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"prabai" yrą rienint«iia I i* 
turia katalilcų dienraltis Attieriko. į 
je. Šiais metais suėjo jo gyvavi
mo 10 metų. Viii "praugo" drau
gai j j remia, nes "Draugas" re
mia aavr " -fr 

'.* 

^ " • w ^ 
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Spaįda — tai galinga jė$a, $$ 
jėga gerai panaudoję, sukursimą 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raštais katalikišką spauda. 
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W A S I I I \ ( ; T ( ) X , lapkr. V. j 
— S. Yalstyb.'j ambasadorius j 
Meksikai Shefl'ield aną dieną 
Čia turėjo konferenciją su val
stybės sekretorium K ė l i o j . 
Po konferencijos pranešta, kad 
S. Valstybių policija Meksikos 
atžvilgiu nekeičiama. 

Kiek žinoma, f.a'.ies admini 

Kesintasi Nužudyti 
Prem. Mussolini 

• • i •• n—iii • — — ^ — M — » 

Bet Italijos Premieras Išliko 
Nepaliestas 

— — — 

Jauna Pasikėsinto ja Minia Ant Vietos 

PROHIBICIJOS KLAUSI- | 
MAS fc-SE VALSTIJOSE 

ŠV. PRANCIŠKAUS 700 M. MIRTIES JUBILIEJUS. 

P r i m u š ė ^tracija turi dacg nesmagumų 
su situacija Meksikoj. Galimas 
daiktas, kad rytoj rinkimai ne
išeis administracijos nau/lon ROMA, lapkr, 2. Šį sek- 1 
taip, kai}) pageidautina. Bet madieaij vakare mieste Bolog-į pat 
administracija išsprendžius ve- n a kesintasi nužudyti Italijos jI vas, a r nesužeistas, 
rčiau nukentėti, negu tarti žo- premierą Mussolini. Tas ivy-j Kuomet iš ]>erėjimo fmonės 
dį-kitą už persekiojamus Mek- ko jau šeštuoju .kartu jam prė
sko j gyventojus. 

NEW YORK, lapkr. 2. —į 
Prohibicijos klausimu šiandie; 
įvyks piliečių balsavimai šiose 
valstijose: 

California, Colorado, IHįno-' 
is, Missouri, Montana, Neva-j 
da, New York i r AVisconsin. 

Šiose valstijose prohibicijos 
klausimas nevienodai stato-
mas. Nevada nori reikalauti 
atšaukti patį prohibicijos ame-, 

i ndmeutą. Kitos ^a'istijos nori 
Volsteado įstatymo modifika
vimo. Dar kitos, stovi už tai, 

» Į 
kad kiekviena valstija turėtų 

ėsi prie automobiliais kikiln **»*» kaip tinkamiau modift-, 
• t i r t i , ar premieras išliko gy- k l l ( ) t i Volsteado įstatyme. 

PREZIDENTAS RAGINA P l -
• 

i. i 
mieraujant. 

I>ašaliuti, premieras, karabi 
nierių lydimas nuvyko į ge--
Vžinkelio stotį. 

LIEČIUS BALSUOTI 

vos-vos nelietė kru- j ) ( ) 

\YASHINGTON, lapkr. 2. 
I— Pirm išvyksiant į Massa-

v . chusetts, prezidentas Coolidge 
apie pasikėsinimą zai- . „ . . ' . 

* l . 'paskelbė trumpą pareiškimą, 
greitumu aplėkė visą įmes--. . . £ »r ,. , . 
® . . v. . . , kunuomi ragina S. Valstybių 
Premjerui važiuojant \ sto- .,. ¥. , , ; .. . . -. ». 

piliečius, kad jie visi šiandie 

Tik vienas pažymėtinas fak-j Bet Mussolini ir Šiuokart iš-
tas, kad Meksikos konsrliari- jįk0 sveikas. Paleista iš ^ ^ ' 1 Vieni klikštavfmai 
niai agentai šioj šaly žymiai V(,rį0 kulipka perėjo per dra-1 £ : n 5 a 

pertraukė savo vedami pro pa- bužius ir 
gandą prieš Katalikų Bažny- tinęs. 
« 9 Meksikoj, j P o p i P t stadi.jnme. kur buvo! ti< v i s m . j i s m i n i l J b n v o ^Jf"*""! * " " • 

.Ji) aptyhmo priežastis neži^ gai r ink? virš 50.000 žmoniaj, jnnamąp Jaukiant: ' dalyvautų miKi 
nom*. Kad S. Valstybių vald-' ] ) r e m j e ras atidarė Mokslo Pa-! ' «jig0 gyvavimo Mussoli-
žin jų nenutildė, tai aišku. Bet ž a n g 0 < , kongresą. {nimt" " \ 0 r t i s fašizmo prie
šai .IK. paties Calles'o snstab-. K a i p 5:40 vakare ;jia a n t o - - j a m s ! - . . . 0 a l a s t a m > k l ) r s , m . 
dyti vesti sau pavojinga pro- m ohil iu važjavo iš stadijunu>; l i p s t | J i t a l i j 0 8 įSgdbėtoja!" 
pa^andą svetihioj Kaly. Nes jų krittteUJMrt tūkstantinėms mi-' , > m m e r o į^ikima^ Romoj 
propaganda prieš Bažnye.a ne | l i o m s ! . iškilmingai buvo minimas. Pre 
tiek kenkia Bažnyčiai. k.ek pa-

Vaizdelis Jš šv. Pranciškaus Vienuolyno Asyžiuje. Kur 
dabar didelis vienuolynas stovi, ten šv. Pranciškus su savo 
pirmaisiais broliais turėjo mažą namą. Po jo mirčiai, padau
gėjus vienuolių-broliii %skaičiui pastatyta 1230 m. bažnyčia 
ir didelis vienuolynas. 

CHICAGOJE 
ŠIANDIE RINKIMAI. 

imuose. 

įgai 

ŠVENTASIS TĖVAS SVEI
KINA MUSSOLINI 

Šiandie rinkimai. Visi pilie
čiai ir pilietės, kurie registra
vosi, šiandie teeina balsuoti ir 
tep risi deda prie gerų valdinin
kų išrinkimo. 

Iš Rumunijos Pasalinami Amerikos 
Laikraščiu Korespondentai 

i BUKAREŠTAS, lapkr. 2. \ sto įpėdinio galimą gryžimą 
—* Rumunijos cenzūra ne vien\ Rumunijon, 
draudžia laikraščiams paduoti Paskui kai-kurie redaktoriai 
Žini^aįji^KlriaHenės kelionę į>pašaukti vidujinių reikalų mi-

j į T Pasigirdo širvis ,™™ii sveikinimų pirmiausia; R e n i t o ^ ^ r ^ ^]y 

Tuo momentu pasigirdo šu- pasiuntė karalius su namis-

ROMA, lapkr. 2. — Kebnta 
i^s.^. ;at;w^^ x*^-« «^^ ̂ -«*; I - o i ^ i ^ • A ^ J - * - rAmerika ix apie jos parima-, {juisterio. ofisaji ir įspėti, kad kartu įHlikęa ^ryvav nuo pa«- Bakavtoo vietos atidarytos: . _ v , 
i • -^., T* r - • ~- «„ ryt.- • " ~ ̂  ,. . tyma su sūnum, princu karo-fateitv ko panašaus nebūtu. 

|kesinirmų Italijos premieras Chicagoj nuo 6:00 ryto ligi 

VIS. 

čiai Meksikos valdžiai, 
viena jų skelbiama nesąmonė 
Amerikos katalikų tuojaus ap
nuoginama ir patys agitato 
i iai pastaton 
}X). 

0 . . . ,v. +- /i i Bet negavo progos. 
Bet nereikia pradžiugti. Gal t ' 

jie ruošiasi kitokiomis priemo 
nėmia savo tikslo siekti. 

Minia momentaliai nutilo kiais. 
ir atsisuko į kažkokį jaunuolį,1 Tai bus kitu įrankis 

bes sveikinimų. 
Premierą sveikino ir Šven-( 

tasis įTėvas per sekretorių. 

> -^ . _ _ , . »Hu, Paryžiuje, bet valdžios pa-^Negalima laikraščiams paduo-
4:00 vakare: Cook apskrity * . , , .v ^ .. \• . „ . . ,. 

P- ™ /•%«'•:•..* 2 . i redvimi dar is Rumunijos pa- į ti smulkmenų apie karalienes 
nuo 7:00 ryto ligi 5:00 vak. ' . . . * , , .. .V.J . \ . .. \ l . 

ii priegvdos <tuJ- l a i k a n t į r a n k o i ^ v o , v e r J - T i^ s Kai-kur Romoje įvyko kaip S w i k i u a jį ^ ^ i t a l u t a u t a > 
mėgino dar antrąkart šauti. I ir riaušių, kuomet fašistai puo-j p a t s premieras tvirtina, kad 

Tagtiey išteisintas 
šalinta du amerikoniškų laik-; kelionę arba buvusį sosto įpė-
raščių korespondentu, kuriedu dinį. 

! ralšinėjo nelabai palankių vai- Kuomet amerikonišloj laik-
Prisiekusių teisė,įų Jšteisin- džiai žinių. ra'^cių korespondentai iš Ru-

llė vieną-kitą savo priešusi Bet j a m nie*k0 bloga neįvyksią p i - i t a S " " ^ Business agentas Į Bukarešto dalis laikraščių jmunijos pašalinami, nežinia 
Jis galybėa rankų nutvertas! policija tai vba givitai n u m a l - į r n m e g j i g a t s į e k s i a s s a v o t i k .vTa^ney, kurs buvo kaĮ*imamas Jaidos konfiskuota, nes juoseįkaip jausis toliaus karalienė, 

, ir tuojaus p r ima ta s . Kuometjl.iino. / f , l a Jtaijjog įr įtalų tautos ge-
| jauno piktadario lavonas pai-| Aišku, jaunuolio pasikėsinto- t ' rovei# 

' M O N S MAIZTEGUI KON-' m t a s P 0 1 ^ ^ ' 0 8 s t o t i n > 3 a m e r a " | i e a i v o j e nega'ėjo kilti idėja 
SFKR1JOTAS VYSKUPU * s t a k ^ i o l i k a P^ i 1 ^^ padarytų j nužudyti premierą. J i s turė-

Pasikesintojas tiesiog; jo but įrankiu tų, kurie senai 
LOS ANGELES (per paš- ^ " " " ' i ' t a s - - i darbuojasi premierą nukala 

tų). — Šv. Vibijano katedro
je Los Angeles ir San Diego 

žaizdų. 
' sutremptas, 
i Tuotarpu dalis minios puo-lbinti. w 

KITUS JIE MOKA KAL
TINTI . 

už, vieno kontraktoriaus nuža- buvo rašoma apie buvusio so-j lankydama Ameriką, 
dymą. 

Tokiu būdu nesusekta, kas 
j atliko tą žmogžudystę, nors taį ' 
(keletas darbininkų matė. 

MASKVA, lapkr. 2. — Bo-j Brolis broli nušovė 
ris Stepanov, komunistas, pa- John Sullivan Englėwood 

Devyni Darbininkai Žuvo 
/ Anglių Kasykloje 

WILKES-BARRE, Pa., la- neišliko gyvas. 
vyskupas Cantwell tituliariu į 24 VALANDŲ LAIKRODIS PREZIDENTAS COOLIDGE teko rumunų kalėjiman, iš kur stoties policijos suimtas. J i s pkr. 2. — Susąuelianna Collie- Tarp žuvusių yra keturi 
Tanis vyskupu konsekravo 
monsign. J . Maiztegui, kurs 
paskirtas Apaštaliniu vikaru į 
Oarien, Panamoj. 

Naujas vyskupas yra plačiai 
žinomas pietvakarinių valsti
jų katalikams, nes jts tarp jų 
U5M laikas darbavosi. 

. ŠVEDIJOJ 

STOCKHOLMAS, spal. 31. 
— Švedijos valdžia visai šaliai 
įvedė 24 valandų laikrodį, koks, 
"»au kelinti metai vartojamas 
Franci joj, Lietuvoj ir kitur. 

Švedijos telegrafų ir telefo-

IŠVYKO BALSUOTI 

Sekret. Kellogg pasiliko 
Washingtone 

jam vyko Maskvon prisiųsti nušovė savo brolį "VViHiam Su- res Co. kietųjų anglių kasyk- vienos šeimynos nariai 

\YASHIXGTON, lapkr. 2. 
Prezidentas Coolidge išvyko I 

la?ską. J is aprašo, kaip Ruimi- 'llivan ties pastarojo j namais, 
nijos kalėjimuose kaliniai kan-;625 W. 61 st. 
kinami. 

Gali but. Bet kas veikias 
bolševikų^ išlaikomuose kalėji 

Primušė žmogų, nuimti 
I 

loj No. 7 aną dieną įvyko du- .Sakoma kasykla randasi ar-
jų ekspliozija ir devyni dar- ti Nanticoke, Pa. 
bininkai žuvo. Valstijinio kasyklų biuro vi-

Prandsa, kad tikroji eksplio- išminkąs AValsh iškėlė tardy-
zijos priežastis visgi nežino- mus. Be to, tardymus veda pa-

j nu administracija 24 valandų 
NAUIA BRIG1DIEČIŲ 'V.krodį vartojo nuo 1909 me-

VIRŠiNINKE j tų: Bet kitos valdiškos įstaigos 
i vartojo paprastą 12-os valan-

į Massachusetts valstiją, kur. 
*nnAi~ o„ *™^ ^«^A ««,r« i pasauliui butų labai įdomu, šiandie su žmona padės savo * f * 
balsus rinkimuose ir tuojaus 
vėl gryž į Washingtoną. 

Keturi jauni plėšikai užpuo-; 
muose RUSIJOJ, komunistai ne- . . . .. Q f p . } , 9 r r . ma, nes nei vienas darbininkas- ti kompanija. 

1 i • i- v J. m • *e praeinantį ot. LiesiaK, 4»-Ooi , ^^» 
'paduoda jokių zimų. Tas gi WL^ 1Q M mlAXi ufc.i-aJ ~ 

Pagautas poliemonas mirė PIETVAKARINĖJ EUROPOJ 
VĖTROS, SNIEGAS 

XORWICH, Conn. (per pa- <pų laikrodį, 
šta;). — Motina Mary Alpbon- Ateinantį pavasarį naujas \mo balsuoti. Pasiliko tik vai 

Didžiuma prezidento kabine
to narių taipat išvažinėjo jia- • jis mirė. Į Policija energingiau suska 

Du 'šio miesto vyru, kurfedu ^ ^ k e t u r į j a u n i ^,_\0 i e S k o t i p i k t a d a r i o , k u r s j a i 
Illinois upėje valtimi medžio-' . . T . ~, , ' ,^^« r t W Oo 

MI Brazill išr.nkta ( M i k laikrodis bu.s pritaikintas viso- lStybės sekretorius Kellogg ir j o a n t i s , „uskendo apvirtus va , d a n a i ; J a n o w , e z ' G l a 8 S m f l I 5 . I.nezinomas. 

West 19 st., plėšimo tikslais. I 
Kuomet tas pasipriešino, jį , 

^primušė ir atėmė 40 dol. j Mirė anądien pašautas poli-
NUSKENDO MEDŽIOJANT, P a g a ū k t e p o l i d j a n elaimin-įeijos seržantas Beardsley iš 

TU I E J . O ' * • ž m o £Q paėmė ligoninėn, kar Kensington stoties. x itiOivLA, 111., lapkr. Z. —-T 

karo laivyno sekretorius Wil- J leiai. Motina vienuolėms Brigidie- į s 0 valdiškose įstaigose, inėmus 
tems. Į geležinkelius ir paštą. į bur. J ie savo baliotus pasiun-

Brigidiečių ordeno vienuolės j tė per paštą. 
mokytojauja Airijoj ir Austrą- 1 2 - 0 | VALSTIIŲ RENKAMI; 

. Kosowski ir Welies. t Seržantas norėjo areštuoti 
įtariamą automobilių vagį. at 

Ii joj. FEDERALIAI SENATORIAI | T A I R G I | S T A T Y M A S 
\ a u j a vir'šminkė šiame mie- _ _ _ 

Kiti medžiotojai nuo kraš- ; T r h l k š m a d a r i s ^ 5 3 , ^ 5 ( rast* garadžiuje, 312 B. 1I« 
to ivykusų nelaimę mate, bet ; s t T a s s e r ž a n t a p ^ ^ i r p 8 . 
negalėjo duoti pagelbos. | Kažkur kieno pavojinga-, pa-, 

Šautas ir Mercy ligoninėn vie-
bėgo. 

DAYTON, O., lapkr. 2. — 
ste gimusi ir augusi. Bet 25' AVASHINGTON, lapkr. 2. 
metus jau ištarnavusi virsi- ! _ gįandie d^ l iko j valstijų 

. , * . . , . w. . v • , " . - . . Vietos bankininkams vvko su 
ninke Brigidiecių vienuolijoj, renkami federaliai senatoriai* 
Airijoj. 

YRA AUKŠTAS PAJAMAS j n o sėbro pristatytas James O 
TURINČIŲ Brien, 27 m., iš BridgepoVio. 

\ 
3 < 

Illinois, Indiana, Ohio Mis-
souri, New York, Mar\dand, 

CHICAGO IR APYLIN- K«ituck>', Oklahoma, Colora-
K ^ S . — Nusakomas dailus o- do, Nevada, Oregon ir Arizo-
ras ; gana šalta. na. 

Chicagos Universitete seis-
morgrafas! užrekordavo labai 
smarkų žemės drebėjime už 
kokių 2,100 mailių nuo Chica-
gos. 

WASHlNGTON, lapkr. 2. Jo brolis anais metais už po-
rasti kažkokį federalį įs taty- '—Pinigyno departamentas pa licmouo nužudymą ^buvo paka-
mą, kad visi tie, kurie rašo skelbė, kad 1924 mė'tais S. .Va-'rtas. \t 
čekius mažiau kaip vienam do-Jstybese butą 75 ̂ žmonifų, ktt-( Su juo buvęs ligoninėj jo 
lenui, turi but traukiami teis-'rįų kiekvienas į metus turėjęs sėbras areštuotas. Pats pašau-! Vakar Chicagoj palaidotas 
man ir baudžiami 500 dol. ir virš vieno milijono doL paja-Įtąsis nenori sakyti, ka* su juo'aną dieną miręs Įeit. genero 

PARYŽIUS, lapkr. 2. — Pie 
tvakarinėj Europoj siaučia di
delės vėtros ir sniegas. Belgi
joj upės patvino ir vietomis 
išsiliejo. 

^Skersai Tarpžemių juros iš 
Afrikos į Franci ją vėjas neša 
su sniegu geltonąsias smiltis. 

dar 6 mėnesiams kalėjimu. ' mų. įvyko. i las Bell. 

Pinigų Kursas. 
VAKARYKŠČIOS DIENOS 

Lietuvos 100 litų . . $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.8) 
Francijos 100 frankų 3.18 
Belgijos 100 b'elga 13.91 
Italijos 100 lirų 4.30 
Šveicarijos 100 frankų 19.33 
Vokietijos 100 markių 23.81 

. 
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'AT NEWS-STANDS to. A OOFY 
DRAUGAS PUBLISHINO CO., 

TeL Rooserelt 7 » i 

PASTABELES 

Laimėjimai. 

; Įvykusieji Belgijoje savi-
"valdybių rinkimai parodė, 
kad visa Belgija kratosi so
cialistų; žmones nuo socializ
mo pailsę, nori pasilsėti ne 

"svajonių pintame gyvenime, 
bet laimingoj tikrumoje. 

Šiuose rinkimuose pasirodė 
Belgijoje naujiena — raudo
nųjų (kruvinųjų) bolševikų 
partija. Komunistai labai re-

;tose vietose vieną kitą savi
valdybėje vietą laimėję. Jie 
reikšmės neturi. 

Labiausiai rinkimus laimė-
Iję katalikai ir liberalai. Krik-
.ščionių Demokratų i r liberalų 
partijos įgijo daug naujų vie
tų savivaldybėse. 

Persirgusios socializmo ligų 
tautos, gryžta sveikaton, — 
jos tvarko savo socialį — vi
suomeniškų ir šalies finansinį 
gyveninu) amžiais išbandyto
mis priemonėmis, bet ne per
versmais, revoliucijomis, kitų 
žmonių žudymais ir prispaudi
mais. 

Lietuva šiandie serga so
cializmo liga, bet ji taip-gi iš 
jos pagi^. Žmonių nesusipra
timu pastatyti šalį valdyti >o 
cialistai — gyvo tautos kimo 
parazitai — išn5'ks, tautinei 
i r politinei tautos sąmonei 
sustiprėjus. O tą* tautos są
monę verta kiekvienam žiags-
nyje kelti. 

tis. Valdžia remia^prekybą ir 
mananti toliau remti tokiais 
pat budais, kaip pav. buvo 
Rusijai suteikta paskola že
mes ūkio mašinomis. 

Ministeris Rheinhofd pažy
mėjo, kad valdžia gavusi per 
praėjusį pusmetį daugiau mo
kesčių negu buvo biudžete nu
matyta net 31,000,000 dol. Tas 
i'Ao žymių pažangų. , 

O visas tas gerbūvis paei
nąs nuo to, kalbėjo Reichs-
banko prezesas, kad Vokietija 
savo pinigus auksu parėmė ir 
pinigų, vertę išlaikė. 

Tą visą turėdami vokiečiai 
rūpinasi kuomažiausiai įsi
leisti svetimo kapitalo į Vo
kietiją, nes jisai darydamas 
apyvartą, neša naudą ne sa
vos šalies piliečiams, o sve
timiems. 4 

Kaip valstybę tvarkyti ga
ktų daugelis iš vokiečių pa
simokyti. 

mmmmmammz 
Kuo. M. F. Daumantas. 

m • » < mmm 51 

Antradienis, Lapkr. 2, 1926 
m 

LIETUVIŲ KOLEGIJOS VAJUS. 
Pravartu pasikalbėti • su $erb. visuomene apie Lietuvių 

Kolegiją. Pabuvus trumpą laiką Lietuvių Kolegijos name, 
teko susipažinti šiek tiek su jos dvasia ir stoviu, todėl ma
nau, kad bus žingeidu pasidalinti mintimis. 

Jau daug buvo kalbama ir rašoma apie įsteigimą minėtos 
Bernaičių Kolegijos. Kaip aš pamenu, Kolegijos klausimas 

NEMAŽI FRANGIJAI 
NUOSTOLIAI. 

Iš Paryžiaus pareina žinių, 
kad tenai ir kituose Franci-
jos miestuose didelių viešbu
čių savininkai labai susirūpi
nę. Amerikos turistai, kurie 
kas metai skaitlingai lankė 

Marso kalba. 
Visas Londonas gardžiai 

pasijuokė iš tūlo radio mėgė
jo, tvirtinusio viešai, buk ji
sai per savo spindžio įtaisų 

! girdėjęs Mano planetos gy
ventojų atsišaukimą. * 

J į daugelis palaike prie
kvailiu. Astronomai neišgali 
išspręsti, ar galima yra ir ar 
tikrumoje yra bent kokia gy
vybė ant Marso. Visaip bando 
tai patirti, bet kol kas tikrai 
nežino. 

Bet kad tasai radio megė-
jęs galėjo girdėti planetos 
Marso garsus, visai nėra ste-

Vokietijos pažanga. 

Keiehstago visuomeninėje 
ir politinėje komisijoje darbo 
ministeris D-ras Brauns pra
nešė, kad Vokietijai ateina 
gerbūvio laikai. Bedarbių 
skaičius per pusę metų pu
siau sumažėjo. Kiti gauna val
džios pašalpą. Tas atsitikę ne 
del kokių nors sezoninių dar
bų, bet kad užsienin prekių 
išvežimas žymiai padidėjęs. 

Apie tą prekybų toliau ko
misiją informavo pramonės 
ir prekybos ministeris D-ras 
Kurtis. Prekyboje praėję blo
gieji laiK:. sak5 D-ras Kur-

labai senai buvo rišamas. Rišo kun. D-ras F. Kemėšis, r i š o i
F r a n c i ^ i m a k r v p t i i Vokie 

Dr. K. Pakštas ir eilė kitų veikėjų. O kiek buvo kalbaina 
visuose Seimuose apie šią kolegiją. Kad sudėjus visus tartus 
tuo klausimu žodiždus, manau, galima butų 'surašyti didžiausia 
knyga. Visgi iš to daug gero išėjo ir daug naudos atnešta 
šiai Kolegijai. Galų gale Tėvai Marijonai, matydami didelės 
užuojautos visuomenėj, pradėjo statyti pradinius rūmus Ber
naičių Kolegijai. Iš pradžios kaip kiekvienas darbas yra sun
kus, taip ir šis, bet jau yra kuo pasididžiuoti. Tėvai Marijo
nai pirko 17 m. už Chicagos miesto 220 akrų žemės plotą, ku
ris pavadintas "Marian Hills". Čia pastatė gražų 4 kibų na
mą. Namas turi gan gražų stylių. Šią vietą galinta pavadinti 
Bernaičių Kolegijos lopšiu. Čia užrištas pirmasis Kolegijos 
mazgas. Čia suvažiavę netoli 40 studentų iš visų didesnių A-
merikos miestų, sparčiai ruošiasi tapti pirmais Lietuvių Ko
legijai profesoriais. Jų tarpe yra Jonų iš Bostono, Juozų iš 
Brooklyn, Pranų iš Woreester ir Petrų iš i Detroito iš visų 
kampų J . Am. Valstijų; drįso šie jauni, bet parinkti jauni
kaičiai susiburti ir pašvęsti savo jaunystės dienas tam pra 
kilniam ir idealiam darbui. 

Studentų dvasia. 
Ištikrųjų yra kuo pasidžiaugti, ne tik kad turim Kolegi

ją, bet ir turim labai gerų ir gabių vyrų, kurie sugebės, man 
ding, padėti gan tvirtą pamatą Kolegijos moksle, kuomet už
baigs augštesaį mokslą Romoje. O labiausia pagirtina jų tar-
pe gryna lietuviška dvasia, ir dar nebetkoki. Šio straipsnio 
rašytojui teko plačiai susidurti su Amerikos studentija ir 
niekur nėra matęs tokios dvasios, tokio studentų typo, kaip 
kad dabar randasi Bernaičių Kolegijoj. Galima mukti geros 
iš jų ateities. 

tijų, kur taipat yra nemažiau 
dailių vietų vasaros atostogas 
praleisti. 

Pasibaigus didžiajam ka-
lui, turtingieji amerikonai de
šimtimis tūkstančių plūdo į 
Franciją ten pamatyti karo 
griuvėsių ir ::itų Įdomybių. 
Tuo būdu kas metai Prancū
zams tekdavo šimtai, mil'jo
nų amerikonuku dolerių. 

Tie milijonai franeuzams 
tačiau nedav."» kų naudinga. 
Lengvai igvii doleriai juos 
tik išpaikino. Juose ėmė įsi

vyruoti nuom mėj kad aifori-
ktnų priederme tuo būdu 
Franciją f Syti.- -Pagaliau 
franeuzai net už gausiai klo
jamus doleriui pradėjo atsi
sakyti amerikonams teikti rei
kalingų patogumų. Kuomet a-
merikonai r0k*kė nepasiten
kinimo, dažnai prieš juos su
kurstytos tamsuoli n minios. 

Ant galo paaiškėjo, kad 
franeuzų žemei* svečiavimasis 
jiru nepakenčiamas ir negali
mas. 

Tuo pačiu laiku Amerikoj 
akciją išvystė vokiečių agen
tūra amerikonams turistams. 
Ši agentūra d i* lėles pinigų su
mas panaudojo skelbimams 
apie dailiąsias Vokietijos vie
tas, kurias amerikonams pra
vartu aplankyti. 

To pasekmės buvo tokios, 
- I 

jos įr *to&WW praleido Vo
kietijoj arba Italijoj. 

Jau šiandie fran^uzai aima
nuoja nevykimai* pelnyti da;t 
giau amerikoniški; dolerių. O 
ateinančiais metais gali but 
toli blogia>. -

Amerikonai įsitikina, kad 
Vokietijoj turistam* yra ne 
vien daugiau patogumų, bet 
toli daugiau ir mandagumo, 
kadangi vokiečiai savo kultū
ra, ypač dvasios kultūra, to
li pralenkę f aneuzus. 

Franciją aavo puikią pa
moką. J ie • neturi garbinti 
vien amerikoniukus dolerius, 
bet turi atatinkamai gerbti 
ir tuos, kurie jiems tuos do
lerius suvežą. 

Iš Vokietijos elgimosi reik
tų ir I ie tuyai imti pavyzdys. 
Juk ic brangioj Lietuvoj tiek 

"' 

\ 

kad jau praeites vasaros pa- daug y r a g r a ž į ų ežerų, upių, 
baigoje daugelis amerikonų Į u p e i į ^ m i š k u i r kalnelių. Tu-
turistų užsisuko nuo Franci- rime savo kurortus, sveiką o-

rą ir gerą Lietuvoj valgį, 
čia randasi 5 klesos ir dienos bėgis yra taip suglaustas, kad'Tiesa, I i e tuva neišgalėtų tei-
studentas tik dairosi ir žiuri, kur jis ras trumpą poilsį. Čia kti gausingiems svečiams vi-
rasi lotynų kalbos, graikų kalbos, algebros, trigometrijos, į- *«. amerikoniškų patogumu, 
vairios istorijos ir lt. Žodžių sakant, yra ko studentai veikti bet juos įsitaisys jeigu tik 
ir dar ne bile kaip suktis. Bet pačių studentų tarpe gera dva
sia viešpatauja, kiekvienas, tikėdamas tapti profesorium, dir
ba sušilęs, "kad atsiekus savo tikslo. Iš to visko-galima da
ryti išvadų, kad Lietuvių Kolegija tuo žvilgsniu turi gražią, 
ateitį. i 

/ 

1 
s 
i 
s 
i 
L 
v 
o 
b 

F 

J1 

J 

| 

k 
r 
n 
I 

} 

t 
i] 

v 

Trūksta mokytojų. 
Sutverti Kolegiją ir priruošti jai profesorių kadrą nėra 

lengvas darbas. Štai nors toji pati Detroito Vyskupijos Se
minarija. Kiek metų padėjo pakol prirengė specijalistų-pro-

bėtmas dalykas. Jau porą me-L _ . . . . . . . .. —, , , 
, ^ v , »• fesonų. Tas pats įvyko su bile viena kolegija. Tas pats lem

tų atgal Parvžiaus moksli- . . . . . ." , . „, . , _ . . J . _ „ 
ta ir musų lietuvių » kolegijai., Teisybe, turim įastaruugu me
tu 5 gerus ir pafinktinus,profesorius. J ie bene ir bus rinkti
niams vyrai visoj išeivijoj tinkami tai darbuotei, nes visi y-

i 

ra Dievo talentuoti mokytojai, tačiau tas ne viskas. Idant pas
tatyti kolegiją ant tvirtų pagrindų, reikia parinkti specia-

j listus, kurie yra užbaigę kokią specialybę kiekvienas savo 
j šakoj. Jiems bus duota trumpoj ateity siekti specialybės, isu 

dzio įtaisu ir tasai Londono1 . . . . . . . . . . " v . 3 v. .. 
.. . . . , . , - i j a i s vyks keletas kitais metais baigti augstąjj universiteto 

radio mėgėjas galėjo girdėti _ u ^ 0 , fl. M _ 4 _ _ . ^ 4 . _ ^ 2 5 J J . J k*, 1 : 
Marso planetos judėjimo, bei 

n inkai džiaugėsi dangaus kū
nų šviesos išduodamais gar
sais. Tas buvo tuomet pla
čiai aprašoma Europos spau
doje ir pavadinta "žvaigždžių 
koncertas". Su savo spin- j 

duodamus šviesos garsus. J i 
sai klaidingai tai galėjo pa
laikyti už Marso gyventojų 
atsišaukimą ir savo klaidą' 
skelbti. 

Neilgas jau laikas ir mokslo 
Įmonių tobulinimo srity gali
me susilaukti įtaiso, su kurio 

mokslą Romoj. Gi tiiom tarpu minėti mokytojai sugebės pri
ruošti bernaičius prie augštesnio mokslo Komoj. Tatgi j ir 
šiuo atveju yra kuo pasidžiaugti, kad atsiranda iš vienos pu
sės bernaičių pasišventusių tam luomui, gi iš kitos puses, 
kad yra kunigų idealistų, kurie deda visą savo sveikatą, kad 
išauklejus iš tokio būrelio žymių mokslo pedagogų 

Mokytojų ruošimas. f 

Dauguma žmonių, kurie atvyksta į Marian Hills žingei-
dauja sužinoti, kas čia yra daroma. O kuomet studentas pa-

pagelba plačios žmonių minios būna vieną kitą dieną, apsidairęs skubiai pamato, kad nėra 

Ką visuomenė turi daryti. 
Džiaugsmas krinta ne tik ant vienų Tėvų Marijonų, ir 

busiančių profesorių, bet lygiai ir ant kiekvieno lietuvio, kam 
rupi lietuvių labas išeivijoj. Nes ne vieni Marijonai pasidar
bavo Bernaičių Kolegijai. Prisidėjo lietuviai darbininkai sa
vo centu, prisidėjo gerb. klebonai ir kiti visuomeninkai. Žo
džiu sakant visiems kas tik prisidėjo prie pirmos kolegijos 
rūmo plytos, tenka to džiaugsmo. Taigi kolegija jau yra. Jai 
mokytojų ir-gi bus. Trūksta gero namo, kur galima butų su
talpinti studentus atvykusius iš visų Amerikos pakampių. 
Beto reikia juk užlaikyti' 40 studentų. Reikia juos aprūpinti. 
Tai nemaža šeima. Visos kolonijos turėtų sutverti Kolegijos 
Rėmėjų skyrius. Cliicagos apielinkėj jų randasi jau geras 
skaitlius. Nejaugi kolegijos klausimas rupi vien tik Chicagai? 
Kaip tik dabartiniam studentų sąstate nėra daug cliicagiečių, 
— didžiuma jų atvykę iš kitų miestų. Visi klebonai gerašir
džiai turėtų pasidarbuoti tuo žvilgsniu, kur galima sutverti 

daugiau ims keliauti Lietu
von turistų. 

Tą reikalų turėtų atminti 
Lietuvos valdžia, įvairios lie
tuvių draugijos ir pavieni as
mens, skleisti užsienyje dau
giau žinių apie gamtos gro
žy oes Lietuvos padangėje. . 

\ , / 

KOMUNIZMAS 6AV0 
NOSIN. 

. -

Amerikos Darbo Federaci
jos suvažiavime m. Detroit 
kai kad praeitais metais taip 
šiemet komunistų atstovai me 
gino įpiršti Federacijai kai-
kurias savo teorijas. Bet kai 
kituomet, taip dabar komu
nizmui nosin užvažiuota. Ko-
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munizmo agentai įspėti nesi-
skyrių. Pereitasis K. Federacijos Seimas vienbalsiai nutarė ! maišyti Amerikos organizuo-
padėti Marijonams įvykinti Kolegijai Vajų. Tėvai Marijonai tų darbininkų tarpan. Jiems 
numatė padaryti vajų pradžioj gruodžio mėnesio š. m. Clii- nurodyta, kad jei komuniz-
cagos lietuviai 8 d. gruodžio aukos dienos uždarbį Lietuvių mas yra taip daug, jų nuo-
Kolegijai. Tai gražus pasielgimas#iš jų pusės. Jei kiekvienas rmone, išganingas, deJko šian-
lietuvįs skirtų 1 dienos uždarbį kolegijai, mes tuomet ne tik die Rusija neturi žadėto dar" 
kad pastatytume gražiausių kolegiją, bet lygiai galėtume į- bininkams rojaus, bet gyve-
kurti keletą stipendijų neturtingiems moksleiviams. Užtat na didžiausius vargus ir skur-
verta visiems Amerikos lietuviams susirūpinti šios įstaigos dą. 
ateitimi, nes tai musų lietuviškumo lopšys. I r juo toliau jos j Suvažiavime komunizmo 
steigimą atidėliosime, juo labiau stumsim jaunimą į ištautėji- klausimas iškeltas, kuomet 

i 

d-Haugsis "žvaigždžių kon-Jjuoko Bernaičių Kolegijoj, bet atsiraitęs rankoves tuojaus, mo bangas. Kas gyvas, rengkimės prie busimojo kolegijos va- pranešta, kad kai-kurios~- A; 
certais >> I griebiasi darbo. O to darbo iki ausų. Reikia pasakyti, kad jaus. (Tąga ant 3 posl.) 

V Ė L I N Ė S... mint imis apgaubti!.. O tarp tos kapų dau- tos Šviesos bijo, bet eikš artyn žiūrėk, padūkimo svaigulių apimtas brolių nepa-
se 

gybės lietuvių karstų tiek daug... tiek mąstyk, nesibaugink ir drąsiai artinkis. 

Blausus rudens metas.. Nuvytusiais, 
geltonais medžių lapais drėgni vėjai ap
kloja kapus. Skausmo, gailesčio, ilgesio 

; jausmai varsto žmogaus širdį. Ne vieno 
t akys skęsta tamsioj berybėj stengdamos 

pagauti bent šešėlį brangių, bet jau iš-
• nykusių ypatų. Vėlinės, mirusiųjų ka-
; ralystės viešpatavimo metas! 

Kapinynų pasaulis ištisus metus pa-
j * mirsimo rūkais apgaubtas, per dienas, 

naktis ramybės bei tylos kyru užklotas, 
tolimas nuo kasdieninės klegos, štai šian-

. dieną atbunda, atgija ir lig, sustingimo 

. unsikratęs, grįžta apleistan pasaulin... At
rodo buk vienijasi su ligšiol dar tebetru-

- sančiais, tebevargstančiais, tebekovojan-
čiais ir kuždena jiems apie savo praeitį. 

; ir dabartį... Atrodo, buk kapinynų pasau
lis vargo kkmės keleiviam nurodo galu
tinąjį jų blažkimosi, svajonių, pastangų, 

Į darj)ų tikslą, — karstą. 

O tų kapų tame plačiame Dievo pa-
; šaulyje tiek daug... daug, kad net sunku 

daug, kad net sunku -akimis aprėpti!. . . 
Galingi, nuožmus vargo vėjai išmėtė lie
tuvių karstus po visą margąjį pasaulį: 
nuo vietų, kur oranžiai noksta, kur pal
mės žaliuoja, ligi šiaurės platybių, kur 
amžinas sniegas ir ledynai viešpatauja... 
Gi išmėtė, kur pakliuvo: vienus į didžiu
lius miestus trenkė, kitus tyruose pabe-

J 

re... 
Ir, štai, vietomis lietuvių karstus pa

žymi marmolo, akmens v paminklai... Bet 
tas kur-ne-kur matoma.. Dažniausia vien 
mediniai kryžiai tarp žalią rūtelių lietu
vių karstus pažymi. Gi kartais būna, kad 
vien palinkusis berželis šakomis šlama 
virš vos žymaus kupstelio* nei kryželio, 
nei rūtelių, vien lauko žoleles... Tai pa
mirštųjų karstai... 
• j 

Kapai... Kapai... O kas kapuose?. Dul
kių sauja?.. Ai* tik tiek? O, ntl Ten daug Ji 
karštųjų^ širdžių, įžymų protų, kilnus dar
bų... šiandieną' ten gal jau ir kūno kaulai 
nyksta, bet ar nematai, žmogau, kai pra-
kilnybės dvasios šviesa žiba!.. Kvailiai 

/ 

Gyvenimo išmintis kapuose užkasta! 
Kapai tai rūmai tų, kurie pirm musų triū
so, keliavo, brido, kovojo, nusivilė ir lai
mėjo. Štai kapas iš kurio kyla balsas: 
** Buvau artojas. Dievo darbininko dar
bą dirbau... Pasibaigė tarnystės dienos, 
atilsio patalan guliau^. Tai lig paguoda, 
lig žadinantis akstinas prie gero darbo! 
Štai vėl užtinki kapą, kuris liūdesiu, bai
me perima: *'Linksminaus, džiaugiaus . ir 
nieko man nebeliko , ,.!. I r Štai dar vienas 
kapas!... Tai kapas brangus!, Kapas arti-

^nio asmens, kuris be laiko gulė, lig ne-
tyčioms parvirto.. Nors skausmo replės 
širdį piešia, nors siela kartybe užsipildo, 
— klausyk: "Kantrybės, mano mielas, —:„ 
kur aš esu šiandieną tu ir-gi busi rytoj!.. 
Gyvensime kar tu! , ,

t * > 

mena? Tai gyvenimo tragedija!.. 
Baisi mirties tragedija!.. Bet ir už 

ją baisesne gyvenimo tragedija.. Je i lem
ta y r ' £yveninio tragedijai dar ilgiaus 
siausti, jei Kaino bei Judos dvasioms 
dar musų tarpe neskirta mirti, tai lai 
Pasaulio Viešpats kuogreičiausiai surie
čia pasaulį mirties tragedijoj!.. 

Ey manta s. 

M. Turzyma. 

v* 
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Jei žmagaus širdis mylimo šunies pa
sigaili, tai kas per širdis to, kurs mirusio
jo savo tėvo kapą y r ' pamiršęs? Jei žmo
gaus jausmas sužeistam paukščiui užjau
čia, tai kas per žmogaus jausmas, jei jis 

UŽDUŠINĖ DIENA, 
* » ~ * 

(Verte Sakalas). 

(Tąsa) 

— Tikėk man, tamsta* kad nemiršta-
mybė yra ir turi būti. Jos nujautimas 
(kioda mums meilę, meilę stipresnę negu 
mirtis, galingesnę negu instikto užlaikyto-
jas, ištvermingesnę negu kentėjimas. 

"Kentėjimas yra butenybė, kad sukertų 
mumyse noro mirti. Jeigu ne kentėjimas, 

niekuomet nenorėtumėm apleisti tos že
mės, kuri paskirta pereiti dvasinių jėgų 
išbandymą visišku jų paliuosavrmu. Se
niau tiktai tikėjau, bet sūnui mirus jau
čiu tai, lygiai kaip i*- tikromis savo aki
nus matyčiau. Žinau, kad aš jį dar pa
matysiu, kad su juo susijungsiu, kad nie
kuomet jau nepersiskyrus. 

Toks nesvyruojantis tikrumas švie
tė jos įdubusiose, liūdnose akyse, kad ma
ne apėmė susimąstymas ir pavydas. 

— O delko-gi toks gikis liūdesys žy
mu tamstos veide, — p^ valandėlės pa
klausiau, — jeigu tamsta turi tikėjimą 
ir viltį. 

— Liūdna man 'be jo, — tarė deng
dama rankomis veidą, — labai liūdna. 

Pakilo, palenkė man galvą ir sugrį
žo prie savo sūnaus kapo. Ilgai klupo-, 
jo parėmus galvą į akmenį ir paskendus 
giliose mintyse, paskui pridėjo ^pria j& 
lupas, sunkiai pakilo ir nuėjo sverian
čiais žingsniais. J inai tiki ir neužilgo 
mir*, tai matosi. Išrodo kaip šešėlis ir, * 
rodos^ už dienos kitos susivienys su su-
numC jeigu ne amžinybėj, tai tikriausia 

karste. Laiminga!.. Bus daugiau 
/ 
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Antradienis, Lapkr. 2, 1926 

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
4 Darbo Federacijai nepriklau 

somos darbininkų organizaci
jos tariasi siųsti Rusijon mi
sija. Tos misijos tikslas — 
Amerikos organizuotam dar
bui susiartinti su bolševikų 
valdomos valstybes komunistų 
organizacija, kad paskiau 

UETUVIM 
3 

VAJUS! VAJUS! 

Su pradžia spalio prasidėjo 
A. L. R. K. Moterų Sąjun
gos Vajus. Darbas yra gana 
platus ir nelengvas. Del ko? 

bendromis jėgomis pasidarba- Dėlto, kad visos narės yra 
vus už bolševikų valdžios pri- kviečiamos stoti į darbą — 
pažinimą. 

Komunizmo apaštalai tikė-
prirašinėti naujas nares prie 
suaugusių skyriaus ir jaunas 

josi Federacijos palankumo. Į mergaites nuo penkių iki sep 
Jei toks palankumas ' butų, tyniolikos metų prie Jauna 

pos naujomis narėmis. Tai
gi, sesutės Sąjungietės, į 
darbą, nes kur vienybe, ten 
galybė. 

Kur nesiraniįa Moterų Są
jungos kuopos, pasistengsime 
sutverti naują kuopą. Teko 
girdėti, kad veikli Sąjungie-

čiais metais pasistatė mažą 
koplytėlę, kurioj pirmas miy 
šias laikė Kalėdų naktį tais pa 
čiais metais. Tada kun. D. 
Gallitzin artimiausias parapi 
jonas buvo L. McGuire už 12 
mailių, * ( 

Kuomet minimas kunigas 
pastatė bažnytėlę, katalik'f 
žmones pradėjo trauktis ar
čiau ir apgyventi tuščius miš
kus ir laukus, statytis triobe-tė (p-lė V. Šiaulaite) iš Brig-

hton, Mass., persikėlė gyven- |fe* Wie bažnytėlės, įš ko ir 
t i į Detroit, Mich., ir žada' 
sutverti naują kuopą. Linki 

gautas, Maskvoje butų pas
kelbta kelioms dienoms inte-
macijonalė švente. Rusijos ko 
munizmui laimėti Am. Darbo 
Federaciją, reiškia laimėti 
gavo naudai pusę pasaulio. 

Bet tikslas neatsiektas. 
Komuniznias^ gavo nosin. 

Bet jei jo apaštalai nesiliaus' riaus. 
Jkurstę Amerikos darbininkus, I Kuri narė 

mečių Skyriaus. Jeigu kiek- me p-lei Valerijai geriausių 
viena narė per tuos šešis mė
nesius pasidarbuos, tai mūsų 
Sąjunga gražiai paaugs. Lai 
išsipildo obalsis: 10,000 nau
jų narių prie suaugusių sky
riaus, ir 5,000 mergaičių prie 
jaunamečių Mergaičių Sky-

prirašys dau-
tuomet teks ir jmkaušiui. Ko-j iriausia narių prie pašelpos 
muuistai tegali pasidžiaugti skyriaus, arba pomirtinio sky 

sėkmių. 

išaugo dabartinis Loretto mie 
stelis. Jei butų buvę geresnės 
gamtinės aplinkybės, tai 
per 127 metus butų išaugęs 

telį. Kitą sykį atskirai para
šysiu apie seminariją. 

Jonas Zabulionis. 

Ilgi plaukai. 
Kunigaikščio Haig duktė 

Aleksandra ir daugelis kitų 
aristokračių merginų Londo
ne pa&iprešino trumpų plaukų 
madai, — nešioja ilgais plau
kais. 

D A K T A R A I : 

Marijona Vaičmnįtfne, didelis miestas. Bet nesant jo-
A. L. R. K. Moterų Sąjungos 

Centro Rast. 

ST. CLAIR, PA. 

viena Rusija. 
Darbin. 

Bedarbių minios. 
M askvos *' Trud' * praneša, 

kad Leningrade padvigubėjes 
bedarbių skaičius. 

P R A N E Š I M A S 
Pradėjo Eiti 

" T I E S O S A I D A I " 
Mėnesinis leidinys, TIESOS 

šviesoje nušviečiantis dienos 
klausimus. 
Prenumerata metams . . $1.20 
Atskira knygele 10c. 

Adresas: 

" T I E S O S A I D A I " 
1624 E. FALLS STREET 

Niagara Failą N. Y. 

riaus (suaugusių), gaus do
vanų $15.00, antra, kuri pri
rašys daugiausia — fiaus do
vanų $10.00, trečia gaus do
vanų $5.00. Taipgi kuri pri
rašys daugiausia jaunamečių 
mergaičių, gaus pirma: 
$10.00, antra $5.00. 

kių didesnių vandenų, mies
tas neaugo. 

Dabar tą princo kun. D. 
Callitzin statytų koplytėle 
atnaujino ir is naujo pašven
tino spalio 15 d., s. m,, J. M. 

Šisai miestelis turi apie 4,- l vielinis vyskupas J. McCort, 
000 gyventojų, daugumoje ka~ ^ d a b a p ^ l a i k o m a i r 

talikų. Yra 5 bažnyčios: iie*u- o r a n g i n a i n a , k a įpo storinė 
legenda ir brangenybė, o pa-

Telef. Roulevard 7042 

DR. G. Z, VEZELIS 
WETTWI8 DENTTSTAS 

4646 80. ASHLAND AVE1TOB 
Ant B. Zaleskio Aptiekos 

IŠ EUROPOS SUGRĮŽO j 

DR, AL M. RAČKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir 

Specijalistas Elektroterapas 
Atsivežė gerų vaistų iš 

Vokietijos. ligonius pri
ima kas dieną nuo pietų 
iki 9 vai. vakare. 

Sekmadieniais tik susita
rus, Į 

OFISAS: 
1411 S. 50 Ave. Cicero, Iii 

Telef. Cicero 736 M. 

vi ii graži ir gražioje Vietoje, 
tuč tuojau slavokų (murinę", 
gražiausia, bet uždaryta, dėl
to kad griūvanti), kiek toliau 
vokiečių, airių ir lenkų. Dai 
yra unitų katalikų ukrainie
čių dvi bažnytėlės. Stebėtina, 
kad lietuviai čionai labai su-

DR. L P. SLAKIS 
D E N T 1 S T A 8 

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 vaL 

vakare. 

Phone Yarda 3162 

DrAGRAIČUNAS 
Lietuvis Gydytojas 

3310 South Halsted Street 
CHICAGO, ILU 

yiskirste ip net daugumoje 
šios kuopos jau yra pri-1 priklauso prie airių parapijos; 

siuntusios po kelete nauju kuri turi savo mokykla ir pa-
narių: 4, 8, 25, 33, 38, 42, 50 traukia lietuvių vaikus, kurių 

ADVOKATAI: 

J . P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1075« So. Mlchlgan' Avenue 
TeL Pullman 5950 

Specialistas Abstraktu* Vedėjas 
visu teisiu. 

ir 62 (iš Taiuaąua, Pa.) yra Į (kr dalis lankosi ir mokyklo-
naują kuopa. Iš šešiasdešimt J je vokiečių katalikų parapi-
triju kuopų, aiškiai matai, j jos, įsteigtos ir gražiai užlai-
kad vajaus prad. padarė kuo- komos tiktai 80 šeimynų. Len-

— •. _ .1 <*— kų parapija čionai atsirado 
yėliausiai. Prie St. CJair lie
tuvių parapijos priklauso ir 
šio pavieto Sehuylkill sosti
nes Postvilles lietuviai. Jų čia 
yra maž daug apie 60 šeimy
nų, yra pasiturinčių, yra in
teligentų, bet jie visi jau eina 
bažnyčion pas airius. 
ą Jau pusė metų, kaip St. 
€lair ; lietuvių parapija ap
ėmė Amerikos lietuviams ge-
lai "žinomas ir veiklus klebo
nas kun. V. Matulaitis. 
• 

BALTIJOS AMERIKOS 
LINIJOS 

laivai išplaukta; 

"ESTONIA" GRUOD. 7 
"LITUANIA" LAPKR. 23 

Važiuokit visu keliu vandeniu į pačią 

-J! K L A I P Ė D Ą 

' JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Se-
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
v. 'Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mor-
gičiaus lengvomis išlygomis. 

" • - - ^ - - ^ - . J [ 
A. A. O L I S | 
A D V O K A T A S 

11 S. L* Baile st. Room 2001 
TeL RanJolph 10S4 Vai. nuo »-5 

VAKARAIS: 
8241 S. Halsted St. TeL Yards 0082 
7 iki 0 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtuyčios 

per laisvąjį Danzfgo portą. 1$ ten 
tiktai vienos nakties kelionė 

kitu laivu. 
$107 TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 

3-čia kliasa 
UŽSIMOKANT ABIPUS, 

TIKTAI $181. 
Populiarina turistinė trečia kliasa 

Ūktai $10 brangiau vienpus. f 15 
abipus. Taksai atskirtum. 

žiniom kreipkitės i vietos agentus 
ar i bendrovę: 

BALTIG AMERICA LINE, 
ncc. 

120 Jforth La Salio Street, Chicago 
312 Second Ar. S. Minncapolis, Mina. 

LORETTO, PA. 
'•- n 

Šio miestelio įsteigėjas bu
vo Rusijos princas Dimitras 
Gallitzin, pirmas Rusų tautos 
katalikų: kunigas, įšventintas 
Amerikoje, kovo m. 18 <J., 
1795, Baltimore, Md. 

Princas kun. Dim. Gallitzin. 
kaipo misijonierius, tais lai
kais atvažiavo į Cambria vals
čių, Pennsylvania, vasarą 
1799 metais, ir nupirko 400 
akerių miškais apaugusios 
žemės. Mokėjo po $5.00 u | a-
kerį. Praskinęs misk»} tais pa» 

ties Loretto įsteigėjo — prin
co kun. Gallitzin palaikai il
sisi ant šventoriaus prie nau
josios Šv. Mykolo bažnyčios 
išmūrytame skiepe, misinginiu 
me grabe. Ant kapo stovi 
graži bronzinė princo kun. 1 
Gallitzino stovyla kunigiš
kais rūbais. Stovy 1A aukojo 
milijonierius Schwab'as. 

Tai tiek apie Loretto inies-6 

DR. P. a LUOMONS 
UKTUVIE DBMTISTA8 

2201 WEST 22nd STREET 
TeL Ganai 088* 

Valandos: 9—11 ryto: 1—8 vakaro 

r 

• i •'• n n Į r^»£mi 

Santai Midy 
Tuojuu* 

Palengvins 

Skaudy 
Kusišlapi-

ti\WĄ 
Mven*tJ 

ImitacUl 
tiurėkite iocUio 

"Mldr" • 
Bile ,V»i*tlnrj<> 

TeL Lafayette 0075 

Dr. S. Needelman 
DENTISTAS 

8801 South Kedzie ATO. 
Val. : Nuo 9 ryte Ud 9 vakar*. 

Nedėliomis pagul sutarties. 

O P T E M I T R I S T A I 

Mrs. V I D I K I E N £ 
AKUŠERKA 

1101 So. Halsted 8k kamp. 81 gt. 
Telef. Yartfa 1119 

,Moterims pa
tarimas 
dovanai 

iValandos nuo 
8 ryto iki 2 
po pietn, nuo 
|8 iki 9 vai. 

akare. 

r-~e 

TeL Randolph 4243 

J O H N T. Z U R I S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

105 W. Honroe St. Chitauo 
Bes. 6029 Cluunplain Aveoue 

Mkl^ay 3639 
Ras. Vai. 7-8 vak. Ofisas VaL 9-5 

JOHN B. BORDEN 
(John Ba^dzionas Borden) 
A D V O K A T A S 

7 8. DEARBOBJT ST., Room 153S 
Telephone Randolph 8201 

Vakarais 2151 West 22 St. 
Telephone RooseTelt 9000 

Kaaaą Telefonas RepuhUc OOOO 

VISOSE 
VAIS-

TINĖSE 

Pareikalaukite 
veltui duodamos 

pavyzdines bonkutes. 

Jie visi mėgsta 

Nėra nieko geresnio nuo 
užkietėjimo vidurių ir 

suirusio skilvio. 

P. AD RICHTER &• CO. 
Berry & So. 5th Sts. 

Brooklya, N. Y. 

35c, i 
UŽ 

BONKĄ 

RADIO 
M 

Tąi yra vėliausias muzi
koje dalykas dabar taip iš
tobulintas, kad su vienu 
dialos pasukimu, gali gauti 
stotį, kokią tik nori. 

Apsisaugokite netikrų se
tų ir nežinomų pardavėjų. 

Atwater Kent, Freshman, 
R . C. A . R a d i o l a s v i s i e m s y -
ra gerai žinomos ir nebran
gios. Parduodam ant lengvų 
išlygų ir veltas patarnavi
mas. 

Pamatykite ir Gulbransen 
pianus pas: 

JOS. F. BUORIK 
Pianų Krautuvėse.-

3343 — 3417 — 3421 So. 
Halsted St., Chicago. 

— J 

DR. V A I T O , 0 . D. 
OPTEMITRISTAS 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins aklų į t e m p i m j j p ^ ^ 

ris esi priežastim gaivos ska^R^I 
jimo, svaigimo, akių aptemimo,* 
nervuotumo, skaudamą akių kar
št]. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpa regy-
stę ir tolima regyste. 

Prirengiu teisingai akinius ri
šos* atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

Spectalė atyda atlweipiama mo
kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėtomis nuo l t ryto lkl 
1 po pietų. 

TeL Boulevard 7589 
1545 WEST 47th STREET 

Akinei $4 ir augščian 

Tel. Lafayette 5793 

Dft. A, J. JAVOIŠ 
GYDYTOJA* EB CHIRURGAS 

4449 SO. CAMFORNIA AVENUE 
VAL. : 9 iki 12 r y t e ; 3 iki 6 p„ 
p. 7 iki 9 vak. Panedėliais ir 
Pėtnyčioms S p. p. iki 9 vak. 

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

Garai lietuviams Mnomas per I I 
motų kaipo patyrė* gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas 
vyrų. moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokios 
elektros prietaisus. 

Ofisas Ir Labaratorija: 19M W. 
18Ui St., netoli Morgam St. 

VALANDOS: Nuo 19—11 platų 
ix nuo 9 | U 7:19 vaL vakare. 

Dienomis; Canal 
Telefonai: 1119. Naktį 

South Shore 22 S8 
Boulevard 4189 

S235 South Halsted St. 
•aL: 9—19 A. M. ir po 9 v. 

Phone Boulevard 848S 

Dr. Margeris 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS: 
Nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

Nuo 5 po pietų iki 9 vai. vakare. 
Sekmad.: nuo 10 ryto iki 2 po piet 

• *• 

Ofisas Tel. Boulevard 99M 
Rezid. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
O F I 8 A S 

3103 So. Halsted St 
Kampas 31st Street 

VaL: 1—3 po piet 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 19—12. d. 

Akinių Pritaikymo Mano 
15 METŲ PRITYRIMO 

nlua 'JP* Šlifuoti s t ik la i ant vietos. 

DR. JAN J. SMETANA 
OPTOMETRISTA8 

I M I South Ashland Artame 
Rampas 18 Gatves 

Telefonas Canal 0528 
Ant trečio aukšto virš I'latte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15. 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:20 ryto iki 8:80 
vak. Ofisas uždarytas Nediliomls. 

Tel. Canal 6574 

DR. F. C, TAUTKUS 
CHIROPRACTORIUS 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki 9 

- » i 

> w _ » 

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso 

DR. 6. SERNER 
Lietuvis Doctor of Optics 

Vai. nuo 18 ryte iki 8:88 vak. 
Nedėliomis nuo 18 iki 1 

3265 So. Halsted Street 
l-ros lubos 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

AJS TURIU 48 METUS PATYRIMO 
Taleri nenusiminkit. bet eikit 

pas tikr% specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegmmi-
navimo. Jua sutaupysit- laika Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
Begalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radlo — Scope — Raggl, 
X-Ray Roentgeno Aparatas* iv vi
siškas bakteriologiskaa egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu sJ pa
busiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reamatl*-
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sij-
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kia užsisen ėjusią, įsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
aet gabiam šeimynos gydytojui, 
••atidėlioki! Beatėjo pas mana. 

DB. 0. CrSINGLEY 
6PEOIALI8TA8 

Romai 1019 — 1015 — 101* 
49 WKST *A€M8GM DOUUBVARD 

Artį State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo l t ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki 7. 

Nedėliomis nuo l t ryto iki 1 
po plotų. 

TU. Bonlevard 9886 

D n. J . P. Poška 
GYDYTOJAS IR CRTRURGA« 

3133 South Hakted St. 
Valandos: t — U II rytB 

Vakarais nuo f Iki • 

Eez,: 6504 S. Artesian Ave. 
TeL Hemlock 2374 

T a i ; Utarnlnkals Ir Pėtnydomis 
nuo 1 lkl t 

rf 

DR. S. BEZIS 
GYDYTOJAS IR fcHTRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. S. Leavitt St. TeL Canal €222 
Rezidencija: 2114 W. 42nd St. 

TeL Lafayette 4988 
Valandos: 1—4 & 7—8 v. v. 

Nedėlioj: 10—12 ryto. 
N 

Telefonas Boulevard 1082 

Dr.S.A.Brenza 
4608 SO. A S R T J A N D AVE. 

Cbicago, 1U. 
VaL: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet. C:30 vak. iki 
9:30 vak. ^ « ^ 

TeL Boulevard S1M 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 Sonth Morgan Strtel 

Tel. Cana l 02&7 Res, P r o s p e c t 6659 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 South Halsted St. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 3 po pietų: 

6 iki 8:30 vakare. 

Mamų ir ofiso TeL B l v d , 5 9 1 3 

DR. A. J. BERTASH 
S464 S. HALSTED STREET 

Ofiso vaL: 1—I p. p. t-8 vaL vafc 
•J 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų. Moterų ir Vyrų Lipą 
Va&: ryto nuo 10—12 nuo 2— i 
po pietų: nuo 7—8:30 vakare 

Nedėliomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880 ! 

Dr. Maurice Kahi 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
TeL Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12 piėt. 
Nuo 2 iki 3 po piet. . 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo. 10 iki 12 piet. 

DR. BENEDICT ARON 
Ofisas 1801 S. Kedzie Ava 
Lafayette 0075. Valandos 2-0 
Rezidencija S15Q W. t 8 St. PhoM 
Prospect 0610. Valandos iki i i 
ryto, 7 Iki 8:80 vakare. 

- i . 

Res. TeL Austln SOOO 

DR. SIGMUNO MANN 
GYDYTOJA8 Ir CRTRUROAS 

X-SpinduUų Labatorija 
5146 VTEST 25 th S T R E B I 

Ofiso TeL L.awndale N M 8* 
Oioero 800 

Valandos: 8 — 4 p. p. išskiriant 
Seredomis tr Nedėliomis, Panedelj. 
Utarninke Ir Ketverge 7 — 1 

Ofiso TeL Lafayette 0877 

DR. S. L FRTOUSS 
Ofisas: 1800 W. 47tb 

Rezidendla: 1700 B. 86th 
Telefonas Plaza 3020 

Valandos: 12 iki 2 p. p. 7 ikf • v. 
Nedėlioma: 11 ryto lkl 1 p. 

" ^ 

Tel. Ariuitaįce 2822 

DR, W. F. KALISZ 
GYDYTOJAS TĘ 

CHIRimGAS 
1145 Milw»nkeo Avcnuo 

Valandos: Kasdien nuo II lai t Ir 
nuo 6 Iki 8 vakare, išskyras Ook-
madlenlus ir •ventadisniua TrB* 
ffiadlonisia vakarais uždaryta. 



A*': . - *•• \ ^ , . c - - , ' ' <•!».• 

n P « «» 

G H I C A G O J E 
W 

2iniu-2ineles. 

••t . «*'• > » Į , _«L_ „ i ^ îL. 

\"yciti €hicagos Apskr i t į sa
vo susirinkimus žada padary
ti įdomius. 

X Šiandie įvyksta rinki
mai. Visi piliečiai ir pilietės, 

atiduoti balsą vienos ar kitos Po kiekvieno Apskričio po 

sžja-v'kriminaliam teisme 10* fte, kurie turtų' prišikro-
mSL B 9» 

( -. 

metų ir per tų. laikų jam te
kę arti tsusipažinti su girtuok
liais, kurie ir priežasties svai
ginančių gėrimų peržengė įs
tatymus. Kad jam būnant tei-
sejn, majoro Harrįsono lai 
Aais, saliunų skaičius buvo 

partijos išstatytam sąrašui, j medžio bus suruošta kuopų at-
X Praeita sekmadienį Aus-'stovams -"surprizai". Dabar 

ros Vartų parap. mokyklos j ruošiama planai. Kitame, 
kambary įvyko skaitlingas priešmetiniam susirinkime 

kurie vra užsiregistravę pri-1 veike/j susirinkimas. Kalbė-jbus padaryta platus tuo rei- sumažintas 40 nuošimčių, kad 
$alo atlikti savo pareiga *a — svarstyta, kaip sekmin-į kalu pranešimas ir išrinkta 
•1 Įgiau pravedus rengiame, Ma- reikalingos komisijos. 

sekmadieni Šv. 

piktadariai ir kriminalistai 
buvo beveik išnykę ir, jo ar
gumentas yra, kad be prohibi 

GRABOR1A.: moktklos | cijos įstatymo buvo gana įs-

S, D. LACHAWICZ 
Geabortas 

M 1 4 W. tacd 
Chicago, 

Patarnauja laido
tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, e mano 

t darbu busiu »*g« 
nėdlntl. 

Bita 

TeL Boulevard 413» 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Husu patarnavimas laidotuvėse 
!r kokiam reikale, visuomet estą 
aanžiningaa Ir nebrangus, todėl 
kad neturime lllaldų užlaikymu 
skyrių. 

3307 AUBURN A VE, 
Chkago, I1L 

11 ijonų Kolegijai remti vajų, | X Praeitą' 
į kurio obalsis bus — Dienos Kryžiaus parap 
[Uždarbis — Kolegijai, taip kambary j vyko Mot. Sę-gos įtatymų, kurie, jeigu butų bu 
pat kalbėta apie sudarymą vi- ^hieagos1 Apskričio susirinki- > vę pildomi, tai valdžia butų 

įsose kolonijose didžiausio irias. Xuo Seimo susidarusios galėjus alkoholi kontroliuoti. 
.skaiėiaus kolektorių rinkėjų; j Apskrity "dvi partijos" Aia-j Prohibicijos {statymas bu-
į Chicago j ir apielinkije vajus /ne sus-me vienos kitas pa- Vo apgaringai Kongrese per-

.M. Kol. remti bus gruodžio vaišini net perdaug* persuriy- varytas 4,000,000. balsuotoji) 
I -į -lf2 dienomis. Visi pasiža-^tais "komplimentais" Sąjun- nedalyvaujant balsavime, nes 
į(iėjo uoliai darbuotis, 'gietės turėtų suprasti, kad to- jie buvo Franci jo j , Amerikos 

P a u u i susirinkusieji paikios ' 'rietenos" labai kenkia kariuomenėj. 
kviesta į Aušros Vartų para-organizacijai, ypatingai šiuo L X u o prohibicijos įstatymo 

J pi jos kleboniją, kame patiek- metu, kada paskelbta naujų įėjimo galėn, girtybė nanuio* 
> ta skani vakarienė gerk kuri. narių vajus. Tokie reiški- se merginų, motinų ir vaiku 

Vincento Dvaranausko 55 me-niai gali visai užgesyti ir taip tarpe žymiai padidėjo. 
tų amžiaus sukaktuvėms pa-'jau apiblėsnsi upa ir onergi-j () nauda iŠ to eina proliibi-
minėti. Čia pasak?ta gražiu jos ugnį. icijos agentams, bo tlegeriams 
kalbų, malonių apie gerb.! Po sus-mo To\vn of Lake j r alkoholio gamintojams. Ne-
k.m. V. Dvaranauską atsiini-j veikėja p. Sucilova visas at-Į kalbant apie visokius val^ 
r. inų. ; stovės kvietė pas save "ant džios agentus, kurie gaudami 

X Šv. Kazimiero Seserų 'arbatėlės". Vienok ir čia kai'algą. iš Valstybes iždo, ima 
Vienuolyno kapelionuos vie-į kurios atstovės atsisakė da-| kyšius iš botlegerių. 

ve i$ šito įstatymo dabar ban
do kaltę mesti ant ateivių. 
Jie sako, deportuokime prasi
kaltėlius ateivius; tada prohi
bicijos įstatymas bus įvykdo
mas. Faktas yra, kad ateiviai 
yra tik įrankis paslėpti tur
tuolį prohibicijos įstatymo 
laužytoją. 

'''*ii^llCr:v%v'vw 

> a . v* 

„itaftfaižj 
wmpmu *mwuEsw,*A* 

A»tea$»&, **f*?: AJS* 

B R I G H T O N P A R K i 

I, I. J. Z O L P 
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS 
1050 West 46th Street 
Kampas 46th ir Paulina Bta 

TeL Bl*d. 5203 

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negru kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai. 

name kambarių praeitą sek jlyvauti.. 
madienį įvyko Liet. Vyčiu j —-
Clncagos Apskričio susirinki* ! PRANEŠIMAS. 
mas. Apkalbėta daug dalykų, i 
patiekta gražių sumanymų, j 

Kuomet prohibicijos įstaty 
mas praėjo, kongresui buvo 
užtikrinta, kad jį įvykinti 
kainuos nedaugiau kaip $5,-

! 000,000.00. Praeitais metais 

REIKALAUJANTI 
RAKANDU 

Lankykite didžiausias Lie
tuvių Krautuves Chieagoje 
THE PHX)PLES FURNJ-
TURETURE CO. Šiose krau 
tuvėse Jus visuomet rasite 
platesnę pasirinkimą nau
jausių madų, geriausio pa
darinio, Rakandų, Pijanų, 
Jtadio, Kaurų Pečių_ir VISŲ 
kitų namams reikmenų ir 
puošalų. Kainas žemos, pa
tarnavimas mandagus. 

Lengvi mėn. mokesčiai 
Dvi dideles Krautuvės 

Katalikų Federacijos Chi-
| cagos Apskričio mėnesinis su-, 
sirinkimas įvyks lapkričio 3 v a , ( , * , a «*****> *40į000,000.-

!d., 3 vai vak. Aušros Vartų I0 0 ' *• * • * * » * *?* daugiau. 
Dabar yra kalbos apie $100,-
000,000.00. Ta milžiniška suma 

Simpatiškas — 
Mandagus -
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi-
I I fftOą 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAORABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4005-07 S. Hermitage A ve. 

TeL Tards 1741 Ir «•«• 
į SKYRIUS 
f*47 80. Pali fleld Arenas 

Tel. Lafayette »717 
SKYRIUS 

141* So. 4»th Ooort 
1*1. Cicero 3794 

SKYRIUS 
II' Aubuni AveatM 
Tel. Blvd. 3201 

DUSULIO SPAZMOS 
GREITAI UŽKERTAMOS - - - - . 

; parapijines mokyklos kamba-
Johnson's Bslladonna Pla- Įry»; 

ster'is sustabdo ken
tėjimus. 

S. M. SKUDAS 
LIETUVIS 

I Graborius i r Balsamotojaa 
1911 CANALPORT AVE. 
Patarnauju simpatiškai, man

dagiai tr pigiai. Automobiliai 
vestuvėms, krikštynoms Ir tt. 

Telefonas Roosevelt 7532 

Dauff tūkstančiu {sitikino, kad Jie 
gal turėt malonia pagalbą prieš a-
g-onizuojaneias dusulio spazmas nau
dodami Johnson** Belladonna Plas-
terj. 

Dusulys yra giliai jsiėdęs nema
lonumas, kurs paeina del augelio į 
priežaSčiy ir iššaukia didelo gydy
tojų susidomėjimo. Laike šitos ligos 
dauguma kentėtojų išbundu naktj 
trokšdami atsikvėpti ir kenčia del 
šitų dusulio agonijų. Greitas panau
dojimas Johnson's Belladonna Plas-
ter'io dažnai pakerta šitas spazmas. 

Labai dažnai tokios naktinės spaz-
oios gali būti visiškai išvengtos na u 
dojant Johnson's Belladonna Plaa-
ter'j ant krutinės prieš miega. Plas-
tt r'io vaistai persisunkia kiaurai j 
odą, perima muskulus ir užgautus 
nervus. Jeigu jųs kenčiate del du
sulio ir turite šitas baisias naktines 
atakas, mėginkite Belladonna Plas-
ter'j. Daugely atvejų šita priemonė 
yra pasekminga. Pas visus aptieko-
rius. 

Vk'i gerb. skyrių ir draugi- i h w reika'?nian!a i s Kongre-
|ta atstovai bukite malonus'50 P«>l«ibicijoS įstatymui vyk* 
laiku atvykti, nes turime daug y * 
svarbiu dalykų svarstyti. 

prie 19th Place 
1922 32 S. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Biehmond St. 

Kam.reikia anglių ateikite pą$ Joė Budgalvį, 4058 
So. Maplewood Ave.-Tel. Lafayette 1268. Mes parduo
dame visokias anglis daug pigiau negu kiti anglių yar-
dai; parduodame Black Band anglis po $11.00 tone, 
Hocking $10.50, Baltamorskas $10.50. 

Daugelis žmonių gali manyt kad anglys parduodamos 
taip pigiai yra prastos, tas neteisa, mes parduodame ge
riausias anglis paklauskite tų žmonių kurie kūreno mū
sų anglis pereitą žiemą. Šiuomi yra keletą vardų: Mrs. 
Norosis, 4144 So. Campbell Ave., F. Radavičia, 2543 
West 39th Place. 

Mes parduodame taip pigiai anglis užtat kad mūsų 
anglių yardas yra Cicero, ir mes nepriklausom prie Chi-
cagos Coal Yard unijos, mums niekas negali kainų nus
tatyti, mes patys vežiame neduodame dreiveriams vesti 
kurie reikalauja $2.00 už toną už atvežimą. Jeigu anglys 
nebutų tokios ka ip mes čionais sakom, sutinkame grą
žinti pinigus. 

J O E RUDGALVIS 
4058 So. Maplevvood Ave. Tel. Lafayette 1268 

Ciceriečiai kreipkit ies pas : < 
F . RUDGALVĮ 

1334 So. Cicero Avenue Tel. Cicero 4054 

f 

"N / 

^1 f 
V. M. STULPINAS & CO. 

Visad teikia teisinga, ir greitą 
patarnavimo, tiems kurie nori 
pirkti, parduoti arba mainyti, na
mus, lotus, farmas ir biznius. 
Siunčia pinigus, parduoda laiva
kortės, ir atveža giminės iŠ Lie
tuvos labai greitai. 

Daro doviernaStis ir kitokius 
dokumentus. Del teisingo ir grei
to patarnavimo visad kreipkities 
pas: 

V. M. STULPINAS A CO. 
3311 So. Halsted St. Chicago 
Notary Public Tel. Tards 6062 

J 
1 

LABD. SAGOS SEIMAS. 

t 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias l ietuvis Grmbortms 

Cttftagoje I 
Laidotuvės* pa

tarnauju geriau 
Ir pigiau negu 
kiti, todėl, kad 
priklausau prie 
grabu isdlrbystėa 

OFISAS: 
668 West 18 8t. 
Tel. Canal €174 
SKTPIU8: 8288 
So. Halsted St. 
TeL Blvd. 406S 

B U T K U S UNDERTAKING 
Oo., Inc. 

P. B. Hadley. Ueeneed 

• 

T10 W. 18 St., Chkago, 1U 
Viskas kJts reikalinga prie pa-

graby. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnarlmaa Važiuojama | 
tolimesnės vietas už tą pačią kai
na. Leiskite uiums pagelbėti jums 
nuliūdimo valandoje. 

• t t l 

Tel. Cicero 3576 
CHAS. SYREWICZE 

3Iandagtts ir pigiausias patarna
vimas. 

Laidotuvėms patarnavimas yra pl-̂ _ 
gesnis užtat kad aJ priguliu prie 
grabų kompanijos. Karus paren-
davoju visokiems 
reikalams. 

1437 S. 48 Ave. 

Cicero, 111. 

RAYMUNDAS 
SHUMENAS 

mirė Lapkr. 1 d.. 1926 m. 7:00 
vai. ryte 1 metu. 9 mėn. am-
žiaus. Gimė Chieagoje. 

Paliko dideliame milhnlihic 
Tėvą Martiną, motiną Juzefą, 
dvi Heseri Vlolet ir Mortą ir 
brol| Povilą. 

Kūnas pašarvotas 5719 So. 
Ada Street. Laidotuvės Įvyks 
Seredoj Lapkričio 3 d. Iš na
mu 8:30 vaL ryte bus atlydė
tas { šv. Kryžiaus bažnyčią, 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. 

fPo pamaldų bus nulydėtas j 
ft%> Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tėvai. Ses'utės ir 
Brolis. . 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
I. J. Zoln, Tel. Blvd. 5203. 

Daugelį kartų buvo rašyta 
apie Labdarybės Seinię, kurk< 
ivvks 19 d. srruotlžio Aušros 
Vartir parapijos svetainėje. 

Šiuo kartu prašome vi^ų 
kuopų Chieagoje Ir Chiea^o.s 
apielinkeje skubiai rinkti Sei
mui pagarsinimus ruo visų 
biznierių ir profesionalų, lips 
ateinantis mėnuo jau vienas 
telieka; paskui rejkes špauz-
dinti. To<lel-gi, (ierbiamieji 
Biznieriai, g-arsinkites prieš 
švenles, nes šis Seimas bus 
vienas didžiausių, nes j šį Sei
mų, suplauks visos Chicagos 
ir apielinkės draugijos bei 
pavieniai nariai. 

Be to Seimo vakaras hus 
vienas puikiausių, nes veika
las bus vienas įdomiausių. 
Tokio dar niekas nebuvo sta
tės Chieagoje, būtent "Inteli
gentai". Man rodos, - nebus 
žmogaus, kuris nenorės pama-
tvti to veikalo. 

O kas svarbiausia, veikalų 
vaidins gabus artistai vado
vaujant p'. .Maskolaieiui. 

Sio vakaro nei vienas netu
rėtų apleisti. 

A. Nausėda, 
Reng. Kom. Narys. 

KONGRESMONAS A. J. 
SABATH. 

Kaip kengresmonas žiuri į 
prohibicijos įstatymą. 
Ištraukcs iš jo kalbos 

Kongrese Sub. Komisijai. 
Kongresmonas Sabath pra

džioje argumento pabrėžė, 
kad kongrese tarnauja jau ar-Į 
tt -2$ metitįr Prieš tai -buvo tei-

Kur Taip Sku-
įmesi? Į 

Nugi, turiu lotą, bėgu 
pas C. P. Suromskį mainy
ti ant automobiliaus. Gir
dėjau kad jis pardavinė-
ja ir maino geriausios is-
dirbystės automobilius. 
Maino naujus ant senų. 

Kas Turi 
namus, Ict.i', biznius, 
mortgecius, farmas, gali 
mainyti ant automobilių. 
Savininkai namų, gali 

Pirk šiuos Bar-
genis! 

I 

6 kambarių naujas mu 
rinis bungalow, karstu 
vandeniu apšildomas, 
4445 So. Ariesian Ave. į-
mokėt $1,000. 

10 flatų naujas kampi
nis mūrinis namas, Ren-
dos $8,100 į metus, $5,000 
įmokėt. 

# 

2 pagyvenimų, po 4-4 
kambarius, su visais į-
taisimais, randasi Brigh-
ton Park. Kaina $6,800, 
įmokėt $1/)C0. 

Victoiia Photo Studlo 
J. PRAKAITIS 

Fotografas 

VeBturių, Bel-
mynų, Grupių, 
Pavienių ir viso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaran-
tuotas. 

21S l M t h St, Calumet City, D t 
Tel. Uammood 4630 

AR NORI PARDUOTI 
NAMį, LOT*, FARM* 

BIZNI? 
(k 

Jei nori savo nuosavybe greitai 
parduoti, pranešk F. SAVICKUI. 
Mes turime daugybę pirkikų ir e-
same visados pasirengę teikti grei
tą, sąžininga ir gerą. patarnavi
mą pardavime, pirkime ar mainy-
me*namų, farmų, lotų. biznių, etc. 

ISrenduojame Safety Deposit 
Dėžutes 

Darome {vairius dokumentus, 
doviernastis, etc. 

Pbone Canal l«OS ! 
FR. L. SAVICKAS & CO. 

REAL ESTATE 
Loans Insurance, Notary Public 

726 West 18th Slr. 

' 2 pagyvenimą biznia-
vas namas, parsiduoda 

pirkti automobilį be pi- ] l a b a i p i g i a i < aviniukas 
nigų. Reikalu esant Lreip 

i 

kitės. 
mainys 
fnrmos. 

ant loto arba 

C. P. Siiromskis & Co. 
• * 

5833 SO. WESTERN AVE. 
/ • 

I 
Telef. Hemlock 6151 

N A U J O S K R A U T U V Ė S 

RENDAVIMUI 

3 krautuvės rendavimui naujame 
2 flatų n;i:ne. Namas garu apšildo
mas, visi vėliausios maos įtaisymai. 
Nauja sparčiai auganti kolonija ku-
riuoje būtinai pagiedaujama, bar-
bernės, siuvėjo, cleaning ir dying 
krautuvių ir kitų biznių. Rendos že
mos. Namas randasi j vakarus. 

6900 West Roosevelt Rd. 
Kampas Kenilworth Avenue 

Oak Park, 111. 
Matykite Janitorių 

UTLVIŲ FTKCERIAI 
Grosernių, Bu-
černių, Dellka-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernių, m ū s ų 
specialumas. 

patarnavimas, žemos kainos. 
SOSTHETMS 

l tSS Soutb State Street 

L E A V I T T STR. GARAGE 
Mes taisome {vairius automobi

lius, Masgojame, užlaikome {vai
rių automobilių dalia Taipgi ran
duojame garadžių del pastatyme 
automobilių. 
L E A V I T T STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavit t Street 

Pbone Canal 6954 
- / 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI ^ 

P E O P L E S H A R D W A R E 
A N D P A I N T CO. 
S A V I N I N K A I 

G R E G 0 R 0 W I C Z BROS. 
Užlaikome: 

Mallavoa Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, įrankių, Indų ir kitokių na-
m.nių reikalingų reikmenų. 

Turime plumbinių Ir elektros 
reikmenų 

1101 WEST 47th STREl?r 
Telefonas Lafayette 41 t t 

| Chicago, 111. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

Malavojime, dekaruopaane, 
kalsimnojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3140 SO. HALSTED ST. 

Pres. Ramancidnis 
Chicagro, UI. TeL Tards 7281 

*J 

•«-

r~ TeL Hemlock 28«7 Ir Rep. 5688 \ 

JOHN YEKKES 
(Lietuvis) 

PLCBfBERIS - CONTRAKTORTUS 
Darbas Guarantuotas 

1422 VTest 6»th Street 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

S 

r~ 

PARDAVIMUI Fornišius 6 
kambariu;, 2 parlor setai pe
čius kuriamas kietomis ang
limis, kaurai ir tt. Atsišaukite 

2130 West 22 Street 
l*mas aukštis 

ATSILIEPDAMI I -DRAU
GE" TELPANČIUS SKEL-
BftiUS, PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ" 

AMTRI MORGICIAI 
Butelkiami ant %% palūkanų. 

Taipgi perkame Trečius Morglčius 
far kontraktus 

niTERlfATIONAL rNVESTMMMT 
CORPORATIOH 

1604 South Kedzle AreaM 
Lafayette t7S8 

« / 

( 

^ 

-« 

' $250,000 ' 
, Paskolinsiu del antrų morgtčlų, 

mažas komisas. Teisingai atliksim 
reikalą } f4 valandas. 

H. EPŠTEIN v. 
155 lt. Clark St., Room 

Pbone Central €261 

WEKTOKCOJA»rE KOMISUTO 
Mes paskoliname Jums $100 — 

$206 arba $800 savaitiniais arba mė
nesiniais Išmokėjimais, už %y% nuo*. 

nCDUSTRIAL LOAH SERVICE 
172* W. Chicago Ave. 

Oor. Hermitage 

ir 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
12% Dvylika NuošimčiŲ moka Ūkio Bankas už in
delius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole

riais. Pinigus iiųskiteper bankus. Gav^piiugus. 
^iųsme knygas. Adr. Kaunas, Laisves Alėja 31 Nf. 


