0062 
7 lkl 9 v. v. apart PauedėUo ir 

Pėtuyi'toa 

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

Ofisas DldmlestyJ 

29 South La Šalie Street 
Kambarls 530 

Telefonas Central 0390 
Telefonas Yards 4481 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

ftiHuir, mmim_ 
Lietuvių Svetainė. 

Keli metai atgal šio mie 
sto susipratusiu ji lietuviai 
darbuotojai sumanė pasista
tyti gražia ir tinkamu svetai
nę. 

•Susiorganizavo tam tikslo] 
šerininkn bendrove, dasisko-
linOj kiek truko pinigų ir iš-

didelių darbų arba vakari*, 'pasaulį. Veikliausi nariai ap-
Spalio (Oct.) 9-tą rengia | s įv edė ir sustojo Veikę. Ve-
"Bunco Party", kuri bus dusieji turėtų duoti pavyzdį 
P. Kreneiaus svet., 4G00 So. 
AVood St. Kaina labai pigi--
tik 50e. ypatai. Šitas vakarė
lis rengiamas del susipažini
mo šioj apylinkėje gyvenan-

nevedusiems ir sykiu išvien 
dirbti. 

Argi mes pasiduosime tai 
nelaimingai apatijai ir nulei-

venimo, jų darbų ir vargų. Ja-
ine rasi'naudingų atsakymų į 
rvairius klausimus, ir pats tu
rėdamas abejonių galės už 
klausti ir gausi atsakymą ar
ba paaiškinimą. 

Jo kaina $2.00 metams. 
Adresas; 

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie pars* 
naši dienraštį **Drauge*\ 

M CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
BPECIJALISTAS 

i 
Džiovų, Moterų Ir Vyrų lAgų 

Vai.: ryto nuo l t — 1 1 nuo S—4 
po pietų: nuo 7-—8:«f vakar* 
Nedėl lomls: 1» lkl 11. 

Telefoną* Midwav 2880 

^ 

l „J 

Mamų Telefonas Yards 10 M 
Ofiso Tel. Boulevard 6913 

DR A. J. BERTASH 
»4«4 Bo. Halsted S t 

Ofiso valandos nuo 1 lkl I po 
Pietų Ir € lkl 8 vakar* 

- i * 
I 

f=? 

fc< 

AJMnlij p r i t a i k y m o Q W « O 

25 metų prityrimo 1 
de rankas nieko neveiksime? cio jaunimo, taipogi kviečiami. \ , . 7 1 , . • - , .. v v. , • i Sukruskime Gedimino sunųs 

u is kitų Vycin kuopų atsi-. 7_- . . . 
, . i i ir dukterys ir pajudinkime 
lankytų i ta rengiama vaka- v . . _ . 

žemą, o nepasiduokime tiems 
marams slopinantiems, mus 
veikimo dvasių. Lai būna tar
pe mūsų toji lietuviška jėga, 
kuri mus rišo veikti tautai 

rėlį, o. "good time", tai vi
siems užtikrintas. Ateityje 
Ims paskelbta rengiamų va
karų dienos. 

Bazaras. 
St. Kryžiaus parapijos ba

zaras sparčiai eina visoje žo
džio prasmėje. Per šventės 
žmonės kimštinai buvo prisi-

kilo gražioje vieloje, prie J51 kimšia bazare. Vyčiai dirbai 

JOHN l U I N S K A S 
LdETIJVlS ADVOKATAS 

1221 W. 22ad St. arti Lesv i t t SC 
Telefonas Ganai 2553 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8e-
redoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. lkl I 
T. V»da visokias bylas visuos* 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus , Farmas Ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant plr 
mo morgičlaus Ungvorais išlygo 
mla, * ~ » * • 

ir l)ix Ave., puikus namas --
lietuvių svetainė. 

Kainavo apie $lli),000.lX). 
Apačias buvo manoma išnuo

moti krautuvėms, viršuje da
ryti pramogas arba parsam-
dyti kitiem.-. 

Tikėtasi tokiu būdu gauti 
nemaža pelno ir juo aprūpin
ti bėgamus svetainės reika
lus ir mažinti skolų. 

Ne pilnai pavyko. 
lšskaitliavimas ne visiškai 

pavyko, Svetainė nedavė ir 
neduoda tiek pelno, kad bu
tu galima skola atmokėti. 

Ci skolininkai nenori lauk-

bazare ne vien Vyčių įreng-
toj būdoj, bet ir prie kitų' 
darbų. Butų pageidaujama, j 
kad ir daugiau Vyčių prisi- ; 

dėtų, prie viršminėto darbo,; 
nes nevisi matomi bazare. 

Senų Veikėjų Atšalimas. 
Per tryliktos kuopos gyva

vimo laikų šimtai narių pri
sirašė ir vėl pranyko, kaip 
— i — — I • I — > ^ T * » ^ ^ ^ — — • — — — • 
- ' • P •' - • — • — — o - . • i . . m •> • • n - ^ i -

liai, agitatoriai, kurie pasirū
pino kelti vis didesnius nesu
sipratimus šėrininkų tarpe, 
kad pakenkus pačiai svetai
nei. I r kenkia jie. Atsiranda 

i šėrininkų, kurie nenori mokė
ti. Todėl šėrininkai nusitarė'ti savo dalies. Žinoma, kad 

^ > 

K. JURGELIONIS 
• ADVOKATAS 

1M> North State Street 
Telef. State 3225 

Vakarais Ir nedėl ios ryta: 
3335 S'*. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 

Byloa Tįsiose te ismuose — Ab
straktai. — Ingaliojimal — P a s 
ko la pinigų 1 ir 2 niorgičiaais. 

uz>idėti extra mokestį ant kie 
kvieno sero ir tuo būdu reika-

i la pataisyti. 
Smalaviriai. 

Kaip visur, taip ir čia, tuo-
jaus atsirado visokį pavyduo-

tai ne taiso svetainės reika 
lus, tik juos gadina. 

Bet yra vilties, kad pasi 
seks visus reikalus 
baigti. 

Narys. 

gerai 

F* 

i J. P. WAIICHES 
ADVOKATAS 

Tel. Pi i l lman 6377 Roseland, UI. 

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

127 N. Dearborn St. 
Kambarys 1421 

Telefonas Dearborn 6 0 M 

SPECIALISTAS egzaminavoj l -
m e abstraktų Ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius 
•udua. ^ _ 

P h o n e : 
Boulevard 45G2 

Atdara 
Diena Ir Naktį 

A. F. C Z E S M A H O T E L 
T LUKIŠKOS, S U L F U R I N Ė S VANOS I R E L E K T R I N I S GYDYMAS 

D A B A R NAUJAI IšRADGMJS mineralines, siecines vanas, k u 
rios yra geros nuo visokių l igų: rumatizmo, cirkulacijos, kraujo ir tt. 

MASAŽINIS BRAUKYMAS, elektriniu ir švedišku būdu. Su 
mūsų pilnu setu instrumentų m e s ga l ime suteikti 25 skirtingus 
treatmenuts. 

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

MOTERŲ SKYRIUS atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. 
n a k t į e j . 

1657 WEST 45TH STREET 
K a m p a s South P a u l i n a Street 

VYRAI GYDYKITĖS ] 

Gydimas 

T $W 
Iki pranešimui frydysn vyrus ui 
numažintą kainą $10.00. ftis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgl at
eikite š iandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

A r s e r g a t e ? 
Ar norite i š 
sigydyti? At
eikite pas m a 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite jūsų, 
tikrą stovj. 

Negaišyklte 
laika pas ki
tus gydytojus. 
A* "artojų X -
Ray ir Mio-

Ur. roskopą del 
sergate?^ egzaminacijų 

W. R. Reglster k u f l a suranda 
loa N Drarborn t i k r * P r i e ž & 8 t ^ 10» » . oearborn 1 U ^ M a n o 3 5 

bt. l £ - t o aukštis m e t ų pasek-
Visų sergančių C ^ J ™ ™ 

mano Išgydyti Ir J g ^ l e ^ T e S 
patenkinu P a - | a I n g M „. ^ 

Ar 

oiental. 

606 
bus gydimas. 

UMTTOMAI PAIIE1MLLA 

AKIŲ LIGAS 

Ar Jums skauda ga!»ąT 
Ar Jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos f 
Degina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit pavarg 

stot 
Ar kvaišta gal va T 
Ar matote ltald 1> plukanCius 

ta ikus 
Ar atmintis po truput} mažėja T 
Ar akys opios šviesai T 
Ar Ja»diata kaip Ir smilt is *-

kyse? 
Ar yra balta dėme a a l vokųT 

D/a Jan l Smelana 
1901 Bo. Ashland Ave, 

• K a m p a s 18 gatvės 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio augšto viri Platte ap-
Uekos. kambariai: 14. 15, 1« Ir 17 
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 rak. 

Ned. Nuo 9 A M Iki 11:30 A M 

914 Europos 
Remėdijos 

TTKIIOS Ir PAGEIUNVOS 
Suteiktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negal ima išgy
dyti pasiduoda šiame scientlf iškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
raupies, antitoksinus, bakterinus. 
ir kitus greitai gydančius* vaistus 
kurie gydo neatkratomas l igas į 

Į trumpą laiką. Ateikite Šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:30 
v. v. Utarninkais, Seredomis Ir Su 
bątos vak. iki 8 v. v. Nedėl iomis 
nuo* 9 vai. lkl 1 vai. p. p. 

ffit. W. R. REGISTER 
109 N. DĘABBORN ST. 

Paimkite elevaitor} iki 12 
aukščio 

Cnicago, III. 

ftlIlIlIlIlIIIIIIIIIIMlIllllllilIlIlIlIlIlHIIMI^ 
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A, L T H O M A S 
i . 

L I E T U VIS ADVOKATAS 
12037 Normai Avenue 

Telefonas Pu 11 man 7097 
Bylos visose te i smuos* — 

Abstrakai, 

CHAS. K. VUOSAITIS 
Didžiauses Ir geriauses sluvejei \ 

m West Sidcs. fl 
3 Turiu didelį pasiriukiroa payasarinjl% W} 
g materijų del vyrų ir moterų. (,*pS 
| NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
g Visokiu atyJu 
sj Padarau aut užsakinio greitai, ii gerai 
3 Kainos visiems praeinamos. 
JĮ Kreipkite* pas. mana del gero patarnm-
9 v vimo. Taip/ari v 

S VaJome, dažome ir atnaujiname senas. 
3 CHAS. K. VU0SAITIS 
į Lietuviu Kraučius 
sj 2337 So. Leavitt St. Chicago, 1U 
9 l e t Roosevelt 8082 
8 6s^"*5^rjrr*r&^^sa«rcy5¥irro^^ 

CHOP SUEY 
S Gera Vietiv Pavalgyti 

Lietuviškų ir Amerikoniškų S 
Avala i ų kur gražiu ir švar luS' 
SSpeclal i lietuviški pietus papras 2 
E t o m s kainomis nu<ĵ  11:30 ryto S 
S j k i 2:00 po plet. 

P. A. PALLITLIS 
S Savininkas 
: 3200^02 So. Halsted Street i 

Tel» l loulevard 5788 S 
g Atdara Dieną ir NąktĮ 
•Allnl l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l i i i i i i i i i i i i is i 

Tel. Blvd. 3138 
M. w b l T K I E W I « Z — B A N I S 

Aktišerka 
Pasekmingai patarnauja mote
rims prie gimdymo, patarimai 
dykai moterims ir merginoms. 

3113 bouth, Halsted SC 
' T . r . i 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTU. 

Ar Jus esate ser
gantys kurį liga su
ardo sveikatą? Kad 
sergate ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
aie jokių rezultatu, 
-ai yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
liga. 
Ateikite pas mus 
ir pavelykite mum? 
duoti tikrą egzami 
ną, kuris suras tik
rą priežastį jusv 
ligos, del šio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos įtaisas 
Mūsų X - R a y mašina yra viena iš 
galingiausių š iame 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 l igas - kraujo 
k e b l u m u s , v i d u r i ų n e s m a g u m u s . 
Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimą ir U t. 

Mes turime naujausius serume 
"008" ir "914" suteiktas pacientui 
be skausmo. 

THE PEOPLE'S HEALTH 
INSTITUTE 

Dr. 6ILL Specialistas 
40 North WeUs Street 

Kampas Washington 
Vafnndos: Panedėliais, Ketvergais 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedėl iomis ir 
Utarninkais, Seredoms ir Subatoms 
ir Pėtnyčioms nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Šventomis nuo 10 iki 1 vaL p. D. 

" KRAUJO EGZAM1N0S 

| B / 

Klinikas Veltui 
TIK DEL VYRŲ 

Gydytojui Nereikia Mokėt 

"606" ^ ~ "914" 
Pacientai tik moka maža dalį už 
vaistus. Mes išgydonte visokias 
l igas Kraujo, Odos, Kepeni} ir 
inkstų. 

'National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

Kampas Paul ina St, 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 
\ Nedalioj 10 iki. 1 

Tel. Canal 0257 Rcs . Prospect 665U 

DU P. Z. ZALATORIS 
H ' 
H 

Gydytojas Ir Chirargas 
1821 South Halsted St. — ^ ^^., - ^ 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryte iki 3 po pietų; 

« iki 8:30 vakare. J 

DR. SERNER, 0. D, 
L i e t u v i s A k l i ) SpeoiJklfetaa 

1 

i 

Turėk švarias. Sveikas akis 
Jelgru kenti aalros Skaudėjtma, 

Jei turi aklų uždegimą, jeigu akys 
nuvargo, silpnos, skaudžios arba 
asarpją> Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augžčian 
| Talandoa nuo 1 lkl 9 vakarą. 

Nedėl iomis nuo l t Iki 1 
3333 South Halsted Street [ 

Dfc\ VAITUSH, 0 , D. 
Lleturls Aklų Specialiste*. 

Palengvins akių Jtemplmį, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemime, nervuo-
tunio, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip toDaus, _J»* > 
vaistų arba skausmo. Nepervlr&t- , 
na nei akių medikalia m o k s l a a ! 
Visuose atsit ikimuose daromas I 
cgsaininaa elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias l igas arba nenormali pa
dėjimą, si lpnybę muskulinlų a-/ 
kių. Akiniai padaryti, kurie prK 
taikomi runklausiucs* atsitlklmud 
oe. Nauji stiklai Įdedami į rėmus; 
JeJ. reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 
numerio iš recepto duoto vlsiejbto 
l igoniams, Ir rekordas laikytas'^rl-
•ų atsit ikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclale atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų Ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
{tempimo, kuomet geras prlriukl-
maa ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
matant iems pagelbėta. Speclale a-
tyda atkreipta J mokyklos vaikus. 
VateDdos: nuo l t ryto iki 8 vak. 
Nedėl lomls nuo 9 iki 1 po piett; 

Tel. B o u e \ a r d 7589 
1545 W'*t 41 th Street 

A K I N E I $4 D i A C O M l A n 

«— 

! DR. C, Z. VEZELIS 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas: 2201 W. 12nd St. 

Oor. 8. Leavitt St. Tel. Canal 6219 
Rezidencija: 3114 W. 42nd S t 

Tel. Lafayette 4 M 8 
Valandos: 1—4 & 7—8 V. V. 

Nedėl ioj : 10—19 ryta. 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr, S, A Brenza 
4608 SO. ASHLAND A V E N Ų * 

Chicago, UJU 
VaL: 9 ryto" iki 12 pi©$: l po 
piet iki 8 po piet, 1:89 vak. Iki 
9:39 vak. 

4*9*. ftoolevar* 9587 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 4 7 0 i St. 
Valandos nuo 8 lkl 13 dieną, IMBO 
• iki 8 vaL vak. Nedėl lomls nuo 

8 iki 9 vaL po pietų. 

Dr. A.J. KARALIUS 
StoL Boulevard 3199 

Lietuvis Gydytoju 
5303 South Morgan 8tr«*t 

Chicago. DX 

C? 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgas 

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 

i i 

T»r r4 
• * 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. J. P. Poška 
GYDYTOJAS I R 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 Pėtnyčlomia 
nuo 3 iki 9 vai. vak. 

• w 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 S. ASHLAND AVE. 

a 

Arti 47tos gatvės 
Ofiso Telef. Boulevard 7642 

• * — » — *.* 

Specialistai užaise-
nėjusių chroniškų 
ligų vyrų, moterų 
ir vaikų. Daktarų 
Mcdlkalė Laboratorija. 
DR. HORVAT, DR. TVrLLING 
1347 AV.18 St., K a m p a s Blue Island 
&TF., 2 fl. Vatanaos nuo S iki 8 
kasdien. Nedėl ioj nuo 9 lkl 12. 

\ 

*1 
I DR, H E R Z M A N 

I Š R U S I J O S 
Gerai l ietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs g j i y t o j a s , 
chirurgas ir_ akušeris. 

Gydo staigias Ir chronl ikas l igas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X - R a y ir kitokius j 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
1 18th S L., netoli Morgan St. 

VALANDOS:. N u o 10.—12 platų. 
-

Dienomis: Canal 

Boulevard 4186 j 

ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Telefonai: JI l t . Naktį 
Drexel 0950 

3235 South Balsted St. 
Val. ; 9 — l t A l t Ir. po 8 T. vak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas. Ob* 

tetrikas ir Specijalisias 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS -
1)—Bt marinim*, 
f)—B< peilio lx b* ik»nim>. 
%)—B« kruuj*, 
*>—H« jokio pavojaus sreikatel, 
S)—l'aoijentui nereikia stnrti, grali 

tuoj valgyti, Ir grali eiti i darbą' 
PAGVIM); '<;ul-*tonea" (akmenis tuU* 

*>• Je) ir akmenis ilajMuno pūslėj b« 
, t | i c n u i j o s . su t a m t ikromis moksli-1 

Skomui pr iemonėmis bei vais ta is . 
Apkurtus iems sugražina g irdėj imą. 
C>uo vbokiafl ligas pasekmingai, ir jd. 

yra reikalas daro operacija*. 
Prafesijanalj patarnavimą teikia aar« 

• f iM 

11411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisas atidarytas: Kasdien nuo X Tai. 

po piet iki 8 vaL vakare. 
Nedėliomis ir •eredomta ofisas 

rytas. 

OR. A. L RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS I B CnjUM'KGAS 
4442 So. We&tem Ave. 

Telef. Lafaje t te 4 l 4 t 

06. BENEBKJT ARON 
Ofisas 3801 8. Kedzle Ava. P h o n e 
Lafajet te 0075. Valandos 1 - 6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos Iki 16 
ryto. "Y tkl 8:30 

< • , ! ' 

TeL Cicero '8421 

LIETUVB DAimSTO 

zj 

X-RA.Y 
2137 So. Cicero Ave., 

ROOM 5 
Cicero, 11L 

• • » ' 

! 

T T 
Ofiso Tel. Boulevard t * M 

[ Resld, TęL Drexe( ^ l f l ^ 

Dn. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
SpecĮailstąa M o t ę i i ^ u , TJT-KITJ 

Valku ir viso, chronišku Itgm. 

Ofisas 3 1 6 3 S. Halsted St 
Kampas 31sl Str. 

• a i . : 1—8 P© ^ e t t - ^ v a k . Ned 
Ir Šventadieniais 1 •—12 d. 

) 



D__R a o G j _ s Pirmadienis, Rūgs. 21, 1925 

kiai sekasi. Daug jaunimo 
dalyvauja. Kaip girdėti, tai 
šįmet piknikas kur kas ge-

DR. K. PAKŠTO PASKAI- jresnes pasekmes turi, negu 

CHICAGOJE 

TOS. .i kitais metais; ir iš kitu. kolo
nijų atsilanko jaunimo. Ma-

NAMAI - ŽEMĖ 

Sugrįžo. 

BARGENAS 
Trikertis kampas South Side-
je. Gazalino stotis automobi
lių taisymo ir reikmenių ša
pą. Taipgi ir 2 aukščių mūri
nis namas ir garadžius. $15,-
000 cash reikalinga. Savinin-

. i *• 

i 

Haven School - 1472 So. 
Wabash A ve. Valandos: 9 A. 
M. iki 2:30 P. M. 

Visi, kurie nori išmokti 
angliškai yra kviečiami. 

IŠ 18 KOLONIJOS. 

Atsišaukite; 

CAPITOL REALTY CO. 
6428 Stony Island Ave. 

Tel. Midway 5525 t 

Utarninke, Rūgs. Sept. 22 ityti ir suaugusių. 
d. 1925, Meldažio svetainėje j 
2244 West 23rd Place. 7:30. 
vąl. įvyksta Dr. K. Pakšto j Jau grižo atgal iš Lietuvos kas turi apleist mieste, 
paskaitos tema 'Įspūdžiai iš žymus biznierius A. Dargis, 
Keliones i Tolimus Vakarus'', vaistininkas Bielskis Pulkau-
Šiose paskaitose bus rodomi >kis ir keletas kitų. O dabar, 
įdomus paveikslai pritaikinti šiomis dienomis, laukiame 
tai paskaitai. ; parvykstant 4 kp. pirniinin-

A. Vanagaitis ir kiti, tą, va- ko S. šimulio. Girdėti, kad 
kaira duos programą. Girdėjo- 22 arba 23 d. bus Chieago. 
me, kad p. Vanagaitis yra su- 4 kp. ateinanti trečiadienį lai-
daręs labai juokinga mano- kys susirinkimą ir gaL fcu-
liogų iš dešrų ir kumpių. Tat, tiks svetį iš Lietuvos gryž-
kas norite išgirsti įdomių pa-.tantj. Taigi visi Vyčiai ma-
skaitų Dr. Pakšto, ir gardžiai lonėkite atsilankyti. Išgirsi-
pasijuokti iš Vanagaičio kum me daug naujienų iš Lietuvos, 
pių manaliogų, valio visi i Susirinkimas vyks parapijos 
paskaitas. Įžanga tik 25c. j svetainėje. 

Aukštaitis. 
LIUOSA DIENINĖ MOKYK 

LA ATEIVIAMS. 

NAMAI - ŽEMĖ 
Į -III— I. • M • — • • •••• » • • • Į M , . , »l - • • • • • I l l l l ^ 

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

NAUJA ČEVERYKŲ 

TAISYMO KRAUTUVĖ 

po adresu 
1445 Fifth Ave. Cicero, UI. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
atsilankyt. Darbas bus atlik-
tas gerai ir pigiai. 

K. Gotautas. 

Mūrinis 6 familijų namas 
po 4 kambarius. Atneša gerą 
renda> Taipgi prie tam yra 
geras mūrinis 3 karams ga
radiius. Kaina $15,500. Įmo
kėti $3,000. šis namas turi 
būti tuojaus parduotas, nes 
savininkas išvažiuoja ant far-

jmų. Pardavėjas pats gali 
duoti mortgičius. Namas ran
dasi West Sidėje. (11) 

NAMAI -- ŽEMĖ 
— » - , 

Vakarėlis. ! 

Pora sanvairių atgal L. Vy 
cių 4 kp. buvo surengusi 
draugiška vakarėlį išleistu
vėms klieriko V. Mikaičio. 
Buvo daug gražių minčių iš
reikšta ir įteikta dovanėlių. 
Keletas žymių svečių dalyva
vo, tarp jų Liet. Seimo atsto
vas, kun. A. Šmulkštys. Jis 
savo kalboje apibudino jauni
mo gyvenimą ir davė daug 
gražių patarimų Jo kalba pa
darė gylių įspūdį į Vyrius. 

Bazaras. 

Parapijos bazaras labai pui 

Geras abelnam naudojimui 
lirumentas 

Pain-Expelleris 
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuo jas pajausite paleng
vinimą.1 

35c ir 70c bonka vaistinėse. Temy-
kite, kad butų Inkaro vaizbaienklis 

P. AD. RICHTER & CO. 
Berry 4 South 5th Sts. 

Brocklyn, N. Y. 

PARDAVIMUI Player c ianas ver
tės $750 su benčų, kabinetu ir 60 
rolų tik $300. Taipgi didelis veidro
dis 24x87 už $8.00 ir dvi kamodės 
abi su 3 stalčiais po $4.00. 

5723 So. Laflin Street 
3-čias aukštis 

Telefonas Republ ic 5089 

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) 

PAIEŠKOJIMAS 
Julė ir Izabelė Tamašiunaitės pa

ieško savo brolio Juozapo Tamašiu-
no kuris paeina i.š Kauno Redybos, 
Panevėžio apskr. Malonėkite pra
nešt 
319 Cross St. Philadelphia, Pa 

For BILIOUSNESS 
BEECH. 

i 

BEECHAM'S 
PILLS 

^Takc the 

#1.25 — Ir Viskas 

*1.25 
Važinėkite kaip toli 
ir kiek sykių no
rite per savaitę už 
$1.25. Nusipirkite 
"L" Pasą - jus ar
ba jūsų še imyna 
gali vartuot bile ka 
da. Matysite kiek 
sumažins kaina va
žinėjimo j darbą ir 
taip vakarais. 
Chieago - Evanston 
-Niles Centcr Pasas 
$2.00 Hile k a k t a i 

Žmonės kurie perka mūsų "U* 
Pasas regulariai yra patenkinti 
žinodami kad jie neturi daugiau 
praleist del važinėjimo pe,r visa 
savaitę. Nežiūrint kiek j iems rei
kia važinėt mieste į darbą arba 
taip vakarais — mes prižiūrėsime 
ir kitus jų šeimynos narius visai 
be kito mokesčio. Užtat "L" pa
sas yra bargenas jis yra t ikras 
palengvinimas. Nereikia centus 
skaityt del karferės. Su "L" Pa
są žinote kad jus nusipirkote. 
Geriausią transportaciją — už 
mažą kainą. 

"I." Stotį. 

CHICAGO RAPID TRANSIT 

Reprezentuojame geriausių 15-
dhbyšėių pianus. Parduodame už 
teisingą dirbtuvės kainą ant len
gvų išmokėjimų. P irm negu 
pirksi apsilankyk pas mus. 

JOS. F. BUDRIK 
P I A N O H O l ' S E 

3343 S. HALSTED ST. 
Chieago. 

Stock Room 3327 South 
Halsted Street 

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) 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Llcensed 
Ualsamotojas 

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

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J 
tol imesnės vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite m u m s pagelbėti juras 

Telefonas Canal 3161 
nuliūdimo valandoje. 

LOTAI 
Pardavimui 2 lotai 51x125 

pėdu. Lotas yra kampinis ir 
parsiduoda abu sykiu tik už 
51,400.00, tai didelis bargenas 
Galiu mainyti ant bungalow. 
Įnešti $1,000.00. Lota* randa
si ant 64 ir Springfieid Ave. 
Mortgičiai $400.00 Sidevo 
kai, suros, gesas iv vanduo 
viskas įvesta. (14) 

Dviejų flatųmurinis namas 
po 5 ir 5 kambarius. Namas 
randasi arti Vienuolyno. Visi 
vėliausios mados įrengi i :iai. 
Garu apšildomas, kieto me
džio užbaigimai. Flatas neša 
rendos $75 jmenesį. Taipgi 
parsiduoda 8 tonai anglių. 
Kaina $15,500. (15) 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Graborius 
3314 W. 23rd P l a c e 

Chieago, HL 
Patarnauja la ido

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

Tel. Canal 1271 
a i 99 

2 flatų naujas ka tik bai 
giamas mūrinis namas CxS 
kambarių. Lotas 30x128 pėdų. 
Karštu vandeniu apšildomas, 
aržuolo užbaigimai, bungalovv 
stogas. Sun parloriai. Įmūry
tos vanos. Viskas vėliausios 
mados įtaisyta. Kaina $14,-
800. Namas randasi arti 54 ir 
S. Turner Ave. (16) 

DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

Murinis 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) 

NAMAI -- ŽEMĖ 

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

(2) 

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

(3) 

5 kamb. oungaiovv, belsmen 
inentas 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 mūrinis 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 būti parduotas, nes 
savininkas važiuoja į Lietu
va. Namas randasi labai gra
žioje vietoje Bridgeporte. 
Kaina $6,400.00. (8) 

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

J Geras paprotys 
Naudokit Ruffles kasdien, kad ullaikius 

galvos odą sveika ir kad turėti puikius 
žvilgančius plaukus, 

MM 
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą graiM) plauku. 

Nusipirkite bonką ui 65c iiandien 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siumčiama tiesiog ii laboratorijos. 

P. AD. RICHTER A CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Jrooklyn, N. Y. 

Į 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 
4447 So. Fairfteld Avenrae 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

4»04 West J 4 lh Str., Cicero 
Tel. Cicero 8094 • I 

RESTAURANAS pardavi
mui labai geroj vietoj, Lietu
vių apgyventa. Taipgi arti 

j dirbtuvių. Arba mainys ant 
tuščių lotų. Geras biznis. Vi
si nauji įtaisymai. (17) 

Pardavimui arba mainymui 
ant gtrosernės ar bučernės mū
rinis 4 familijų namas. Gara
džius vienam karui; alėjas ce
mentuotas, elektriką, gesas ir 
visi įtaisymai. Kambariai pe
čium šildomi. Rendos $83.00 
į mėnesį. Kaina $9,500.00 Mor 

Igičiai $5,500.00. Namas ran
dasi Bridgeporte. (18) 
DRAUGAS REAL ESTATE 

2334 So. Oakley Ave. 
Telef. Roosevelt 7791 

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

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

* 

SKAITYKITE IR PLATIN-

KITĘ "DKAUGĄ" 

REIKALINGAS 
Atsakantis vargonininkas. At 
sišaukite laišku arba ypatiš-
kai į; 

"DRAUGĄ" 
2334 So. Oakley Avenue 

2 flatų bizniavas mūrinis 
namas. Viršuje 6 kambariai. 
Dabar ant pirmo floro yra 
kriaučių šapą. Biznis randasi \ didesnio namo arba biznio. 2 

C. P, SUROMSKIO 
SPECIALIAI BARGENAI 

KAS PIRMAS TAS 
LAIMĖS. 

Pardavimui Arba 
Mainymui. 

NAMŲ IR FARMŲ 

BRIDGEPORTE; 3 pagy
venimų mūrinis namas po 5 

I 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 u | 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 pastogė 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 aut 
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 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 įmokė j imas. 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
lovv mūrinis naujas visi ge 
riausi įtaisymai parsiduoda 
pigiai savininkas mainys ant 

REAL ESTATE 

I C. P, SUfiOMSKIS CO, 
Perkam, 

I parduodam 
I ir mainom 

BL ^H 
H^fe] 

K l 
5352 So. Ha 

1 namus, f ar-
Imafl taipgi 
I ir Tisokiua 
• biznius. Dar-
Ibą atliekam 
• greitai, pi . 
• giai Ir gerai. 
1 Kreipkite*: 

• 

tlsted 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. 351h SI. Chieago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakorte*. 

Y. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais į Lietuva ir kitas 
šalįB. Pinigus išmoka arti
miausioj pastoj arba han-
koj. PARDUODA laivakor
tes ant visų linijų ir greitai 
atveža gimines Lš Lietuvos. 
Padaro legalius poperiu? ir 
dovernaštis. Parduoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namų bei lotų. 

Atstovauja Lietuvių Pre
kybos Bendrove ir Lietuvos 
Tarptautinį Banką visuose 
reikaluose. Visad kreipki-
ties pas: 

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

Chieago, UI. 
Telefonas Yards 6062 

Notary Public. 

[VAIRUS KONTRAKTORIAI 

| Tel. Prospect 0 » M 

H E A T I N G 
( g i l u m a ) 

Garu Ir karštn Tandenln 
JOHN V. THOMPSON 

*S47 So. W E S T E R l f A V E H l ' E 

Tel. Republic 45S7 

JOHN G. MEZLAISKIS i 
G E N E R A L OOHTRAOTOR 

i A N D BUTLDER 

7026 S. Artesian Ave. Chieago. 

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 

flatų naujas mūrinis namas 
po 6 ir 6 kambarius karstu 
vandeniu apšildomas visi j -
tasymai parsiduoda pigiai sa
vininkas mainys ant bunga-
IOCT arba mažesnio namo. 

KAS NORIT GREITAI 
PARDUOTI ARBA MAINY-
TI MELDŽIU PRANEŠTI 

!L P. SUROMSKIS & GO. 
13352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

TeL Boulevard 9641 

TeL Yards <0«2 

A. K A I R I S 
M u rimo ir būdavo JI mo n a m u 

G E N E R A L I S 

C O N T R A G T O R I S 
Atsi laukykite paa m a n e dnosa] 

% patarimą. 
t S l l South Hal s ted Street 

Chieago, UI. 
H o m e 

^ 8 8 5 6 Lowe A r e n a e 
srr¥yffo-rrro-o-tfiTr8^roXV¥6"TO5 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plnmeris , arba at - i 

l ieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGINS 

2313 So. Oakley Ave. Chieago. i 

IBRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Maravojime, dekaruojame, 
kalsimuojarae ir popieruo-
jame namus. Paaarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-j 

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

Pres. Ramancionis 
Chicaffo, in. Tel. Yards 72821 
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