
•• Drangas" tebūnie kiek vie 

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo draugas! 

Kad tarp mus, katalikų, buttj da 
daugiau vienybės, meilės Ir susipra
timo, ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingų darbų naudokimės 
katalikiška spauda ir ją platinki
me. 
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Iš Amžinojo Miesto 
- R o m o s 

ROMA, nigs. 30. — Andai 
šventojo Tėvo andiencijoh 
priimta kita grupė maldinai-1 
kų iŠ Skandinavijos. Tą gru
pę sudarė dO kataliku ir ISO 
protestante. 

Audiencijos laiku protestai! 
tai "lygiai kai ir katalikai at-

Prancūzų Akciją Morokoj 
Lietus Pertraukė 

Tečiaus Rifai Nepertraukia Atakų 

KARO SKOLŲ REIKALE 
DERYBOS PROGRESUOJA 

tcriu kabinetas vakar svarstė 
ir }>riėmė atsistatydinimą. j 

Nutarta protektoratui Mo- \ 
Į 

roko j neskirti naujo guberna. 
ilgai m a r š a i s 

11* 
Pe&in ves ten savo militari- J i a u 3 * 

Dervbos ve<lamos. Nežinia 

PKZ, rūgs 30. — Visame 
francuzų fronte Monikoj nuo 

siklaupę bučiavo Šventojo TėĮhlt lija, taip kad vieškeliais 
vo ranką ir gavo Jubiliejaus susisiekimas apsunkintas, ki-
atminčiai medalius. j tur gi visai negalimas. DelĮtoriaus, kaip 

Protestantai, su pagarba is lietaus susisiekimai telefonu 
klausę Papo? Raibos, suki a u- ir telegrafu irgi apsunkinti, 
pė visi gauti apaštalinio pa- (Tokiu būdu lietus sustabdo 
laiminimo. visas francuzų operacijas Mo • 

Šventasis Tėvas (kalbėjo į rokoj. 
I 

maldininkus didžiausiu nialo- Nežiūrint lietaus, rifai vie-; 

numu ir tas į protestantus pa tomis atakuoja t'raneuzus. Kai Vieįos ispanu ambasada o-l 
darė labai daug nepaprasto kur jiems pavyksta, kitur jie I ficialiai užgina žinia*, buk is- j 
įspūdžio. t išblaškomi anuotu ir kulkas-Į panai paėmę rifvt sostinę Ad-1 

WAHHIN;GT0N, rūgs. 30. 
— Karo skolvif derybos su 
francuzais progresuoja-

Dabai* paaišjki štai kas: 
Francuzai išpradžių pasiųlė 
25 milionus dol. kas metai at-
mokiėti Amerikai. 

Skolų regulavimo komisija 
su tuo nesutiko. Pagaliaus ko 
misija nusileido ir pasiuto'1 

francuzams 40 milionų dol. 
Francuzai tai pripažino kai 

po pagrindą vesti derybas to 

Bolševikai Nori Savo Pusėn 
Patraukti Vokiečius 

CHICAGOJE 
PRIPAŽĮSTA PAPIRKI

MUS KALĖJIME 

nę akcija prieš rifus. 

Maišalas Lyautey savo at
sistatydinimo priežastį paduo 
da nesveikumą. 

kas įvyks, kuomet bus iškel
tas nuošimčįų klausimas. 

LONDONAS, rūgs. 30. — 
Kuomet Franci ja, • Britanija 
ir Vokietija pasiruošusios sto 
ti konferencijon, kuri prasi
dės spalių 5 Šveicarijos mies
te Locarno, angLų užsienių rei 
kalų ofisas nemažai susirūpi
nęs bolševikų vedamomis int
rigomis prieš saugumo paktų. 

Yaršavoj vieši Rusijos bol-

įstoti ;T. Sąjungom J is pata
ria vokiečiams susidėti su Ru 
sija ir išvengti pragaišties, 
kokių jiems gamina P>ancija 
su Britanija. 

Tchitcherin su savo tikslais 

Kapitono AVestbrook buvu-
sis sekretorius Henrv Foerst, 
kurs kapitonui sekretoriavo 
apskrities kalėjime, federa-
liam teisme taipat išpažino, 
kad kalėjimo viršininkas ka
pitonas AYestbrook ėmęs pa-

ševikų užsienių reikalų komi
saras Tchitcherin. Iš Yarša-
vos jis vyksta Berlynan. /Tchi 

NAUJAS ŽINGSNIS TAIKAI jtcherin, kiek žinoma, darbuo-
KASYKLOSE jjasi Rusijos pusėn patraukti 

f /Vokietijų ir lenkus. Tchitche-
Pl 11 LA DELPHI A, Pa-, ru; Hn mėgina įtikinti ypač vo-

, , I pirkimų nuo laikomu kaleir-nesislepia. Jis pazvnu, kad . T* 
•̂  • • n • ^ Li l l l e bootlegenu/ ' Sekreto-
Franeiia su Britam ja tik to- . . \ 
. , , _- . . .. Irius boerst . inudaves pinigus 

del daro su Vokietija saugu-- .. . \ • \ 
J * . . .,, !nuo "bootlegenų" ir dalmda 

mo įrakta, kad pastarųjų atit-« . 
„ .. . , -p. . |vesis su kapitonu, 

raukti nuo Rusijos, kad Rusi-. „ . , , , . v „ . ; 
Pasirodo, kad. prieš A\ est-

vaidžių ugnuni. ,|H*-

DAUG VOKIEČIŲ RENGIAS 
'EUCH. KCNGRESAN 

i 
gs. 30. — Dar vienas žingsnis 
atliktas tikslu sutaikinti ang-

jų izoliuoti. 

Kadangi Vokietija įstojusi 
T. Sųjungon gali pakenkti vo 
kiečiu-bolševikų Kapai V) su-

brookų liudija visi. Policijos 
viršininkas Collins* pažymi, 
kad jis kapitonų AYestbrook 
pažįstus gerai per 25 metus ir 

kiečius, kad jie nedarytų jo
kio saugumo pakto ra Fran-

PARYžr i 'S , rūgs. 30. — j MELILLA, v. 30. —Visais įkasius su kietųjų anglių ka-!cjja, tarpininkaujant Britani-
Francnzų protektorato Moro-\ Morokoi pakraščiais kilusi |syk U operatoriais. 

gon. 
Šiandie Tchitcherin aplei

džia Varšavą. J is vyksta Ber 

STUTTGART (per paštą).! koj generalis gubernatorius baisi audra BU lietum supami Scrantono komercijos ru-
.Vokiečių katalikų tarpe or I maršalas Lyautey atsistatydi j ližavo karo laivų operacijas. I ™ai pravedė rezoliucijų, ku-

Jriaja reiškia daug nepasiten-
Ikinimo, kad abi pusės nesi-
« 

darbuoja taikintis. 
Rūmai ]>askyrė komitetų pa 

jsidarhuoti abi pusi suvesti 
(krūvon į naujas derybas. 

jai, ir jokiu būdu nesutiktų lynan. 

ganizuojamos kelios grupės no iš užimamos vietos. Minis j Šis uostas uždarytas, 
maldininkų. Viena iš tų gru- tm 
pi u ateinančiu metu birželi v , 
vyki Chicagon, kur dalyvaus' 
Kucharištiniam Kongrese. K i 
tos grupės vyks Romon 

Šių pastarąją Ohicagon vy
kstančių grupę sudarys ma
žiausia 2,000 asmenų. Pasibai 
gus Kucharistiniam Kongre
sui ta grupė planuoja aplr.n 
kyti kai-kurias įžymiąsias vie 
tas. Suv. Yalstvbėse. 

Į Persijos Valdžia Ina N a p Rusijos 
Bolševikus Agentus 

TEDERA N, Persija, nigs. imas. Kaspijos juros pakra?-
30. -- Persijos autoritetai čia čiais Persija sustiprina savo 
areštavo 12 Rusijos bolševiku garnizonus. NEVYPORT, R. L, rūgs. 
propagandistu. Tarp areštuo- ^ ^ ^ ^ • * - J £ * * * ? * * * * 

NEŽINO KAS DARYTI SU . SKRIDIMAS PER ATLAN-
KAUNE TIKĄ ATIDĖTAS 

tarčiai, tai Tchitcherin įspėja | visuomet jame matęs pavyz-
Vokietijų neineiti T. Sąjun- [dingiausia policijos viršinin

ką. Del jo pavyzdingumo jis 
anais metais juk buvo ir pak
viestas į kalėjimo viršininkus. 

VYestbrooko kaimynai yra 
nuomonės, kad prieš jį suda
lytas sąkalbis jį pragaišinti. 
Tad jo apgynimui ren-

| kainas fondas, nes AVestbrook 

TIK VIENAS LAVONAS 
IŠIMTAS 

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
28. — Apskrities l^a&jiman 
90 dienų uždaryta "bootlege 
rė M Mrs. Annie .Rajch. Kalė
jimo viršininkas nebežino, 
kas su ja da ry t i Moteriškė 
sveria 42p svarus ir jai per-
mažos kalėjime durys. Pietus 

PARYŽIUS, nigs. 28. — |>"ra hi> PMUgį 
Du francuzai tomis dienomis 
rengėsi iš vįa skristi. Newj Poliega areštavo 3 vagi-
Yorkan be sustojimo. Daranti1 '1 ' " l*n***> P " k u r i u i na
šu aeroplanu bandymus. N u s i P I l u o s e r a s t a d*uZ v o ^ u (lai~ 
leidžiant ant žemės užkabin
tas vienas medis. Aeroplanas 
užsiliepsnojo. Abudu lakūnai 

Vokiečiai kata\ikai mielu 

tų yra bevielio telegrafo ope 
ratorius bolševikų ambasadoj. 

Spėjama, Rusijos bolševis-
noru rengiasi vykti Chicagon, ^ ' Y a i ( ^ i a i m s areštuoti 
kad nors tuonū atsidėkoti A 
menkos 
karo sunkiomis Vokietijai va 

nardančios lai-
•ni vasarine amlmsad* už, S ' v C s g ^ , 1 ) t , , . t m l k t a ,,,,, n p . 
mailių nuo Teherano. T e e i a u s ; , . ^ ^ ^ . ^ j ^ 

valgj-ti jai pataisytas speeia, sužeista. Mašina sunaikinta. 

t 

I Persijos valdinius Rusijoj. 
katalikams, kurie po- A r ^ t u o t i k e l į s p a i l s t u v ė s 

darbininkai, dirbą bolševikų 

ginkluota sargyba sulailkc' 
atakas: Tš Teherano pasiųsta 
daugiau sarjrybos, tr>J 

Kaip 

Narams pavyko inciti vie
niu viršutiniu nardančios lai 
vės kompartmentan, kur ras-

pas ta romis ; ( a s ^ l a v o n | w h . j j ^ ^ 

lis stalas su speciale krese. ^ 
Jei būdama kalėjime ji dar PRINCAS GRYŽTA NAMO 
nors 10 svarų daugiau gautu; ' 
svarumo, tuomet prisieitų di; ]\[AR DEL PLATA, Argen 

Suimta Elizabeth Farr , 21 
m., kuri namuose, 2744 Pine 
(Irovė ave., gyveno. Jinai pa-
groliė kitų burdingierių. dai
ktų vertės 100 dol. 

dinti inėjimų jos kamerom 

landomis nemiršo vokiečių kająmbasa^į Aplink ambasadų Anomis bolševikų agentai j t f l R jur()s p a v i l .v i l i a X e p a t i l , 
^ u n m „ - ^ v e n t o j u r iaušes; t a < k a k s J i k i m n s y r a ^ ^ j g u . talikii Tuomi nori reikšti dė

kingumo Jo Eminencijai kar
dinolui Mundelein. kurs dau
giausia prisidėjo prie pavar
gėliu, vokiečių šelpimo. 

sustiprinta sargyba. 
Žinios aštriai cenzūruoja-' del duonos nepritekliaus. 

DRAUDŽIA ORKESTRŲ 
MUZIKA BAŽNYČIOSE 

Vera Groz Komunistai Per Rinkimus 
Šukele Skerdynes 

Vera Cruz mieste i vyko mu
nicipaliniai rinkiniai. Kelinti 

15ERLYNAS, rūgs. 30. — 
Triero vyskupas Bornewas-
ser uždraudė savo diocezijos 
bažnyčiose vartoti orkestrų meta i miestą valdo raudonieji 
muziką. Vyskupas pažymi, gaivalai - komunistai, 
kad orkestromis norima su- | šiuokart per rinkimus jie 
pasaulinti Bažnyčios muziką.'pasijuto pralaimėsią, tad už-, 
- Pats konų)Ozitorius Wag- [puolė daugelį rinkimų vietų 

nei yra pareišRes, kad bažny- ir pagrobė namažai dėžių su 
čioms autorizuota muzika yra } balsais. 

MENICO CITY, nigs. 30.- ji paėmė savo globon Vera 
Cruz militarinis komen/lan-

Ios -nariu. 

HYLAN NENORI BUT 
KANDIDATU 

SVETIMŲ ŠAUŲ DELEGA-

NKW YORK, rūgs. 30. — 
I 

*' Pr imary ' ' rinkimuose nuga 
lėtas šio miesto majoras Hyi 
lan pagaliaus išsprendė nekan | 

tina, rūgs. 28. — Valijos prin 
cas — Anglijos sosto įpėdi
nis, po 6 savaičių svečiavi-
mosi piet. Amerikoj karo lai
vu Repuise pagaliaus išvyko 
namo. 

RASTAS NUŽUDYTAS 

TAI SAUGOJAMI į d u o t i į majorus "neprigul- | George Johnson, Gary, Iu-
enh^pDOJ^^ Nes tai tuščias , ̂ iana, automobiliu išvažiavo į 
darbas butų priešintis guber-į'Camp 133, už keturių mailių 

tas. 
Pakelta didelė akcija prieš 

komunistus. Dėlto, šiandie 
ten gatvėmis patroliuoįa ka
riuomenė. # 

NE\V YORK, rūgs. 29. — 
A rtinasi Interparląmentari-
nės Unijos konferencija AYa-
shingtone. Tad čionai atvyiks-
ta iš Europos nemažas skaič. 

Benvym- suimti 3 jaunuo
liai, Įtariami vieno pieno iš
vežiotojo užpuolime. 

Vakar per Chicagų prava
žiavo du lakūnu, Jvurie su ki
tais trimis nesenai Pacifike 
buvo pragaišę skrizdami į 11a 
\vaii salas. 

natoriui įSmith. 

APŠAUDĖ AMERIKONIŠ
KA LAIVA 

delegatų, kuriuos policija sau| SHANGHAI, rūgs. 30. — 
| goja. Ypač saugojami airiai, | Yangtze upėje kiniečiai karei 
i italai ir anglai, kurie turi čia | viai paleido apie 200 šūvių į 

amerikonišką laivą. 
Atsitikimo vieton tuojaus 

STREIKAS SULAIKO 20 
LAIVŲ 

vien vargonų muzika. vietų puldami jie pra 

PASVEIKO PARAUŽUO-
TA KOJA 

Viena 
L . , v * , .. " • LONDONAS, rūgs. 30 
Įdėjo šaudyti \ savo politinius ' 6 
I - v «..* •„ , - • . xr~\ *„ I Jurininku streikas sulaiko priešus. Kilo riaušes. Keletas 
žmonių nukauta 
sužeista. 

didelių priešų. 

nuo Gary. Paskiau jis rastas 
sale kelio nužudytas. Jo au
tomobilius rastas už pusmy-
lio dumblvne. 

Už mergaitės užpuolimų a-
reštuotas Peter Makis, 50 m., 
956 AYest Harrison st. 

KONFERENCIJA BUS 
SPAL 5. 

ir nemažai 

Tif>NEK)NAS, rūgs. 30. Komunistams riaušininkams 
IŠ Romos ir Lourdes su mal- galvažudžiams vadovavo ko-
dinink.i buriu gryžo James ' munistas Vincente Lopez. 
Grennan iš Nortlnvich. Per 71 Meksikonų minia mėgino ji 
metus jo viena koja buvo su- nutverti ir linčiuoti. Tečiaus 
paraiižuota ir vos pavaldo-

Anglijos uostuose apie 20 gar 
laivių, kuriems trvjksta jguhi 
ir darbininkų. 

LONDONAS, rūgs. 29. — 
iSaugumo pakto reikale konfe
rencija, kaip pranešta, turi 
prasidėti spalir« 5, Šveicari
joj. 

NAUJA MOKYKLA VIL
NIUJE 

ma. 
Gryžo jis pilnai pasveikęs. 

Lourdesų. Tenai jo koja kelis 
kartus nuplauta šaltinio van-

Vilniuje projektuojama at
statyti nauja pradžios liau
dies mokykla lietuvių vai
kams. Nužiūrėta mokytoja. P. jus Yellow upei. Šimtai kinie 

NAUJAS POTVINIS 
KINIJOJ 

• & plėšikai pietinėj mfesto 
daly vakare apiplėšė tris vie 
tas : vaistinę ir du restoranu. 
J ie vartojo mažų automobi-

pasiųstas karo laivas Palos. ilių. 

PEKINAS, nigs. 29. — 
Shantungo provincijoj įvyko 
naujas didelis potvinis išsilie 

Jo koja pasveiko a p t a k i u s deniu. Tamulevičiūtė. čių turėjo žūti. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
I m m • , 

"VVASHINGjTON, rūgs. 30. — Lenkai čia nauju savo 
•pasiuntiniu prisiunčia John Ciechanowskį, kurs užims TVrob 
lewskio vieta. 

PARYŽIUS, rūgs. 30. — Mirė buvusis Francijos pre-
mieras ir įžymus diplomatas Leon Bour^geois. J is ilgas lai
kas sirgo. 

N E W LONDON, Conn., rūgs. 30. — Narai inėjo nus
kendusios laivas S—51 vidun ir atrado daugiau lavonai. 

HARRISBURG, Pa-, rūgs. 30. — Valstijos kapitoliaus 
bute ištiko ekspliozija. 2 asmeniu žuvo. 

Užvakar Chicagoj automo
bilių suvažinėta 4 asmenys ir 
visi mirė..J,ų tarpe yra 2 vai 
ku. 

James Burke, 16 metii, 26-
52 Magnolia ave-, nežinia kur 
pragaišo rūgs. 19. Painformuo 
ta policija. 

CHICAGO IR APYLINK, 
— Šiandie nepastovus oras; 
maža atmaina temperatūroj. 

Pinigų Kursas. 
Vakarykščios dienos. 

Lietuvos 100 lirų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterl. 4.84 
Italijos 100 lirų 4.07 
Belgijos 100 frankų 4.36 
Šveicarijos 100 fr. 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
Vokietijos. 100 mrk. 23.81 
Francijos 109 fr. 4.73 
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NAUJAS KABINETAS. 

SPALIO DEVINTOJI — LIETUVIŲ T A U T O S GEDULOS DIENA! CHICAGIECIAI! RUOŠKIMĖS JĄ TINKAMAI PAMINĖTI. 
VISI DALYVAUKIME VAKARE, KURIS ĮVYKS TĄ DIENĄ McKILNEY PARK SALĖJE 8 VAL. VAKARO. 

L. S^? B 2 £ 2 L 5 I NE,ŠLEISTA mmllmm ŠVi KAZIMIE"tt^e^rte"^ ks,eiviaL Istojo dar vienas 
reikalų ministeris. 

Derybos su lenkais Kopen
hagoje privedė Lietuvos mi
nisterių, p. Petrulio vedamąjį, 
kabinetą, prie krizio. Iš gau
tų ligšiol žinių negalima dar 
tiksliai nurodyti tikrų prie
žasčių, del kurių Petrulio ka
binetas turėjo atsistatydinti. 

Kiek galima spėti iš Eltos 
rugsėjo 19 d. pranešimo, di
džiausias krizio kaltininkas 
bene busiąs buvęs užsienių 
jeikalų ministeris Čarneckis. 
Gautomis žiniomis svarbios 
Lietuvos valdžios instrukci
jos deryboms su lenkais savo 
laiku nebuvo pasiekusios Lie
tuvos delegacijos Kopenhagoje 
i r dėlto ji buvo padariusi ka
žin kokių nusileidimų griež
tai nesutinkančių su vyriau
sybės nusistatymu. 

Susidariusi iš to užsienių 
^politikoje padėtis ir privertė 
•Petrulio kabinetą atsistatydin 
I i . Tai įvyko rugsėjo 19 d. 

Del šių dviejų vyrų reikia 
Įtik pasidžiaugti, kad stojo 
prie valstybės vairo. , 

l)r. P. Karvelis, kad ir dar 
jaunas žmogus, betgi yra 
aukštai išsilavinęs vyras, 
baigęs politines ekonomijos 
mokslus užsieniuose, o eida
mas Lietuvos Žemės Banko 
valdytojo pareigas, jau įgijęs 
daug pat i rimo finansų srityje. 
Tad ir finansų ministerio 
portfelis tinkamai jam yra 
paskirtas. 

Kun. Dr. AI. Keinys, uni
versiteto profesorius, yra gi
laus mokslo ir aukštos doros 
vyras. Jisai, lankęsis kelis 
užsienių Universitetus, liuosai 

ĮSTATYMŲ. 
Andai S. Valstybių Hier

archijos metiniam suvažiavi
me Washingtone Nacionalės 
Katalikų Gerovės Konferen
cijos Įstatymų Departamen
tas patiekė raportą, kuriame 
pažymima, kad per praeitus 
dvyliką mėnesių S. Valstybė
se neišleistas nei vienas ka
talikų interesams priešingas 

RO SESERĮ) REIKALU, 
Atvykęs j Ameriką, šiuomi 

dėkoju Šv. Kazimiero Seserų 
Pažaislyje vardu visoms drau
gijoms ir atskiriems asme
nims, kurie iki šiam laikui jas 
šelpė ir tokiu būdu padėjo 
joms įsikurti Lietuvoje ir jau 
pradėti tenai visuomenės dar
bą. Tečiaus dar ir dabar jų 
padėtis yra tokia, kad be Ju 

įstatymas: Raportą iteikė Al- „ ^ _ . J.„ . :«• 
\ * • sų pogelbos jos negali apsi-bany diocezijos vyskupas 

Gibbons, sakomo departamen
to pirmininkas. 

Nežiūrint to, pažymima ra
porte, daug pastangų dėta ir 
šiandie dedama pravesti kad-
ir šiuos bilius: Gimdymų kon 
trolė, Moterų lygiateisė, Fe-

vartojąs žymesnes Europos | deralė švietimo kontrolė ir 
kalbas, aktyviai dalyvavęs jau 
nuo senai Lietuvos politinia
me ir visuomeniniame gyve
nime, irgi yra pilnai atatin-

Vedybų ir divorsų suvienodi
nimas. 

Pakirsti ir sugriauti Ameri
kos piliečių pagrindines tei-

kamas asmuo užimti svarbią ses tendencija neišnykusi ir 
užsienių reikalų ministerio dažnai tuo tikslu iškeliama 
vietą. 

eiti. Ypač iš Jūsų jos laukia 
padėti savo aukomis išeiti 
mokslą toms iš jų Kongrega
cijos, kurios lanko Lietuvos 
Universitetą ir kitas Augštą-
sias Mokyklas, ir taip-gi pri
sidėti prie remonto Pažaislio 
bažnyčios ir vienuolyno, kur 
be butų seserims gyventi yra 
dar rengiamas pensijonatas 
mergaitėms auklėti. Tie daly-

- v 

kai reikalauja daug lėšų. Lie
tuva dar nespėjo po karui 
atsigriebti ir iš jos didelės 
pagelbos negalima tikėtis, 

llyje rūpesčiams, sušelpti jas 
j ir savo aukas siųsti šiuo ad-
' resu : 

Rev. Vincent Dargis, 
St. George's Church, 

Shenandoah, 
Schuylkill Co., Pa. 

Už visas suteiktas aukas 
Šv. Kazimiero Seserys Pa
žaislyje bus labai dėkingos 
ir visuomet atmins savo Gera
darius savo maldose. 

Su tikra pagarba 
Kun. V. Dargis. 

? L kampanija* Bet katalikai ir *„ i . • *lr 4. , , 
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Naujas kairmetas sudaryti 
Bespublikos Prezidento buvo 
pavesta Dr. L. Bistrui, Seimo 
pirmininkui. Rugsėjo 25 d. 
-Dr. Bistras jau atliko sau pa-
vestę darbą ir Prezidentas 
patvirt ino naują ministerių 
'kabinetą, kurio sąstatas buvo 
vakar paskelbtas "Drauge" . 

Šis naujas Dr. L. Bistro lif-
;darytasls ministerių kabinetai 
žymiai skiriasi nuo buvusio
jo . Neskaitant naujo Valsty
bės kontroleriaus Z. Star
kaus , i naują kabinetą įėjo 
•net keturi nauji ministeriai: 
"Dr. L. Bistras, D r. P. Karve
lis, Dr. M. Reinys ir juristas 
ICaroblis. Jie užėmė vietas 
pasitraukusių ministerių Pet
rulio, Čarneckio, Daukanto ir 
Tumėno. 
. Iš naujų ministerių Dr. L. 
Bistras ir juristas Karoblis 
jau buvo dalyvavę pirm bu
vusiuose kabinetuose (Bistras 
- Tumėno, o Karoblis, rodos-

Dr. M. Reinys yra vilnietis, 
ilgą laiką darbavęsis lietuvių 
tarpe Vilnijoje, gerai susipa
žinęs su Vilniaus klausimu. 

Tad galime visiškai pasiti
kėti, kad Dr. Reiniui einant 
užsienių reikalų ministerio 
pareigas, Vilniaus klausimas 
ne tik nebus pamirštas, kaip 
tai nori mums įkalbėti lais-

> 

vamaniai, bet atpenč jis bus 
laikomas svarbiausiuoju mūsų 
užsienių politikos reikalu ir 
energingai vedamas prie tei
giamo jo išrišimo. 

jau nejaunas grižusis iš A-
merikos. 

Kun. Andziulis iš Londo
no parsivežė vieną anglą.,' 
kun. Matulaičio prirodytą. 
Tas gerai moka vargonuot 
ir ant fortepiano groti. 

NAUJOS KNYGOS. 
Jemitai, kas jie yra ir ko 

jie nori. Parašė Kun. B. An-
druška S. J . Kaunas "Švie
sos" spauda. 1925 m. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS 

Broliai Lietuviai geriau pa-
priešams nevyksta užimti >+l • ^ „ ^ v . . ., 

si tun. Tam mano zyguu pil-stipresnių pozicijų, iš kurių 
jie galėtų be didelių sunkeny
bių vesti sau tinkamą kam
paniją. 

Oregono mokyklų įstatymo 
sugriovimas skaitosi didžiau
siu laimėjimu ne vien katali
kams, bet ir kitiems laisvę 
mylintiems i r save gerbian
tiems. Aukščiausias Teismas 
apdraudė tėvų teises. Valsty*-
l>ė negali priversti tėvų, kur 
jie turi siųsti savo vaikus 
mokintis. 

Apskritai naujas ministerių Colorado valstijos legisla-
sąstatas teikia vilties, kad j turoj buvo sakrairtentalio vy-
valstybės reikalai bus vedami no bilius. Tai vienas įdo-
griežta ir tiesia linija mūsų j miausis fanatikų bilius. Te-
Tėvynės labui. 

Sveikindami tad naują Lie
tuvos ministerių kabinetą, 
linkime jam, kad, laikydama
sis teisėtumo ir protingo grie j 
žtumo dėsnių, vestų mūsų Tė 
vvne i šviesesnę ateiti. 

čiaus bilius atmestas. Kai-ku-
riose valstijose pasirodė ir 
daugiau tos rųšies antagonis
tiškų katalikų interesams bi-
lių. Bet sugriauti. 

Nežinia, ką duos ateinan
t i e j i metai. Katalikai pilie
čiai visuomet turi but budrus. 

Paliuosavo. 
Protestantų misijonierių K. 

Sukilimo vedėjas. 
Drusų sukilimo vedėjas Sy-

Griniaus kabinetuose). Tik du Mowll irjo žmoną kiniečiai pa rijoje prieš franeuzus esąs i 
ministerių yra visai nauji liuosavę iš kalėjimo į kur bu- karalius Faieal, didelis Ang-
žmonės. Tai -- Dr. P. Karve-vę įkišti G rugpiučio dieną, .lijos draugas. 

nai pritaria ir "Katalikų Vei
kimo Ceniras Lietuvoje" se
kančiu savo raštu: 

"Šiuomi Katalikų Vei
kimo €entra tOmdija , kad 
išvykęs šių metų rugsėjo 
mėnesį iš Lietuvos Ameri
kon Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno Pažaislyje Ka
pelionas, Kunigas Vincas 
Dargis, parinkti aukų kal
bamojo Vienuolyno naudai 
yra gavęs mūsų šiame da
lyke pritarimu,. 

Iš savo' pusės kreipia
mės į visas tautiečių kata
likiškąsias organizacijas if 
pavienius asmenis, prašyda-
mi kalbamajam kunigui 
Vincui Dargi ui jo sunkiame 

darbe padėti" . 
(Pasirąžęs) 

Kun. V. Mideška, 
Katal. Veikimo Centro 

Vlce-Pirmininkas. 
(Antspaudas) 

F. Kudirka, 
R-lų Vedėjas. 

Taigi šiuomi nuoširdžiai i 

Marijampole. 
Kun. P. Andziulis pereitą 

pavasarį sugrjžo Lietuvon, 
Marijampolėn. Jisai dabar y-
ra Marijampolės Marijonų 
vienuolyno vyresnysis. Pasi
teisindamas už ilgą nerašymą 
taip jisai sako: 

"Brolyti! Aš pats netikė
jau, kad taip paveiktų į 
žmogų Lietuvos gyvenimas 
Čia man viskas nauja. Čia 
gyvenimas nubėgo per tą 
trejetą, metelių toli, toli, o 
ypatingai Vienuolyno gyve
nimas: naujas trobos, naujų 
žmonių daug, nauja gimna
zija su nauja žmonių karta. 
Visa taip žmogų apsorbuo-
ja, taip pagauna į savo sū
kurį, kad ir turėdamas lai
ko neprisirengi kur kitur 
nukreipti mintis. 

Mes turime daug gražių 
naujokų. 

Kai kurie jau Universita-
tėje, kai kurie eina arba 
jnu . baigia gimnaziją. Štai 
į porą savaičių turiu 7 pra
šymus: 5 gimnazistai ir du 

- šiaip vaikinai. Visur jau 
per ankšta ir gimnazijoje i r 
vienuolyne? Neturime nau
jokynui namo, o čia nesu-
telpame. Reiks statyti ^gim-
naziją, o esantis namas pas
kirti bendrabučiui". 

O kun. prof. J . Totoraitis, 
aprašydamas Marijonų gyve
nimą Marijampolėje, sako: 

"Musiv vienuolynas vis 
auga. Šią vasarą įstojo pas 
mus kun. Jasenauskas, Sei
nų buvusis klebonas. Be jo 

Daug , kartų man teko pra-
Vasarą - mokinosi lietuvis-'bilti apie Jeauitus "Darbi-
kai. Dabar jis V klasėje ė-1 rinke'' ir šiek tiek "Drau-
mė mokyti anglų kalbos. g e » . Iš ten skaitytojai turėjo 
Dabar vėl padavė" prašymą, progos arčiau susipažinti su 
penki juvenato mokiniai. § i u o ordenu. Tečiau visų ge-
Tai jau į mūsų vienuolyną 
beveik netilps... 

riausiai nušviečia Jėzuitus, jų 
darbuotę ir tikslą ši knygutė, 
kurioje skaitytojas ras apie 
šį Ordeną. daug naudingų ži
nių. Knygutės turinys: 1) 
Kristus - žmonijos idealas, 2) 
Šv. Ignaco idealas, 3) Pašau-

Juvenatė dabar jau turi
me penkes klases. Mokinių 
visose yra 147. Gal nenorė
site tikėti: juvenatas jau 
pilnas ir daugiau į jį mes 
negalime sutalpinti. Kitiems | kim** f Ordeną, 4) Jėzuito 
metams vietos neturime, j gyvenimas, 5) Jėzuitų darbuo 

Juvenatui reikalinga s k a l i u 6 ) Jėzuitų mirtis, 7) Del-
bykla ir pirtis. Planas j a u ! k o t i e k Priešų, 8) Ordeno te
padarytas. Šį rudenį vargu t o r i J o s nuotrupoj. „ 
pradės statyti, greičiausiai Knygutė apima 72 pusla

piu, labai patogaus formato, 
parašyta taisyklinga kalba ir 
iliustruota. Atminus, kad ji 
yra gero popierio - ji visai 
pigi (rodos, 10 amerik. cen
tų). Visiems mielai rekomen
duoju, ji 

pavasarį. Moksleiviams rei
kia dirbtuvės. Pašešupys 
per kokia 80 metrų jau iš
piltas, bet dar juvenato te
ritorija neaptverta. Drati-
nio tinklo tvora, su geleži
niais stulpeliais jau nupirk
ta ir parvežta. Šį rudenį 
gal suskubs aptverti. 

Kun. Bučys su naujai įs
tojusiu amerikonu išvažia
vo vakar į Romą"... 
Iš tų dviejų laiškelių ma

tyti, kaip galingoji Dievo 
Apveizda rūpestingai veda 
Marijonų Vienuolija į naujus 
takus. Dieve, palaimink jiems. 

K. M. 

Prof. Dr. A. Maliauskas. 
Ui tėvynę ir tikybą, "švie
sos" spauda, Kaunas. Šiuo 
religinio atšalimo ir dvasinio 
supuvimo laiku pravartu at
siminti, kad tik tikri katali
kai savo tėvynei stengiasi 
patarnauti ir ją labiau myli, 
nei dvasiniai supuvėliai ir re
liginiai-atšalėliai. 

REMTINAS REIKALAS. 

Visi kas tik apsilanko Lie
tuvoje, būtinai apsilanko Se
serų Kazimieriečių vienuoly
ne, Pažaislyje. Tai yra daili, 
poetinė vieta. Man pačiam te
ko ten praleisti keletą savai
čių pas gerb. kun. kapelioną 
V. Dargį ir visas Seserų var
gas pamatyti. Metai iš metų 
su gailestingų žmonių pagel-
ba įrėši Seselės pirmyn, bet 
dabar užėjo juodos joms die
nelės. Jų gerb. Kapelionas, 
kun. V. Dargis, 21 rugsėjo 
dieną atvyko New Yorkan, 
pasakyti gyvu žodžiu Ameri 
kiečiams, kiek daug vargo tu

sioj knygutėj parinkta keli 
pavyzdžiai, kaip katalikai sa
vo tėvynę gina. Reikėtų dar 
daugiau pavyzdžių, kuriuos 
paėmus, susidarytų keletas di
delių tomų. Bet užteks -- te
gu tik šituos žmonės įsiskai-
to. Vertėtų labiau stengtis 
savo tikėjimą pažinti. 

Tikintis. 
— — . . . , - — . . . . « . . , . • . t , » - • . . . . • > — . m . , . .—a 

rietės Lietuvoje dėlei lėšų 
stokos ir kaip tai visa truk
do jų tolimesnį plėtojimąsi 
Tėvynėje. Rūpindamiesi dau
geliu kitų dalykų, nepamirš
kime nei Seserų Kaaimierie-

j č i ų Lietuvoje, - jų reikalas 
| tikrai remtinas. 

prašau visų Brolių ir Seserų' šią vasarą įstojo penki mo- ri pakelti Seserys Kazimie-j Kun. K. Matulaitis, 
— — — 
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PIRMASIS DZŪKU PAVASARININ-
KONGRESAS. Ky 

(Tąsa) 

Prasidedant pamaldoms bažnyčioj 
buvo matyt 35 "Pavasa r io" kuopų vėlia
vos. Iškilmingąsias mišias atlaikė Seinų 

L "vyskupas Karosas. Jungtinis choras gie
dojo įvairių giesmių. Žmogus būdamas 
tokioj katalikiško jaunimo atmosferoj, 
kur visų širdys atkreiptos į Aukščiausią
jį, pakyli prie Amžinojo Idealo ir pa
miršti skaudų, realų gyvenimą.. 

Kun. Andziulis sakė pamokslą. At
vaizdavęs sunkų Vilniaus krašto padėji
mą, kur kasdien baltasis aras nori nus
lopinti tautybės jausmus, reiškė vilties, 
kad kuomet nors baltas aras užsprings 
lietuvių krauju ir Vilnius bus laisvas. O 
tą atsiekti galima tik laikantis katalikų 
religijos, kurios įkūrėjas Kristus visuo
met mylėjo savo tėvynę ir del jos liejo 
ašaras. 

\ 
.A 

MANIFESTACIJA. 

Po pamaldų dalyviai susitvarkę, su
sirikiavę šventoriuje pradėgo eiseną. Pir
ma drkestras, paskum garbės svečiai su 
"Pavasa r io" Centro vėliava ir po to 46 
kuopos su 35 vėliavomis. Didžiausia mi
nia apie 5,000 žmonių pasisuka Vilniaus 
gatve stoties linkui. Pasigirsta įvairių, 
įvairiausių dainelių - kiekviena kuopa 
dainuoja atskirai, ir didžiausias garsų mi
šinys kyla padangėsna. 

Minioje matyti du gyvu paveikslu: 
1) Du lenkų legionai su šautuvais ranko
se varo tris lietuvių belaisvius, nusiminu
sius, su apdriskusiais rūbais; 2) Važiuoja 
dviem gerais arkliais pavyzdingas ūkinin
kas su keletą dukrelių tautiškais drabu
žiais apsidariusių. O jaunimas tik ūžia 
net sunku ir susikalbėti. Dainos tai dau-
giausia dzūkiškos, išlikusios nuo senovės 
laiki) ir liaudies branginamos. Tik skau
du prisimintį, kad ne visas dzūkų jauni
mas gali dalyvauti tokioj gražioj eisenoj. 

čia iš balkono prabilsta kongreso prezi
diumo pirmininkas stud. Leimonas, bet 
eisenos eilės nusįtiesusios toli negirdi 
kalbėtojo žodžių. Seimo vicepirmininkas 
prel. Staugaitis pasveikina kongresą U-
kininkų Sąjungos ir krikščionių dem. f 
frakcijų vardu, linkėdamas^visiems da
lyviams užsigrūdinti pasaulėžiūros da-
Ivkuose. 

P. Liudas Gira paskaito gautąsias 
sveikinimo telegramas: ministerio pirmi
ninko- p. Petrulio, prof. Bučio, p. Čaplin-
sko, Telšių apskr. viršininko, p. Ant. Nau
sėdienės, Telšių Pavasario Rajono vai
dybos, Mažeikių Pavasario Rajono val
dybos, Raseinių Pavasario Rajono Val
dybos, Vilkaviškio Pavasario Rajono val
dybos, Lietuvos Federacijos Lavinimosi 
sąjungos, Griškabūdžio Katalikiškų or
ganizacijų, Mariampolės Skautų "Tun
t a s " draugovės ir Oniškio 116 pavasa
rininkų. 

Minia dainuodama prisiartino prie 
Ūkio Banko. Čia iš, balkono prabilo pir-

Eisena sustoja,prie kongreso biuro ir nias Švietimo ministeris dr* Jokantas 

džiaugdamasis tokia minia ir linkėdamas 
toliau dzūkams' būti tokiems pat ištver
mingiems, kokie pasirodė begindami tė
vynę pirmaisiais nepriklausomybės me^ 
tais. 

Antras Vidaus Reikalų ministeris p. 
Endziulaitis pažymėjo, kad pavasarinin
kams dar teks didelių darbų nudirbti 
Vilniaus kraštą vaduojant ir ten lietuvy
bės dvasią skiepijant. 

ANT KAPO. 

Iš čia eina "prie Nemuno tilto. Dainų 
'aidai nutyla, juokų garsai nyksta ir pa
sirodo visų veiduose liūdesys. Štai vieta, 
kur žuvo pirmasis karininkas a. ą. An
tanas Juozapavičius. 

Čia ant tilto kalbėjo stud. Leimo
nas, p-lė Labanauskaitė ir I-ojo pėstinin
kų pulko kapitonas Navickas. 

Čia trumpai papasakota a. a. kari
ninko biografija, kurs čia ant šito tilto 
nuo rusų raudonarmiečių pirmasis iš lie
tuvių karininkų žuvo. Be to, toje vieto
je, kur žuvo, prie tilto sijos buvo pad§-

tas 'atminimo ženklas su tokiu parašu: 
Čia žuvo 1919 m. vasario mėn. 14 d. 

begindamas tėvynės atgaunamąją laisvę, 
pirmasis kritusis kovos lauke Lietuvos 
karininkas a. a. Antanas Juozapavačius. 

Amžiną atilsį duok jo sielai, Viešpa
tie, ir amžinai atmink jį. Tėvyne! 

Nuo Nemuno tilto eisena traukia pas 
"Vilniaus Medį". Čia p. Labanauskaite, 
p. Tamulionis, stud. Grinius ir p. Liudas 
Gira patriotiškomis kalbomis priminė 
dar karta susirinkusiems Vilniaus kraš
to vargus ir ragino visus tiesti jiems pa
galbos ranką. 

Demonstracijos baigtos. Eisenos da
lyviai vieni skuba į arklių lenktynes, ki
ti į Suvalkų pusę į parodą. 

PARODA. 

Dzūkų tautodailės ir kultūros paroda 
buvo įrengta Alytaus gimnazijos namuo
se. Patekęs į parodą nežinai į ką bekrei
pti daugiau dėmesio, kur tik žvelgi, visur 
žavi akį. 

(Bus daugiau) v * ii 
l t .A* 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
PITTSBURGH. PA. 

Sti Linksma vasarėle atsi
sveikinant, dar mums tenka 
pasidžiaugti viena b rangia 
iškilme mūsų naujame vie
nuolyne. Galime sakyti kad 
jau paskutinė šiais metais. 

Koplytėlė, ir šiaip vienuoly
no kambariai jau šiaip taip 
yra aprūpinti, visokiais gy
venimui reikalingais rakan
dais. Bet dar vieno svarbaus I kiekvienas jo tonas primi 
dalyko stoka, tai yra garsaus mums mušu geraširdi Rėmėją 

prasdamas varpo reikalingu
me ir prižada mums jį įteik
ti - tai gerb. kun. P. česna iš 
Malmnoy City, Pa. Taigi 8v. 
Pranciškaus dienoje, Spalio 
4 įvyks šio Varpo pašventi
nimo iškilmės. 

Čia neužtenka mums žo
džiu idant tinkamai Gerb. 

kino ir narių: vaistininko Šid
lausko, dr. Lanžiaus, Mika
lausko, Švitros ir daugelio 
kitų lydimas. O jau vakarie
nės dalyvių tarpe matėsi 
"Darb." red. P. Gudas, L. D. 
K. S. pirmininkas A. Vai 
siauskas, L. R. K. Fed. IX sk. 
pirmininkas J. Jarošas, ar-

itistas J. Dikinis, p-lės Gry
baitės ir Kiburiutes ir eile" 

Programo vedėjas perstato Nusikaltimai maita, 
programo dalyves daininin
kes panelės M. Grybaitę ir D. 
Kiburiutę. Prie piano O. Gry
baite ir E. Kiburiutę. Daini
ninkės sudainuoja keletą gra
žių dainelių, už kurias vakaro 
dalyviai nuoširdžiai dėkoja 
katučių plojimu. Programui 
išsibaigus ir šeimininkams 
bei programo dalyviams pade 

Belgijos kalėjimų direktorių 
pranešimai įrodo kaip daug 
sumažėjo prasikaltėlių kalėji
muos, įvedus šalyje prohibi-
cija* 

D A K T A R A I 

kitų. Vakarienę atidar§ klebj kojus, ^vakarą, uždaro klebo-
L J -D A . 1-1 • v i kun. Urbonavičius, kuris pa-1 nas kun. Urbonavičius. Ilgai 
Kun. P. Česniu-padėkojus u z * _ • . _ . *\ . , . . . ._ . 7 
: ' -i- , v . . » , 4 į kvietė vakaro programa vesti dar nesiskirstoma, ilgai dar 
jo puikią dovanų, bet tik tų j galime pridurti, kad kuomet į 
išbirsime ta varpę gaudžiant 

programų 
i artistų J. t)ikinį. Po pasistip-

^ arpelio balso. Džiaugiamės 
atradusios geradarį kuris su-

• ' 

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzinnas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

• t W. Wa* l»« ton 8t., It. 1S10 
Telephone Dearbora 8946 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephoae Roosevelt t o t o 

sTaaių Telefonas Republlc §600 

ir jausimės kaipo priedenne 
HŠ jį pasimelsti. 

Kviečiame visus ypae iš a-
pielinkes dalyvauti spalio 4 
d. 3 vai. po pietų, nes apeigos 
bus iškilmingos ir gražios. 

nesiskirstoma, ilgai 
šnekučiuojama ir įgytais įs
pūdžiais besidalinama. 

Rep. 
("Darb.") 

T0WN OP LAKE. 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 10S4 Vai. nuo t-5 

VAKARAIS: 
8241 8. Halsted 8t. Tel. Yard* 0008 
7 HU t T. T. apart Panedėlio Ir 

Fėtnyčloa 

Seserų IVaneiškierių Vajus 
prasideda. Visi Lietuviai --
Katalikai širdingai prašomi 
pagal savo išgales prisidėti. 

rinimo šeimininkių patiektomis 
vaišėmis pradėta vakarienės 
programo dalis. Vakaro vedė
jas trumpais bruožais supa
žindina vakarienės dalyvius 
su gerbiamuoju svečiu, o 
svečią su vakaro dalyviais. 

Lietuvos Vyčiu 13 kuopa 
Gerb. svetį kun. A. finmlk- i laikys savaitinį susirinkimą 

štį sveikina draugijų ir orga-Įšį vakarą rugsėjo 30 d. 8 vai. 
nizaciJŲ atstovai ir šiaip pa-*vakare, Davis Square Parko 
sveikinimų paskutinį žodį 1 salėje. Visi narai malonėkit 

• u •• - • • * • 
1 

Nelabai senai moksliški eksperi
mentai daryti su mokyklų vaikais j 
parodė, kad Eagte Pienas atžymėti-
nai pasekmingas gydant nedapenėji- j 
ma. Valkai gttve Eagle Pieną rodė 
daugiau progreso negu penėti su 
paprastu bonku pienu. Daugelis au
go du syk smarkiau. Nes Eagle Pie
nas turi kiekviena veikėją, reika
lingą vikriai sveikatai. 

Skailjik šitus straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai. 
Pieną į vaikų valgį motina gali bū
ti tikra, kad telkia Jiems tikrą ap
saugą. 

Sorden's Bagio maisto. Tridedant 

vieni asmenys. Po eilės pa
taria gėrį. kun. A. Šmulkš
tys, kuris trumpais, bet ryš-

sv. Pranciškaus Seserys*1 • * v . ., ,. -i 
J kiais bruožais apibudina veik 

visus mūsų išeivijos klausi
mus. Trumpa, bet jautri ir 
graži gerb. svečio kalba su
žadino visus dalyvius, todėl 
po kalbos užbaigimo visa sa
lė nuaidėjo griausmingu ploji
mu. 

BOSTON, MASS. 
LIETUVOS ATSTOVUI 

PAGERBTI VAKA
RIENĖ. 

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

Ofisas DidmlestyJ 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Telefonas CeOtrtU «tfl« 
Telefonas Yards 4«»l 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
_-/ 

JOHN KUCHINSKAS | 
LTETt'VIS ADVOKATAS 

uit w. nad st. arti De*«t*t sa. 
Telefoną* Ganai 8551 

Valandos: f ryto iki t vakaro. 8e-
radoj Ir Petnyčloj nuo t r. iki • 
T. Vsda visokias bylas vlsuoas 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba Tlsakius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Faunas Ir 
Blaniua Skolina Pinigus ant pir
ma morf1«aus lengvomis isiygo-

l * e / 0 

Rugsėjo Z) d., trečiadieny 9 
v. vak. atvykęs Lietuvos Soi-
1110 narys kun. A. Šmulkštys 
apstaus lietuviu būrio pasi
liktas So. Bostono stoty, nu
lydėtas į ,šv. Petro par. sve
taine, kurioje aukštam svečiui 
pagerbti suruošta šeimyniška 
Vakarienė. 

Jau nuo 8 vai. vak. i sveti-
ne prisirinko didelis skaičius 
lietuvių, bet vakarienė galėjo 
'prasidėti tik apie 0 :.'>() vai. 
vak., nes gerb. sveria, vežęs 
traukinys gerokai pasivėlavo. 

Apie 9:30 v. v. į svetainę 
atvyko laukiamas svetys kun. 
A. Šmulkštys, kun. Urbonavi
čiaus, kun. Strakausko, Lith-
uanian American Cbamber of 

susirinkti laiku, nes yravdau 
svarbių reikalų apsvarstyti. 

Valdyba. 

Conimerce pirmininko V. Jen- lio!!! 

Sunku butų apibudinti vi
sas tas mintis, kurias pareiš
kė gerb. svečias, nes tani 
daug vietos reiktų ir pagaliau 
jos vis tik ne taip įdomiai 
atrodytų, kaip kad gyvu žod
žiu nugirdus. 

Po visų kalbų visi vakaro 
dalyviai dar kartų išreikšda
mi pagarbos kun. A. Šmulkš
čiui ir jo asmeny Lietuvai su
šunka tris sykius valio! Te
gyvuoja Lietuvos Respubli
ka! Tegyvuoja Lietuvos Pre
zidentas! Tegyvuoja Lietuvos 
kariuomenė ir jos gynėjai 
Lietuvos šauliai! — pasitin
kama smarkiu ir entuziastiš
ku šauksmu valio, valio, va-

Akiniu. pritaikymo meno 
25 metų prityrimo 

SIMPTOMAI FAIlKUsUA 
AJCIŲ LIOAfl 

Ar Jums skauda ga!vaT 
• r Jūsų akys ašaroja f 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti T 
Ar skaitant akys greit peveri 

s tat 
Ar kvaišta gal Ta? 
Ar matote kaip lt plukanclos 

taikus 
Ar atminti* po truputi mažėja? 
Ar akrą opios šviesai 1 
Ar JauCiata kaip Ir HAlltls a-

kysef 
Ar yra balta dėmė aaft tokųT 

Dr, Jan J , Smstana 
1901 So. Ashland Ave. 

Kampas 18 gmt\ėm 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio augsto Tiri Platte ap-
tiekos, kambarialt 14, 18, II Ir IT 

vak. 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkeli savo olisa po aumerfo 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJ ALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrą Ligų 
Vai.: ryto nuo II—1? nuo «—4 
po pietų: nuo 7—8:#t \ft įf l j irs 
Nedėllomis: I I iki II. 

Telefonas Midway ***• 

į ' 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6050 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

1821 South Halsted Si. 
Rezidencija 6000 S. Artesian Ave 
Valandos: 11 ryte iki 3 po pietį/; 

6 Iki 8:30 vakare. 

Ofiso Tel. Boulevard 
Reakl Tel. Drexel l i t i 

D P . A . A . ROTH 
RC8AS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriški}, Vyriškų 

Taikų Ir visą chroniška Ilgų. 

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

***•: 1—i po plet. ?—S vak. Ned. 
ir Šventadieniais I I — U d. 

r % 1 

DR. SERNER, 0. D. 
Ueui i l s Akių Spedallstaa 

" 

Turėk švarias. Sveikas akis 
Jllffu ksnti galvos skauAe,lto|, 

Jei turi akių uždegimą, jejg^*|kys 
cuvarge, silpnos, ekandžlos arba 
ašaroja. Patarimai Dya*&£ |^ ^ 

Akiniai $5 ir augščiati 
Valandos nuo 1 Iki I 

NedlUomii nuo U Iki 1 Neaenomu nuo i s 
į 3S33 South Halsted SK> 

! 

STRAIPSNIS 144 

PIENO PA5ILDVMAS 

Kad paSildžiua plena iki tinkamos 
temperatūros, jdėk bonkutf j indų. 

i Šilto vandens taip, kad vanduo pa
semtų visą pieną. Virink, bet neuž- į j ^ 
virink. Bandant Šiltumą, užlašink i Ateikite pas mus 
ant rankos. Joi jaučiasi maloni 81- ir pavelykite mump 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTU. 

Ar Jus esate ser
gantys kur} Ilga su
ardo sveikatą? Kad 
sergate ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
ale jokių rezultatų, 
uti yra kad jie visai 
nežino jūsų' tikra 

• ? > 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

1M Iforth State Street 
Telef. State 5223 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
3335 S". Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 

Bylos vlsiese teismuose — Ab 
atraktai. — Infaliojimai — Pas-j 
kola pinigų 1 Ir I morgičlanis. 

X 

/ - — ! — 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

Tet Pullmaa 6S77 Roseland, DL 

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

127 H. Dearborn St. 
« 

Kambarys 1411 
Telefonas Dearbom S o t i 

SPECIALISTAS egsaminaTojl-f 
me abstraktų Ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda 
sudus. 

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

1901T Normai ATeame 
Telefonas Pullman 7©IT 

Bylas Tisose telsmaosa — 
Abstrakal. 

1 

P R A N E Š I M A S 
DR. L. P. SLAKIS 

DENTISTAS 
Atidarė Savo Dentisto Ofise 

4454 S O U T H WESTERN A V E N U E 
(Buvusioje Dr. Cherry vietoje) 

Valandos: 10 ryto iki 9 vaL vakare 

Valet 
A f Qf Saugį britva kurjl aštrinasi 
A U t O O t r o p ptjnag s e t a s $100 } r $ 5 0 0 

R a Z O r Parduoda kiekvienoje krautuvėje 
Sharpen$ Itself kuri pardavinėja brltvas. 

Įima, lai kūdikiui tiks. Jei plonas 
per karštas, atvėsink, pakišęs po 
kranu šalto vandens. 

KŪDIKIO IJUKYMAS BOHKUTE 
Kūdikiui čiulpiant reikįa jį ant kc 

lių laikyti, galva ilsint ant rankos. 
Bonkute reikia laikyti^ per visą lai
ką, ir tokioje pozicijoje, kad bon-
kutės gurkly nuolatos butų pieno. 
Jei taip yra. tai neleidžiama orui 
čiulptis per čiulpiką. Duok kūdikiui 
progą gerai sukąsti čiulpiką. 

PENĖJIMO ILGIS 

ČHu'pimas turi baiglis 1 kokią 
dvidešimts minutų. Jei kūdikis rija 
jrodžiai. atitrauk čiulpiką valandė
lei. Kūdikis miejruistas, neduok 
snausti kol neišbaisrs hookutė*. Jei 
to nežiūrint, u'.migtu, atVnk bonku-
tp ir neduok nl*>ko iki kitam svklui. 
JEI J I S V KTTDIKIS IfEDAPENĖ-
TAS. TAI PRIE* J \ 8TO\T MG A 

Nežiūrint progreso medicinoje ir 
a.pšvietos, šeši milionai muąų vaikiu 
mokyklose yra nedapenėti. Kaltos 
daugiausia motinos, nes jos nepa
žįsta pavojaus Ženklu. Blogas penė
jimas yra gilus, vidinis dalykas. Jis 
pradeda savo mirtiną darbą pirm, 
negu bėDasteblntleji pamato. Blo
giausia tai tas. kad iis paliečia vi
sus. Nedapenėtas kūdikis labai tin
ka ligoms. Pavyidžiu džiova Imjoia 
tarne tokiu. Nebūtų taip sunku iš
paikinti taip vadinamas vaikystės 
ligas jei butu galima prašalinti ne-
dapenėjimą. Kiekviena motina turi 
apsaugoti savo kudikj del jos pa
čios labo ir del labo kitu valku. 

Nedapenėji mas y.ra vaisins blogo 

S!l,l,,,,,,,IHI,,,,,VME^KITF,l",,l,,,Ž 

AUDITORIUM CAFE ~ 
AND 

duoti tikrą egz&mj 
ną, kuris suras tik
rą priežastį jusi 
ligos, del Šio tikslo mes turime ge
riausias EuroiKis ir Amerikos Jtaisas 
Mūsų X-Ray mašina yra viena iŠ 
galingiausių Šiame mieste. Mes ga
lima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNĄ EOZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas Ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas ligas - kraujo 
keblumus, vidurių nesmagumus. 
Kupros skaudėjimą, rumatiemą, knu 
tinės skaudėjimus, odos ligas, gal\os 
apkvaitimą ir t. t. 

Mes turime naujausius serumą 
"•Oi" ir "*14" suteiktas pacientui 
be skausmo. i 

THE PEOPLES HEALTH 
INSTITUTE 

Dr. GILL Specialistas 
40 North Wells Street 

Kampas Washington 
Valandos: Panedėllais, Ketvergais 
nuo 9 iki 8 vai. vak. Nedaliomis ir 
Utarninkais, Seredoms ir Subatoms 
ir Pėtnyeioms nuo 0 iki 6 vai. vak. 
fiventėmig nuo 10 Iki 1 vai. p p 

DK. VAITUSH, Oi-D. 
Uettivis Aklu Specialistas. 

Palengvins akių JUmplmą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemime^ nsrvuo-
tumo, skaudančiu* Ir uždtarualus 
karščius akių, kreivių akių. kata
ro* nemlego. ir taip toUsoa, bs 
vaistų arba skausmo. Neperrlrsi-
na nei akių medikalls mokalaa 
Visuose atsitikimuose, daromas 
egaaminas elektra parodantis ma-' 
liausiąs klaidas, taip pat kaip 
visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskullnljų .a-
klų. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitikimu o 
se. Nauji stiklai Jdedami | rėmus. 
Jei reikalaujama. Stiklaf Jdėti nuo 
numerio Iš recepto duoto Tisžetn* 
ligoniams. Ir rekordas laikytas Ti
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erslnlmo 
svarbių nervų Ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų : 

Įtempimo, kuomet geras pririnki-
mas ir nešiojimas akinių paiang-
Vins padėjimą. Taipgi arti ir toU 
matantiems pagelbėta, Spectalė a-
tyda atkreipta J mok> klos valkus. 
Valandos: nuo l t ryto llrl I Vak 
Nedėllomis nno t iki 1 po pietv 

Tsl. B&u'eTsrd 76*» 
1R4S Wrtst 41 tn Btrefld 

Astnrsa 94 ai tvoK&An 
m • _--

^t. . . «« 

m* 

Hmmų Telefonas Tards l g t f 
Ofiso Tel. Boulevard fttll 
DR A. J. BERTASH 

1464 60. Halsted 8 t 
onso valandos nuo 1 Iki f pa 

pietų Ir 4 iki B vakare 

DR; S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — BpmduUai 
Ofisas: 2201 W. 12nd BU 

Oor. 8. Leavltt S t Tel. Canal tSt f 
Rezidencija: 3114 W. 42nd t t 

Tel. Lafayette 4P68 
Valandos: ^—4 & 7—8 V. T. 

Nedėlloj: 10—11 ryta. 

Telefonas Boulevard 1»3» 

Dr, SABrenza 
4408 SO. ASHLAND AVKsTUH 

Cuieago, DL 
Vai.: t ryto iki 12 plet: 1 po 
plet iki 8 po plet, 4:88 Tak. iki 
8:28 Tak. 

tfct. Bosievard sfti l 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47th S t 
Valandos nuo 8 iki 18 dieną, • 
• Iki 8 vai. Tak. aTedėllomia a 

8 iki S Tai. p* Pis«9. 
>•• i i • II i • • 

Dr. A.J. KARALIUS 
T«C Boulevard 1148 

Lietuvis Gydytojai 
8303 South Morgas 8 t m t 

CkJca«o, m . 

rf 

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

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. Yarda 0994 

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

Nedėl nuo 10 iki lį piet 

I DR. C. Z. YEZEŪS I 

5 
t 
S 
J 

S 
m 

' CHAS. K. VUOSAUIS 
Didžiauses ir geriauses aiuvejei 

ant West Sides. 
£ Turiu dideli pasirinkimą payasarinit) \bt 
| ^ materijų del vyrų ir moterų. .W^ 

NAUJAUSOS MADOS 8rPTU 
Visokiu Stylu 

Padarau ant užsakinio greitai ir gerai. 
Kainos visiems praeinamos. 

2 Kreipkitės pas mane del gero patarna-
v vimo. Taipgi 

Valome, dažome ir atnaujiname senu. 
CHAS.JK. VU0SAIT11 

2 Lietuviu Kraučius 
•* S337 So. Leavitt St. Ohicago, UI. 
% Tel. Roosevelt 8082 

' t*i«r»i-yo^ryr¥o^yn^^ 

CHOP SUEY 
i 

Gera Vieta Pavalgyti 
Lietuviškų Ir 'Amerikoniškų 

valgių kur gražiu ir Svarius 
gspeciall lietuviški pietus papras g 
Stoma kainomis nuo 11:88 ryto g 

lkl 8:88 po piet 
P. A. PALLULIS 

Savininkas 
3200-02 So. Halsted Street [ 

Tel. Boulevard 5788 

8 Atdara Diena ir Nakų 

urtiiifiiffiiiilliliiiiiiuniiiiiiifiiiiiiiiHitf 
** •• • ' — — — I I • i . 

Tel. Blvd. 8188 
M. WOITKIE\i-IC2—BANIS 

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

8118 Soutti Balsted St. 

DR, J. M. FINSLOVV 
Lietuvis Chiropractor 

1645 W. 47 St. Chicago. 
Telefonas Blvd. 7006 

Valancros: Nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis 10 iki 3 2 vai. ryte. 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 S. ASHLAND AVĘ. 

Arti 47tos g a t v ė j 
Ofiso Telef. Bouleva^l' 

i a i . » . « » . • » « • • • » » » » ^ i ^ ' ^ i » 

" • 

užsise-
t P 

Specialistai 
nėjusių chroniškų 
ligų vyrų. moterų 
Ir valkų. Daktarų 
Medlkalė Iiaboratorlja, 
DR. HOUVAT, pR. 
1347W.18St., Kampas BlueJ 
&!*., 2 f i. Varandos i^uo įįjį^fa 
kasdien. Nedėlloj nuo 8 

v — 

—w J i 

KRAUJO EGZAMIN0S 
$].00 |i«a 

Klinikas Veltui 
TIK DEL VYRŲ 

Gydytojui Nereikia Mokėt 

"606" ^ S s "914" 
Pacientai tik moka maža dalį už 
vaistus. Mes išgydome visokias 
ligas Kraujo, Odos, Kepenų ir 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

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

Nedėlioj 10 lkl 1 
i • • l l i M'<J 

m + » » • « » > » 

DR. H E R Z 
» » • • • • » 

* • 

W 
* 

i 

I S R U S I J O S 
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gj' Jytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias Ir chrontBkas "M||s 
vyrų, motery ir vaiku BĮS* 
jauslus metodus X-Ray ir^kltokĮua 
elektros prietaisus. į 

Ofisas ir Labaratorlja: 1098> W. 
18th St., netoli Morgan St, •-_.,'_ 

VALANDOS: Nuo 10—^i^įaty 
Ir nuo 6 iki T:10 vai. vafta^gT^ 

Clenomiai^ Cahal 
Telefonai: l l 11. 

Dfe 
Boulęv 

3235 South Halst 
Val.: »—10 A 1L Ir po I f. vak 

• » » • » - • » • « — • » " WM> 

Tel. Boulevard 3686 

Dr>. J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 So. Halsted St. 
^Valandos: 8—12 iš ryto 

Vakarais nuo 7 iki t 

CICERO OFISAS: 
' 1243 South 49th Avenue 

Tel. Cicero 4676 
Vai.: TJtarnlnkais ir Pėtnyčlomls 

nuo 8 iki 9 vai. vak. 

Dr,A,Račkus! 

t Tel. Cicero 8421 

DR, HELEN M. WIS 
-LIETUVE DANT 

X-RAY 
2187 So. Cicero Ave^ 

ROOM 5 

Gydytojas, Chirarjjas, Obŝ  
tetrikas ir Specijahstas 

Elektroterapas, 
IŠIMA TONSILUS • . 

1)—B« mari nitu*, 
I ) — B« peilio to SS tfc^Sm>. 
3)—Mt krauj*, 
4)—Bt jokio pavojam fevefkasal, 
S)—rnrljentui nereikia Biruti, taO 

tuoj voliryti, ir r»li ettl ldarbk 
PAGYDO: "OAl-H*mnM (ok mesto tai-

*yjr) Ir akmenit Alapum* paiilėj bo 
•perarijos, NU tam iikromi« moksli-
Skoni ie priemonėmis bei vaistais. 

ApkurtiiNieraa sugrąilna girdėjimą. 
ikfii* \i^.okia« lira* paaekminsrai. Ir jot 

yra reikalas daro operacijas. 
Profesijonaii patarnavimą teikia aaro 

•Stos 
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
ONiMM atidaryta*: Kasdien nuo t vmL 

po plet iki i vai. vakare. 
Nedėnomla ix uredoūįM ofUai 

ryta*. 
» • " - ^ • ^ -

DR. A, K, RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CRTRURGAS 
4442 So. Westem Ave. 

Telef. Lafayette 414S 
v r ! • .i j 

DR. B Ė N l T c i ARON 
Ofisas 1801 S. Kedzie Ave. Phoae 
tiafayette 0075. Valandos t—€ vak. 

' Rezidencija SI&0 W. t s SU Pkooe 
Prospect 0€10. Yalaadas lkl l t 
ryto, 7 iki 8:S0 vakare. 
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CHICAGOJE 

2inio-2ineles. 

s 163 kuopa laiko susirinkimu;-
antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnetįo, Vienuolyno kapelio-

; n i, jos name Mar<iuette Rd., 
pnisidedu pirmą valandą po 
pietą. 

X Šiandien, anigsejo 30 d., Ateinantis susirinkimas į-
švenčia savo vardines didžiai! vyks Spaliu 11 dienoje. Svar-
gerb. knn. Hieronymas Vai- j bu; kad tan susirinkiman at-
čiunas, "Draugo" B-vės di- si neštų persikėlimo pa-
rektorių pirmininkas. Sveiki- liudijimus sakantieji nariai: 
name g-erb. Solenizantą ir lifl-Į Petras dailius ir Jonas Ski-
kime daug, daug Dievo pa- j.etis. Arba gali paštu pasiust 
laimos svarbiems jo darbams! | raštininkui. 

X Vakar vakare apleido > 

REIKALINGA 10 vyrų del 
fanuos ir šiltnamio "green-
house". Pastovius darbas. 

Atsišaukite: 
A. BATEK 

2029 Grenshavv St. iš užpakalio 

NAMAI -- ŽEMĖ I 

Gfhieaga, I)r. K. Pakštas, bu
vęs "Draugo" redaktorius. 
Spaliu M) d. I)r. Pakštas iš 
$Sw Yorko išplaukia laivu 
įįfceorg-p YVashington" i Lie-
QTVą, kur eis geografijos pro-
fifeorians pareigas Kauno u-
BiVersitete. Laimingos kelio-
urs ir vaisingos darbuotes Tė
vynėje. 

XX Šiandien Labdariu. (Vn-
tlS susirinkimas paprastoje, 
įlietoje. Laukiama daug daly- * 

J. P. Pentis, rast., 

'2CA7 W. 69 St. 

PARDAVIAU* F Bnf-ernė ir 
g n )c«rne. Visokiu tautu ap
gyventa. Biznis gerai išdirb
tas. Taipgi yra (> kambariai 
pagyvenimui. Atsišaukite i 
krautuvę. 

1301 S. 50 Ct. Cicero, 111. 

PARENDAVOJIMUI 
Kambarys del vieno ar dviejų vai

ki nij b<> valgio. Maža šeimyna. Geis
tina kad butų katalikai. Atsišaukite: 

3240 So. Union Ave. 
Pirmas Aukštis 

** IŠRENDAVOJIMUI 
Kambarys patogius del vieno ar

ba dviejų vaikinų su elektros i r to s* 
ir vana. Kreipkitės pas 

ANTANAS VIDIKAS 
3310 Auburn Ave. 

Mūrinis 2 flatų 6x6 kamba
rius namas. Karštu vandeniu 
apšildomas. Du boileriai. Gat
vės ir jiela išcementuota ir 
viskas išmokėtą. Rendos ne
ša $160.00 į mėnesį. $7,000, 
mortgičius. Galiu mainyti ant 
loto. Namas randasi arti Vie
nuolyno. (19) 

Ivrti, nes susirinkimas svarstys 
iffbai svarbius klausimus. 
£2< Marąuette Parko Vyriai \ 
{XVI kuopa), gavę įkvėpimo iš 
AHest Sidės vyčių, nutarė lei-
££ savo laikraštėli anglu kal-
\m. Laikraštis pavadintas 
'tJKnighthood in Marąuette 
STanor". Eis kas dvi savaiti. 
Redaktorium išrinktas vytis 

|J. P. Pentis. Pirmas numeris 
išeis spalių 1 dieną š. m. 

X Spaliu 9 dienos Rengimo • 
komisija darbuojasi. Vilniaus 
[gedulos dienai rengiamas pui- j 
kus vakaras su prakalbomis; 
ir muzikale programa. Vaka-
iras įvyks spalių 9 diena S vai. 
vak. McKinlev Park s vėtai nė-

— 

Reprezentuojame geriausių iš -
dirbyš^ių pianus. Parduodame už 
teisinga dirbtuves kainą ant lon-
pvu išmokėjimu. I'irm negu 
pirksi apsi lankyk pas mus. 

JOS. F. BUDR1K 
P I A N O H O l SE 

3343 S. HALSTED ST. 
Chicago. 

Stock Room 3327 South 
Halsted Street 

VYRAI GYDYKITĖS 

$50 
Gydimas 

Tik $10 
Iki pranešimui frydysn vyrus už 
numažintą kainą $10.00. Sis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgl at
eikite šiandien atidėl ioj imas yra 
pavojingas. __ 

Ąr sergate? 
Ar norite i š 
s igydyti? At
eikite pas roa 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite just; 
tikrą stovj. 

Nemaišykite 
laika pas ki
tus ardytojus. 
A* "artojų X -
Ray ir Mic-
roskopą del 
egzami nacijų 

IV. R. Kegister k u r ! e suranda . , . n « i . ^ tikra prležast, 109 N. Dearborn „ ^ 1 J & n o S5' 
s t . 12-to aukšt is metų pasek-

vyrų draugas. . _. , •»/ ^ švęstos gydy-Mano geriausias JJ į j į į 
pal iudyjimas yra Ateikite 
mano Lsgydyti ir ^ „ ^ n . 
patenkinti 

LABD. CENTRO SUSI-
RINKIMAS. 

Labdarybės Centro mėnesi
nis susirinkimas įvyks, Sere-
doj, Rugsėjo 30 d., š. m. Auš
ros Vartų* parapijos s vėtai-
nfj, pradžia lygiai 8 vai. va
kare. 
. Visi Labdariai, draugijų at

stovai esate kviečiami kuos-
kaitlin<riausiai i ši susirinki-
na atsilankyti, nes reikia 
pasitarti del Seimo, kurs ko-
i»i*ijos nuožiūra j vyks gruo
džio 6 d., š. m. J r daugiau y-
ra svarbių dalykų kuriuos 
reikės aptarti. 

Labd. Centro valdyba. 

MARQUETTE PARK. 

A. L. R. K. S. A. Susi
rinkimas. 

Vietinė A. L. R. K. S. A. 

+ 
KAZIMEIRA 

i MACEVIČIENĖ 
(Po tėvais Jakštaite) 

persiskyrė su šio pasau
liu po sunkios ligos rug
sėjo 27 d. 1925 m. 3 vai. 
ryte 25 metų amžiaus. 
Paliko dideliame nuliū

dime Vyrą,, Motiną, Sese
ris, Broli ir Gimines. 

Kūnas pašarvotas 625 
W. 31 St. Laidotuvės į-
vyks Seredoj rūgs. 30 d. 
Iš namų 8 v. bus atlydėta 
į Dievo Apveizdos bažn. 
kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės 
sielą. 

Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotu
vėse. 
Nuliūdę Vyras, Motina, 

Seserys, Brolis ir visi 
Gimines. 

oientai. 

606 
Tel-

p a " s ingas ir ga -
bu* gedimas. 

Europos 

Pardavimui 6 kambarių me
dinis naujas namas. Fronte y-
ra krautuvėlė su bizniu. Ga
liu mainyti ant loto ar kito
kio biznio. Kaina $7,200. Pir
mų Morgįčių $2,2C0. Įnešti 
$2,000. Namas randasi Stick-
ney, 111. netoli Chernausko 
daržo. (20) 

NAMAI - ŽEMĖ 

DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

Mūrinis namas 5 ir 6 kam
barių. Pečiu šildomas. Naujas 
grindys. Garadžius del dvie
jų karų. Alėja ištaisyta. Ren
dos įneša $4{> } mėnesį. (9) 

NAMAI - ŽEMĖ 

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui mūrinis 2 fla-

tų namas. Metai kaip staty
tas; ąžuolo užbaigimai. Por-
čiai uždaryti; pečiais šildo
mas. Rendos neša $90.00 j mė
nesį. Mortgičius $8,600.00. 
Savininkas priims lotus kaipo 
pirmą įmokė j imą, ir duos 
mortgičius. Namas randasi 
Marąuette Parko apielinkyje. 

(20) 

Remėdijos m 

Pardavimui bungalow 6 
kambarių. Beismente yra 4 
kambariai ir ant viršaus vic-

jnas. Taipgi 2 karam gara
džius. Namas pastatytas ant 
pusantro loto. Savininkas 
duos mortgičius. (21) 
DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 So. Oakley Ave. 

Telef. Roosevelt 7791 

Mūrinis 6 familijų namas 
po 4 kambarius. Atneša gerą 
rendą. Taipgi prie tam yra 
geras mūrinis 3 karams ga
radžius. Kaina $15,500. Įmo
kėti $3,000. šis namas turi 
būti tuojaus 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) 

TIKROS Ir P A G E 1 U N V J S 
Suteiktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negal ima išgy
dyti pasiduoda Siame scientlfiSkam 
gydymui. A5 vartuoju mano gy 
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomaa l igas } 

{trumpą laiko. Ateikite Šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:30 
v. r, Utarninkals, Seredomis Ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėl iotais 
nuo 9 vai. Iki 1 vai. p. p. 

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

Paimkite elevaitorj iki 12 
aukščio 

Cnlcago. m . 

i / • 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Licensed 
Oalsamotojas 

710 W. 18 St., Chicagb, 111. 
Viskas kas reikalinga prie pa-

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

Telefonas CanaI '3161 
nuliūdimo valandoje. 

PARDAVIMUI Naujas 2 
flatu mūrinis namas po 5 ir 5 
kamb. $v. Leono par. Lotas 
40x144. Matykite savininkę 
prieš perkant. Bargenas už 
casli. Savininkas ant vietos. 

7516 So. Emerald Ave. 

MAINYK!! 
Mainyk savo namą ant farmos 

160 ak«»rių; 80 a koriu dirbamos, 80 
akoriŲ gero miSko, nauja 4 rūmu 
namas, maža barnė, sulinis, sodas, 
gora žemė 75 mil ios nuo Chioagos 
gori keliai., Preke $6.000 — $2.000 
skolos imsiu nedidelę Chicagos pro-
perte. Klausk ar rašyk tuojaus: 

B. R. YASULIS 

3708 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind. 

A. "f" A 
KAZIMIERAS VISKONTAS 

musŲ myifrnas sunirs ir brolis mirė nigs. 26 d., 1925 
m. 6:15 vai. vak. 19 metu amžiaus. A. a. Kazimie
ras gimė Chicagoje Spalio 2 d., 1905 m. 

Paliko dideliame nuliūdime motiną Marijoną, tė
vą Joną ir dd broliu Joną ir Vladislovą. 

Kūnas pašarvotas 4624 S. Wood St. Laidotuvės 
Įvyks Ketverge Spalio 1 d Iš namu 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj |vyks ge
dulingos pamaldos už velionio siela. 

Po pamaldų bus nulydėtas Į šv . Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: TĖVAI IR BROLIAI. 
Laidotuvėms patarnauja grab. J . P . Eudeikis. Tel. Yards* 1741. 

S, D. LACHAWIGZ 
B Lietuvis Grabortas 

2314 W. 23rd F l a c e 
Chicago, DL 

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

Tel. CanaI 1271 
2199 

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. Falrfield Avemae 

Tel. L-afayette 0727 
SKYRIUS 

4904 West 14th Str.. Cicero 
Tel. Cicero 8094 

-S 
i 
l 

r. 

| Tel. CanaI 2591 \Va*-hing Macliinos 
M E T R O P O L I T A N 

ELECTRIC SHOP 
Liglit And l»owcr, \Viring. F ix -

tures And Eleetrieal Supplies 
2215 West 22 St. t hieago, 111. 

PARSIDUODA BEAUTY 
SHOPPE 

i .a ha i gražioje vietoja; biznis la
bai rSdirbtas. Parsiduoda už pusę 
kainos iš priežasties ligos. 

Atsišaukite tuojaus. 
Rooseve l t 8951 

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) 

LOTAI 
Pardavimui 2 lotai 51x125 

jiGJu. Lotas yra kampinis Ir 
parsiduoda abu sykiu tik už 
$1,400.00, tai didelis oargenas 
Galiu mainyti ant bungalovv. 
Įnešti $1,000.00. Lota5, randa
si ant 64 ir Springfieid Ave. 
Mortgičiai $ 400.00 Side vo 
kai, suros, gesas ir vanduo 
viskas įvesta. (14) 

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

2 flatų naujas ką tik bai 
giamas mūrinis namas C KO 
kambarių. Lotas 30x126 pėdų, 
Karštu vandeniu apšildomas, 
aržuolo užbaigimai, bungalow 
stogas. Sun parloriai. Įmūry
tos vanos. Viskas vėliausioj 
mados įtaisyta. Kaina $14,-
800. Namas randasi arti 54 ir 
S. Turner Ave. (16) 

PARDAVIMUI 
Marketas (bučernė) ir f rūktų 

krautuvė. Cash biznis. Geri fixturiai. 
Galima gerai pinig-ų uždirbt. Renda 
$35 j mėnesį. Gera vieta del Lie
tuvio. Savininkas apleidžia miestą. 

Atsišaukite: 

JOHN IWIMA 
7145 Carpenter St. 

REIKALINGA Mergina ar
ba moteris prie namų darbo. 
Turiu 3 vaikus. Atsišaukite: 

6420 S. California Ave. 
Tel. Republic 8581 

Kam mokėt rendą kad gali
te but savininku. Aš turiu 
naujus bungalow ką tik pas
tatyti Lietuvių kolonijoje ar
ti bažnyčios ir mokyklos. Par
duosi! už $6,500. Cash $250 ir 
po $30 4 menes j . -Galite tuo
jaus užimt gyventi. Kreipki-
ties. 
12401 S. Racine Ave. Chicago. 

RESTAURANAS pardavi
mui labai geroj vietoj, Lietu
vių apgjvventa. Taipgi arti 
dirbtuvių. Arba mainys ant 
tuščių lotų. Geras biznis. Vi
si nauji įtaisymai. (17) 

Pardavimui arba mainymui 
ant gtrosernes ar bučernes mū
rinis 4 familijų namas. Gara
džius vienam karui; alėjas ce
mentuotas, elektriką, gesas ir 
visi įtaisymai. Kambariai pe
čium šildomi. Rendos $83.00 
} mėnesį. Kaina $9,500.00 Mor 
gičiai $5,500.00. Namas ran
dasi Bridgeporte. (18) 

DRAUGAS 
REAL ESTATE GO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Telef. Roosevelt 7791 

C. P. SUROMSKIO 
SPECIALIAI BARGENAI 
KAS PIRMAS TAS 

LAIMĖS. 
Pardavimui Arba 

Mainymui. 
NAMŲ IR-PARMŲ 

BRIDGEPORTE: 3 pagy
venimų mūrinis namas po 5 
kambarius aukštas beismei?-
tas ir pastogė. 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 įmokėjimę. 2 
pagyvenimų mūrinis namas 
po 4 kambarius įmokėt $1.500 
kitus kaip renda savininkas 
maino ant lotų randasi ant 3 i 
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
kėt $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 įmokėt tik $1,000 kitus 
kaip renda. 4 pagyvenimu 
naujas mūrinis namas po 5 
kambarius parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesnio namo. 

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

MARQUETTE MANOR: 4 
pagyvenimu naujas mūrinis 
namas po 5 kamb. visi vėliau 
sios 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 į-
tasymai parsiduoda pigiai sa
vininkas mainys ant bunga-
low arba mažesnio namo. 

KAS NORIT GREITAI 
PARDUOTI ARBA MAINY 
TI MELDŽIU PRANEŠTI 

Z, P. SUROMSKIS & GO. 
3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

Tel. Boulevard 9641 

/ : -

REAL ESTATE 

G. P. SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
m&i taipgi 
ir Tlsokius 
biznius. Dar
bą at l iekam 
greitai, pi
giai Ir gerai 
Kreipkitės: 

3352 So. Hafered Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L FABiONAS GO, 

809 W, 351h St. Chicago 
Tel . Boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M P I R K I M O IR P A R -
D A V I M O R A Š T U S . 

Pasekmingai s iunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes . 

V -

V, M, STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais į Lietuva ir kitas 
šalis. Pinigus išmoka arti
miausioj paštoi arba han-
koj. PARDUODA'laivakor
tes anj: visu linijų ir greitai 
atveža gimines iš Tlietuvos. 
Padaro legalius poperius ir 
dovernaštis. Parduoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namu bei .lotu. 

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

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

Chicago, UI. 
Telefonas Yards 6062 

Notary Public. 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

f 
Tel. Prospect 090« 

H E A T I N G • 
(g i luma) 

Garu Ir karštu vandenin 
JOHN V. TflOMPSON 

«S4T So. W E S T E R N AVEUL'E 

Tel. Republic 45S7 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
G E N E R A L OOHTRAOTOR 

A N D BLTLDER 
702S S. Arteslan Ave. Chicago. 

of 

1&&* tAft84Ji * *2£2AtJ!S£A!JLia 
rel. Yards 60C2 

A. K A I R I S 
M u rimo ir butiavojimo 

G E N E R A L I S 
narna 

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

Atsilankykite pas m a n e dnosof* 
gera patarimą. ĮJ 

8311 South Halsted Street o 
3 Chicago, m . g 
£ H o m e • 
3 3356 L o v e A venue į 

I Telefonas^ CanaI 0610 

PLUMBING 
Goriausias plumeris , arba 

l ieku gerai ir sąžiniškai. 
a t - i 

THOMAS HIGGINS 
2313 So. Oakley Ave , Chicago. 

jBRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicag;o, UI Tel. Yards 7282 
I M • " . ' • • - • • • • • » • • j_ _ n 
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