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ATIDARYTAS AIRIJOS 
PARLAMENTAS 

KUNIGIJA MAŽAI PRISI 
D*JO PRIE RINKIMŲ. 

Kai-knrie kunigai ragino 
žmones stovėti už vyriausybę. 

DUBLINAS, rūgs. 10. — 
šiandie atidarytas Laisvosios 
Airiu valstybės parlamentas. 
Tai pirmutinis legislatyvis su 
sirinkimas po civilio karo, ar
ba antrasis laisvos Airijos 
parlamentas. 

Parlamcntan rinkimuose, 
imant aplamai, airių kunigija 
mažai kuo prisietojo. Tuo 
reikalu nebuvo j gyventojus 
Hierarchijos atsiliepimo. Je i 
kas kur dirbo, vedė kokią ka
mpaniją, tai darė iš laisvos 
valios. 

Dėlto, vienur-kitui* kunigai 
su pasauliniais dalyvavo ka
mpanijoje. Kai-kurie vysku
pai ragino gyventojus laiky
tis vyri ausy bės. 

Xors Bažnyčios interesai 
reikalavo, kad visi kunigai 
darbuotųsi. Tečiaus to nebu
vo. Tuo būdu Airijos prie
šams nebus progos prisikabi
nti prie Bažnyčios už nepavy
kusius jiems rinkimus. 

Parlameutan išrinkta kele
tas įžymių asmenų. Jų tar
pe pirmon vieton galima pa
dėti Corko universiteto-kole-
gijos profesorių O'Rahilly. 
Tas šviesus katalikas pirmuti 
uis buvo padavęs sugestijų 
idėjai, kacl Airijos parlamen
tas butu išimtinai katalikiš-
kas. Tuo klausimu jis daug 
rašė. Apibudino katalikų de
mokratijos reikšmingumą. 

Išrinkta i r moterų. 

Rinkimuose dalyvavo daug 
moterų ir jos nemažai kam
panijoje darbavosi. Dėlto 
atstovėmis iš jų 6 išrinktos. 
Jų tarpe yra i r Mrs. O'Dris-
coll, mirusio generolo Collin-
so sesuo. 

Mimsteijialiai. policija po 
rinkimų mažai kuo atsimainė. 
Ministeriai visur stipriai bu
vo remiami. 

Ūkininkai ir darbo partija 

Kaip Amerikonai Nešė Pa 
gelbą Japonijai 

KARO LAIVAI VARU ĮPLAUKĖ Į UOSTUS 
ĮVYKO BAISIOS ŽMONIŲ 'SKERDYNĖS 

SUNAIKINTUOSE PLOTUOSE. 

-£ 

OSAKA, rųgs. 20. — Tik 
šiandie, praėjus didelei Amo
nių baimei, įgytai žemės dre
bėjimo laiku, paaiški, kokios 
tragedijos veikėsi, kuomet di
deli žemės plotai buvo purto
mi, kuomet miestai buvo pa
keisti griuvėsiais. Kai-ku-
rias žinias užtylėjo ligšiol pa
ti Japonijos valdžia. 

Kuomet po pirmojo 

sius amerikonus ir kitus sve
timšalius. Šiandie japonai 
nieko neturi prieš tą ameri
konų laivų neklausymą. 

Sugriautame Tokyo ameri
konai pergyveno baimės va
landas. Tenai japonų kari
ninkai iš išlikusio viešbučio 
Imperial išvarė laukan ameri
konus ir visus svetimšalius, 

žemės kad padaryti prieglaudos ja-
drebėjimo amerikoniški karo ponams. 
laivai atplaukė į Japonijos Nuskriaustuosius ameriko-
vandenis su tikslu nešti page-.nus ir svetimšalius taipat pa-
Ibą, Japonijos karo laivyno ėmė amerikoniški karo laivai, 
štabo parėdymu uždrausta a- Tarpe pačių japonų viršinin-
merikonieškiems laivams į- kų kilo panika ir nežinojo pa
plaukti i Japonijos uostus, tys, ką darą. 

BERLYNE ATIMAMI NUO 
ŽMONIŲ SVETIMI 
, PINIGAI. 

BERLYNAS rūgs. 20. — 
Vokietija turi svetimų šalių 
pinigų diktatorių. To dikta
toriaus agentai čionai puolal pinigai neatimami. 

Y p a č ' gaudomi amerikonis-
Ki doleriai nuo apsigyvenusių 
čia ir kitose dalyse Vokietijos 
amerikonų. 

Paprastai agentai ineina į 
iTavines ir svetimšaliams lie
pia atiduoti visus savo pini
gus. Xno prakeliaujančių p e r , 
Vokietiją amerikonų kol-kas 

viešąsias užeigas, kur* susi
renka daugiausia svetimšaliai, 
jr atima nuo jų svetimų ša
lių pinigus. Atimti varu pi
nigai pakeičiami vokiškomis 
markėmis. Bet ne tuo jaus. 
Kad gauti už atimtus pinigus 
markių, reikia palaukti porą 
dienų ir eiti policijos storiu, 

Vokietija tuo būdu mėgina 
šsutiprinti savo susmukusias 
markes. Bet kiekvienam ži-' 

,noma, kad ta priemonė negali 
duoti geistinų pasekmių. Ma
rkių jau niekas nesustiprins. 

Vienam amerikoniškui dole
riui jau duodama apie 250 
milionų markių, arba vienam 

! 
kur atimiti pinigai užrekor- centui — pustrečio mitiono-
duoti. 'markių. 
r— - Į M s a 

Pranešta, kad tie laivai ne
drįstų artintis į pakraščius. 

Tai, turbūt, buvo kokios tai 
baimės motvvai, neatsižvel-
giant į kilusį pragarą juros 

Sugriautuose plotuose įvy
ko baisios japonų su korep-
nais skerdynės. Šaudytasi ir 
žudytasi be atodairos. Oi 
kuomet iŠ sugriuvusių kalė ji-

, A. t a. JUOZAS KOVAS, 
poetas, dramaturgas, liaudies švietėjas. 
Mirė rūgs. 11 d., Šv. Pranciškaus ligon-
butjy, Jersey City, N. J.' 

BARKELEY, LABAI DAUG , WILSONAS INTERESUO-
NUKENTĖJO. JASI POLITIKA. 

C H I C A G O J E , 
POLICIJOS KAPITONAS 

SUSPENDUOTAS. 

pakraščiais po pirmojo žemės n i n pasiliuosavo kriminalistai, 
drebėjimo. 

Tečiaus amerikoniški laivai 
nepaklausė. Jplaukė sunai-
kintan Yokobamos uostan ir 
tenai surankiojo nukeritėju-

įvyko dar didesnės baiseny
bės. 

Niekas negali nei apsakyti, 
ką Japonija pergyveno vienu 
savaitės laiku. 

Dar Kitas T. Sąjungai Smūgis 
ITALIJA NEPRIPAŽĮSTA JOS AUTORITETO 

GKNI^VA, rųgs. 20. - A-
ną dieną Tautų Sąjungos su
važiavime išnaujo pakeltas 
Korfu salos okupavimo klau
simas. Švedijos delegatas 
Branting ir Anglijos — Sir 
Robert Ceeil gynė .Tautų Są
jungos autoritetą. 

Italijos deelgatas Salandra 
į tai atsakydamas pažymėjo, 
jog Italija buvo ir bus prie
šinga, kad Tautų Sąjunga di-
skusuotų ir reikštų savo kom
petenciją Korfu salos klausi-

šiuokart silpnai pasirodė. m o 

Kaip Dubline, taip Corke, kur 
darbininkų centrai, darbo pa
rtija beveik nieko nepešė. 
"Mažai darbininkų balsavo 
vienur ir kitur. 

Bet kampanijos laiku ^ a r -
lx> pa i f i j* daug raikė, bąvfeik 
kalnus griovtė. Daug litera-
t u ros išaikvojo. 

Rinkimuose, dalvyąyo &$%fr 
giausia jauni žmono*. Vidu
tinio amžiaus ir senieji skaį*-
1 ingai registravosi.- HĄ iš 
užsiregistravusių vos viena 
pusė balsavo. 

Sakė, kad Italija jau suti
ko, idant tą klausimą spręstų 
Internacionalas Teismas. Tad 
gana to. I r Tautų Sąjunga 
neturi reikalo daugi aus to 
klausimo ketyi ir ginti savo 
autoritetą. 

Ttalijos delegatas reiškė 
vilties, jog Italijos su Graiki
ja ginčai pasuke į gerąjį ke-
!i^ ir atatinkamai viskas bus 
išspręsta. • 

Salandra stipriai gynė Ita
liją už Korfu salos okupavi-

HAMILTOK, Bermuda, r. j T ™ b u d u delegatas Salan-
20. - Vakar atjausta č i a f d r a u ž d a v * n a u J a T a l l t » S a " 
stiprus žemės supurtymas. j W * į f slrm^ N e s a i š k i a i P a" 

L 1 —.ag ! reikšta, kad Tautų Sjuąųga 
CHICAGO. -~ Šiandie ne- be kompetencijos, kad Sąjnn-

pastovus oras; gali but lie- ga nėra joks aukščiausias in-
taus ; maža atmaina tempe- ! ternącionalis tribunalas arba 

toja. Tautų Sąjunga gali 
skaitytis tik menka dalimi in
ternacionalu) legislatyvio kū
no. Gi kaipo tokia gali rink
ti tik faktus, bet negali vykin
ti įstatymų. 

Branting nurodė į visuome
nės opiniją. Jis* sakė, kad 
visuomenė begalo nebus pa
tenkinta ,Ta«tų Sąjungos ap-
sileidimu Korfu reikale. 

Pranešta, kad šiandie Tau
tų Sąjunga viągi mėgins dar 
toliaus diskusuoti Korfu sa
los okupuotės klausimą. , 

15,000 imomų neteko X R W YORK, rūgs. 20. — 
pastotės. Buvusio prezidento \Vilsono 

šalininkai tvirtina, kad jis la-
BKRKELKY, Cal., rug. 20. bai interesuojasi politika. At-

— fcis puošnus miestas nuo'einančių metų pradžoje, sako-
gaisrojabai^mkentėjo. Puo- l l i a , Wilsonas išeisiąs iš šian-
šniausias ant kalvų rezidenci- 'dienino atvienėjimo ir imsiąs 
jas liepsnos sunaikino. Nuo- vadovauti demokratų partijai. 

BOLŠEVIKAI SMAUGIA 
PRAVOSLAVŲ ŠVENTIKUS 

COPENHAGEN, rūgs. 20. 
— Iš Gelsingforso praneša, 
kad bolševikų valdžia 400 pra 
voslavų šventikų (popų) iš
trėmė ir 300 sukimšo į kalėjir 
mus. 

stoliai siekia keletos milionų 
dolerių. 

Policija ir valstybės karei
viai saugoja nuodėgulius ir 
griuvėsius. Spėjama, kad nei 
vienas asmuo nežuvo. Te
eiaus 15,000 žmonių neteko 
pastogės. 

Gasras baisiai įsi siautė, 
kuomet pradėjo degti visur 
krumaf. Kai-kuriuose blo
kuose prisiėjo namus griauti 
dinamitu, kad sulaikyti lieps
nų šėlimą. 

Berkeley yra Californijos 
Universiteto miestas. 

Retas kas gali tikėti tokiam 
atsitikimui. 

5,000 JAPONŲ DAUGIAUS 
ŽUVO. 

•ir-
YOKjOHAMA, rngs. 20. — 

Praeitą šeštadienį juros pak^ 
raščiais siautė baisi audra, 
ikonai juros vtfnys nuplovė 
laikinai pastatytus barakus 
nukentėjusiems. Apie 5,000 
žmonių nesurandama. J ie 
turėjo žūti. 

NEW CITY policijos sto
ties (To\m of Lake) kapito
nas Wolfe suspenduotas. Jį 
suspendavo policijos viršinin
kas. Nes to kapitono valdo
majame distrikte eina alaus 
pirklyba ir tomis dienomis nu 
žudyta keletas žmonių. 

Suspenduoto kapitono vie
ton paskirtas leitenantas 
Shoemaker, žinomas politikie
riams nei kam kitam nepraei
namas policijos narys. -

Areštuota kelio^iia alaus 
pirklių. Bet apie tikruosius 

•žmogžudžius dar nieko neži
noma. 

Visi intariami individuai 
bus ištremiami iš miesto, ar
ba uždaryti į kalėjimus. 

Vedami tardymai kas linfc, 
pastarųjų žmogžudysčių. Pie
tinėj miesto daly priviso la
bai daug galvažudžių.' Dau
gy!* žmonių sutemus bijo ga^ 
tvėn išeiti. Bijo stoti į liu
dininkus. 

PAVEDAMA PILIEČIAMS 
APSPRĘSTI. 

Mrs. McCormick.Cpok aps
kričiai dovaną — 83 akrus 
žvėrynui, apskrities komisija 
pavedė išspręsti patiem*? pi
liečiams balsuojant. ( 

Žemės plotas vakarinėj 
Chicagos daly — graži dova
na. Bet žvyryno įkūrimas ne
pigus. Kalbama, kad tas į* 

Miesto majoras su miesto kūrimas piliečiams gali atsi-

KARO LAIVAS SUNAI
KINTAS. 

METODISTAI TŪPČIOJA 
APLINK BOLŠEVIKUS. TOKYO, rųgs. 20. — Nau

jai padirbdintas japonų 5,500 
tonų destroyeris Naką, sunai
kintas žemės drebėjimo laiku. 

advokatu ir valstybiniai tr 
federaliais valdininkais turė
jo konferenciją. Nutarta ap
valytį miestą nuo "bootlegė-
r ių , , ir žmogžudysčių. Tam 
tikslui bus pavartotos kuoaš-
triausios priemonės: 

Tos priemonės bus: 
Bus įkurtas teismas 

saliunai. 
Bus kreuotas teismas pro 

eiti keliolika milionų dolerių. 
To tai jau perdaug. Žmo

nės patys tesprendžia, ar jie 
nori tam tikslui mokėti spe-
ciales taksas. 

Chicago turi but " sausas/, ' 
sako policijos viršininkas; 

pro- Lengva taip sakyti, kuomet 
kas trečiuose namuose "mo-
onslune , , gaminama. 

.< 

NEK YORK, rug. 20. - r 
Amerikoniški metodistai nu
mato sau karaliją Rusijoje. Į ' -
Dėlto aplink bolševikus tup-< DIDELIS GAISRAS CALI-
čioja, juos giria. j FORNIJOJ. 

Metodistų - vvskupas Blake > i ' : T 
tvirtina, kad sovietų valdžia' BARKELEY, Cal , rug. 19. 
Rusijoje yra stipriausia vai- ~ Š | P110*™* f ies tą palietė 
džia visame pasauly. ] baisus gaisras. Kiek pa t i r t a 

-Mes galime nemvlėti s o . . ^ a . k . n t a suvirs 500 reziden-
vietu," sakė jis. - B e t be c i** 6 0 1 ) l o k u P l o t e - S u n a i " I 1 
bolševistinės Rusijos n e g a l i - j k i n t a v i s a e i l A Kalifornijos = | 
ma patvarkyti Europos. O a - j l i n i v e r s i t e t o s t u d e n t ų butų. | | | 
lime nesutikti su jų valdžios 

hibicijos vykinimo tikslams. 
Prireikus prie bravarų vie

ton poliemonų sargybon bus 
pastatyti specialiai policmo-
nai. 

Šerifas patroliuos visus ap
skrity vieškelius. 

Iš policijos bus pašalinami 
'bootlegerių' , šalininkai ir 

grafteriai. 

u J: .*• u-p, .• m'i 1,1,^ 

PINIGŲ KURSAS. 
Lietuvos 10 litų $1.00 
Anglijos ster. svarui 4.51 
Francijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 lirų 4.24 
Vokiet. 100 mrk. .0000006 
Lenkijos 100* mark* .0003 
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II P I N I G U S 
SIŲSKITE į Lietuvą Per 

s I 
s 9 i 1 

Šventikai kaltinami sąkal- d ^ g n i a i s ^ t negalime jų ig-
biavime už kontr-revoliuciją. 

JUGOSLAVIJA NEPA
TENKINTA.' 

noruoti. , , 

PAŠOVĖ KOMUNISTO 
DUKTERĮ. 

BELGRADAS, rūgs. 20. — 
Jugoslavijos i(serbų) valdžia 
labai nepatenkinta, kad Italių 

GRAIKAI SALIUTAVO 
ITALIJOS VĖLIAVĄ. 

ATĖNAI, rūgs. 20. — Va
kar graikų karo laivai saliu
tavo Italijos vėliavai. Tuo 

DRAUGĄ 

ja Fiume miestui paskynę ge- p a c ; m l a i k u ^ ^ k a t e dro je į -^ WASHINOTO^, rūgs. 20. 

turoje. intemacionalių teisių aiškina suoti tą miestą. 

neralį gubernatorių. Sako, ^ o gedulingosios pamaldos 
tai pirmas jos žingsnys anek- u ž nužudytus I ta l i jos misijos 

nanus . 

PARYŽIUS, rūgs. 19. — S Nes, "Draugas*' pigiausiai siunčia ir geriau-
Rusų karininkas Ivan Kere- šiai patarnauja. "Draugas** siunčia per didžiau-
čįy pavojingai pašovė jauną s | šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos-
franeuzų komunisto Rappo- | s P™nonė$ Banką. 
port dukterį. Kerečev areš- | § "Draugas** siunčia pinigus litais, ir doleriais? 
tuotas. perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vaktfre. 
Nedėliomis uždarvta. 

i! 
. ^ s idaužė du amerikonišku j | i 

karo laivu Naujosios Anglijos ZmT w^**«*-« «»*». 
^imiiiimiiuHiiiniiittmiffliumiiiiiitiniiiniiwiiMiuuuiiiniitiuiui^ 
^^llHlIMIIIIUIIIIIIMIHllUIIMlilItllMIiUlOlllttMMMMIMBMMttMMMMMIMMMM^^ 

CHICAGO, ILL I 
pakraščiuose. 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DUBJLRA^IIS 

! 
• • • ^ P " 

SKURDAS IR BADAS. 

•M "DRAUGAS 
Eina kasdieną ifekyrus nedėldienius. 

Metama $6.00 
Pttaei Meti} .......«..,.•.... $3.00 

VI premuneratf mokasi iškalno. Lai
kai skaitosi nuo užrašymo dienos, 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą nsada reikia prisiųs
ti .ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti išperkant krasoje ar ex-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus j registruotą laišką. 

DRAUGAS PUB. 00 . 
2334 South Oakley Avenue 

Chicago, Illinois. 
Tel. Roosevalt 7791 
. - . I i . i < » «*%)• *:;<> 

Tenka. patirtį kad K. Čes-
nulis, išėjęs mokslus garsiame 
dfcflle ^Universitete, sėkmingai 
išlaikė valstybinius advokato 
tgzarninus Washingtone, 1). ,C. 
Naajam advokatui linkimo ge
riausios kloties. 

Amerikos lietuviai neteko į-
žyniaus visuomenės auklėto-
jans, kurs savo poezija ir dra
ma gaivino mumyse kilniuo
sius tėvynės ir Bažnyčios mei
lės jausmus. Juozas Kovas 
inirė. Tešviečia jam amžina 
šviesa kuriai jis visą savo 
amželį ištikimai tarnavo. 

?»losų dailininkas p-nas A 
Z m iitis po sunkaus maršruto 
Šaulių Sąjungai turėjo atosto
gų ir lankydamas Kalifornija, 
Meksiką nupiešė trisdešimts 
paveikslų.,Geros atostogos! Ir 
šia -ir seriiaus Amerikoje pie
šti paveikslai sudarytų apie 
šimto paveikslų galerėją. Lau 
ksime p. A. Žemaičio suren
giant visuomenei dailės paro
dę. , - , 

P-nas KL Jurgelionis neži
nodamas kaip įkąsti vietos lai
svamanių nesenai užgimusiam 
laikraščiui sušnipinėjo, kad 
laikraščio bendrovė negalinti 
pardavinėti šėrų. Kad tai bu
tų intencija apsaugoti žmones 
nuo išnaudojimo, gerai. Bet 
kuomet "N-nų" menadžeris 
griebiasi tos priemonės kad 
savo besmunkantį biznelį ap
saugojus ir tai pats p-nas Kle-
dfas kurs yra buvęs milioninių 
kompanijų specialistas, kitaip 
sakant bišofininkas, tai jau 
mažiausiai negražu. 

Baisi skurdo ir bado šmėkla, rašo mūsų draugas $ 
Vokietijos, vis drąsiau klabena į prie Reino gyventojo du
ris. Baisu, šiurpas krato... 

Šiandien krautuves pradeda uždarinėti. Vieną po ki
tos, be triukšmo. Languose nuleistos uždangos, liūdna ge
dulo ceremonija. Kaikurie tabako krautuvininkai jas dar 
pakelia, bet lyg tyčiodamies, kad parodžius publikai ar
tistiškai lange sudėtas pypkes. Vakarop, vienur ir ki
tur, kaikurios krautuvės atrakina duris. Einama prie jų 
ilga žąsele ir nusitiesia marga uodega. iKantriai .iš eiles 
slenkama artyn prie apytuštės krautuvės. 

Bulvių rinka — liūdnas reginys. Minia žmonių susi
renka, Ramu. Vyrai, moterys, vaikai. Vaizdas kereiasi. 
Rankos iškyla, pintinės neramiai subraška pakeltos aukš-
čiaus galvų, įsaujos vokiškų markių sumirga. Ir staiga, tai 
.piktumo ir keiksmo, skausmo ir desperacijos Šauksiuos: 
provizija (bulvės) išsemtos ir pusė klientų grįžta tuščio
mis. Policmonas įsimaišo. Jis šaltai priveda minią tvar
kom, kuri skirstydamos keikia visą pasaulį. Skaudu, 'bai
su... Pro mane praslenka žilas, liesas senelis, .susimąstęs 
ir tylus, jo krepšys tuščias, grįžta' matomai į savo lūšną 
kur jo laukia sausos duonos pluta ir druska. Jis ryt at
eisiąs, anksti rytą, bet be didelės vilties, nes maisto stinga. 

Skurdas ir badas, piktoji šmėkla vis didesniais žings
niais švaistosi, kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Lai
kraščiuose vis daugiaus tokių skelbimų skaitome; "gori
ma išmainyti: nedėvėtą drabužių eilę ant valgomų da
lykų; — labai švarią lovą ir gražaus darbo indauja ant 
produktų; — didelį veidrodį siūlome už bulveą; - 9 k a l 
nių tvorelę ir kapo paminklą ant kanape — sofą; ar *sw 
kitas, paskutinis nusiminusios motinos balsas: kas galė
tų paimti ir auklėti mano gražųjį vaikelį pusketvirtų me
tų sveiką, tvirtą?'' 

Ja! Ja! Es steht sehlimm, taip, taip, dalykai blogai 
stovi, kalba man šeimininkas, bet tai tik bloga pradžia. 
Vakarai vėsus, ruduo čia pat, žiema arti ir mes matysime: 
nėra anglių! nėra maisto! nieko daugiaus! Šaltis, badas, 
kapinynas!... Brr...., baigia mūsų korespondentas. 

Kas bust.. Stresemann'o kabinetas pasisiūlo taikintis 
su francuzais. Siūlo franeuzams hipotėką kurią užtrauk
siąs ant pramonės ir privatės nuosavybės Vokietijoje. Y-
pač stengiasi pakeisti nuomonę apie vokiečių pasyvų prie
šinamos Ruhro žemėse^ nes Vokietija ir norėcmma negali 
toliaus daryti finansinių aukų. " , 

Paktinai, .vokiečių "Tautinis Valstybės Bankas" jau 
f liovėsi rinkęs markes, kurios skaitomos be vertės. 

Įžymus reiškinys. Vokietija priėjo liepto gdy. No-
roms nenoroms tenka kapituliuoti — pasiduoti ir vokie
čių kanclerio uždavinys, karčią pilulę, jau įdėtą savo 

HBKRAI LIUftlB* TAUTA. 

Kiek metų prieš, vienas 
anglų laikraštis įrodinėjo., 
kad Anglija yra apgyventa 
"tranų" žmonėmis. Dėkai di
delio industrijos išsišakojimo 
ir nelygsvaros tarp mieste ir 
kaimų, Anglija skaito dau-
,giausiai žmonių kurie gyve
na labdarybe. 

Dabar, -įžymus atnerikoniš-
psichiatras (dvasinių H-

žinavas) daktaras Hiram 
iK. Bailard i š Kansas City, 
įrodinėja, kad amerikonų 
tauta yra liūdna tauta, kuri 
nemoki nei juoktis, nei šyp-
aotis. 

$o išvados paremtos fak-
feus ir ,gan įdomios. Per tris 
metus, .kasdien gegužės mė
nesy, šis imokslininkas tyri
nėjo ;per ištisą valandą prie 
savo -langi ptaeivių veido iš
raišką -—* ifisjionomiją. Visas 

« 

pakilp nuo 1#% 1921 **fc iigi, 
13,5% .1922 m., belipa tiki 
9,7^% 1923 m. 

*' Abejingų" - inįifexfintiš-
kų veidų yra didžiuma: 52% 
1923 met. Bet kas ypač krei
pia mūsų dom&s yra, tai pa
daugėjimas "Uudnųjų" vei-
dįų, kurie nuo 27% 1921 m.! 

pašoko ligi 36% 1923 m. 
Neduodant .didesnės reiks-, 

mės negu reikia šioms skait
linėms, leista manyti, kad 
paskelbtos žinios maždaug 
artinasi prie tiesos ir atatin-
ka tikrenybei. 

O vienok, amerikonų tauta 
yra turtingiausia visame pa
sauly, labiausiai didžiuojasi 
savo laisyę, ji sakosi Jriękyie-
nam kad yra nepalyginama 
progreso tauta! I 

Kuomet ji vis labiaus liūd
na ir liūdna, taigi nei pini
gas, nei demokratinė laisvė, 
nei progresas neduoda jai 

:to mūsų visų bendro laim^įv 

tizionomijas jis padalina į 
keturias .grupes: besijuokian-

flfe^iaypsojančias, abejin 

laimės. 

i 

Kame priežastisl Gal gaš
lus doleriu susirūpinimas, 

gas^indiferentiškas ir iiud- Į baimė ir netikrumą kad stip-
nas. ( 

Tos įdomios anketos pasek 
caiės liepk mums susirūpinti. 
Spręskime: 

Besijuokiančios fizionomi
jos vis labiaus mąžta: nuo 
6% 1931 m., jos nupuolė ligi 
3*65% -1922 m. ir ligi 2,25% 
imm. 

*<ifesišypsojančįųM kurie 
• I I J * - - . i.,.,', c 

resnis neparįlokštų ir nesu
maltų. £ie ir kiti veiksmai 
atsiliepia į amerikono siela 
ją prigniauždami, bet bene 
skaudžiausias veiksnys — 
šeimyninio gyvenimo suirutė 
— anarchija, stoka religijos, 
nes jos laimjė — *4ko •ertas" 
perdaug artimai surisią su 
Sorc. 

tautos burnon, liepti praryti. 
Galima Jaukti konvulsijų — sukrėtimo; bavariški fa

šistai, Ludendorff'o tarnyboje tyko valandos, gi Saksoni
jos bolševikai taipat nemiega. 

Sprendžiamoji valanda, regis, Vokietijai mu-
šn,rir yra pamato įnanyti, kad padėtis j .kurią save pas
tatė vokiečiai^ franeuzų verčiami, lieps Vokietijai susis* 
kaldyti, asba žemai nusilenktu karą laimėjusiai Franeijai. 

Ja, jai Es steht sehlimm, galima atkartoti paskui 
seną vokietį. Taip, taip! Dalykai blogai btovi. 

iCaKCAOOS FEDERACIJOS 
APsappcio VIEŠA 

PADĖKA. 
"T* 

ffątvirfaa. Bugsėjo &\ *023 

irai dekoracijų. P. %. Taku
čius sutvarkė seenoje šviesą, 
•nepaskaitydamas nieko užsun-
kų dviejų dienų darbą. P. Ori* 
tėnas pri$ iškilmas ir laiki 
abiejų vakarų sa savo pagel-
bininkais kuouol?Ausiai nrpi-

Kongreso iškilmės pasise
kė visais žvilgsniais. Ir dva
sia mes katalikai pakilome^ ir 
organizacijoje sustiprėjome irVnosi visos salės tvarka, 
finansinis pelnas yra dau-^ P-nia Vainauskienė, ir jp-nia 
giau už pusę tūkstančio. Prie Petkienė, .«•. Onos Draugijos 

mo prisidėjo ypatingu darbš- rūpino -taupiai #erą vakarįfi 
tumu sekantieji asmenis. 

P. J. Balsis, vadovavęs vai
dintojams ir chorui. 

vaTdu su 20 pa^lbinin&ų, pa-

nę. P. Mažeika, ^graborius 
;>319 Aubuoii ave., davė salei 
papuošti gėlių ir užmokeščib 

Dievo Apveizdos parapijos ^ 5 - ° ° vis»l m6m^ 
ir <'Kanklių,, chorai. 

Visi artistai, kaip vaidinto 
P. Jucius po iškilmių su

rengė savo namuose rupestin-
I 

jai, tai dainininkai, kurių %*{ dalyvavusiams ar^tams 
padėkojimo užkandį. , 

Labiausiai gi jprie pasiseki-
jpavardės visiems yra jau ži 
nomos. 

Tikietu platintojai: J. Moc••?*» '^>rAsm° mvsų «i«*«**»fa 

kus, M. Bagdonas, J. š l i o g - ' k a t a 1 ^ d i « n r ^tis 'Draugas 
ris: A, Bacevičius, B. Nenar-1 užlei^dfroas ** **<> "***. 
tonis, p-Iė Jurgaitė, P. Bal- I s* v 0 &*1*1*' v ^^m^ 
tutis, M. Jatužfe, P. Gpte. atlikdamas visus spaudos dar-

bus. nas, p-nia Šaulienei, Metropoli
tan State Bankas, p-nia Šlio-

• 
Visiems čia pau>inėti«ms ir 

gefienė, "Kanklių" choro n a - | t i e m s ktt^Km « » nebesufpėio-
riai Povilas Baltutis, p-nia , u e i š s k * * ^ ™<*g<# ftjfe-
Vainauskienė, p-lė M. Gurins-
kaitė, p. Balanda. 

racijos Apskritys, savo susi
rinkime rūgs. 11 d. vienbal
siai nutarė išreikšti viešai Komisijos buvo pažadėta,,,.-,. , . , ' ^ A.^n^ i • širdingą padėką. Gerasis Gc dovana $10.00 tam, kuris dau- . . . >. .. ' . - ,. * 
lybių Davėjas teatlygina .vi
siems gausįa malone, ka<J šven 
tiems mlišį visuomenės dar
bams tų veikėjų jėgos ir uo
lumas tverfetį ilgįausins inettis. 

Chiėągos f Federąoi|įs_Aps-
kričio vardu. t 

Kunigas B. Bumsas, prtm., 
$om& Klimas, sekret. 

giausia parduos tikietų prieš 
vakarus. Daugiausia, už $91.00 
pardavė p. Povilas ;Baltutis, 
mūsų žinomas Bridgeporte 
biznierius ir nuo dovanos ga
vimo atsisakė. 

Apgarsinimus rinko p-lė M. 
Gujinskaitė, p^nia Lazutkienė-
Paliulytė, p-nas Naruševičius, 
bit)įis Vladas ir brolis Anta-. 
nas. Pirmoje eilėje čia atsistok 
j[b,p-lė Monika Gurinskaitė su
rinkdama apgarsinimų už 
$260.00- ir p-nia O. Lazutkie-
Uė — už $234.00. 

J. Remutis greitai ir gra-' VAIKAS Taipy sykį net 
ži#i parūpino pritrukusių sce^Vpusę sūrio išgėriau. 

'MOTINA — Jonuk* j^agi 
tau d»ivė valgyti sve&Saose? 

VAIKAS -^-O, arbatos, bliu 
delį pieno ir... ,tr... 
. .JiOTINA - O gerti ar da-
vA? * 

• • * • ! » » V ^ - t •• < 4** • ~**Z . mm į^ 

ŽEMĖS KLAUSIMU LIETUVOJE, 
TTY 

Daug mūsų brolių ,— lietu- pinigų, gali prieinamomis są-

* Londono *'Daiiv Herald.M, 
darbo partijos oficiozas, žac'a 
šio mėnesio 30 dieną užsidary
ti. Jo kasdien spausdinama 
300,000 egzempliėrių ir jis tu
rėtų mažiausiai 500,000 eg-
^zemplioriuose išeiti, priešingai 
jam gresia bankrotas. Tikrai 
|msauly didelis lygybės skir
tumas. #300,000 egz. Londone 
veda prie Jbankreto, gi musų 
laikraščiams turint tiek skai-
lytt>jų bfftų galima milionine 
švietimo įstaiga virsti. Lietu
viukų laikraščių menadžoriai 
nenusiminkite. {Tegul t»irtin-

i laikraščiai dejuoja,. 

Jx ko nepi*asimano žmoaėsj 
!l'wste pramuštgalvių gruj)ė 
suorganizavo konkursą kurio 
•dovana turėjo atitekti tam, 
kurs ilgiausiai ištvers nemie 
£0jęs. Bet ta <lovana padalin-
•ta tarp dviejų lygiai ištvėru-
jiu.nemigą. Jie kovojo su mie-
jCUįper 96 valandas, trisdešim
ts aninučių ir dvi sekundas. 
JTie kurie varžėsi ui nemigo.-
dovaną turėjo reikalauti, kad 
pašalintų visus "garsius kal-
J>ėtojus,,, tuos kurie jmjiin* 
jaėgsta prakalbas sakyti! 

vių gyvena svetimuose kraš
tuose, toli nuo savo tėvynės. 
Ne vienas iš jų, pasidarbavęs 
svietur ir užsidirbęs šiek-— 
tiek pinigų norėtų grįžti Lie
tuvon ir ramiai, tarp savo žmo 
nių, nugyventi savo amžių. 
Daug yra tokių, kurie prie ru
sų valdžios, del įvairių prie-
žasčių, grįžti Lietuvon nega-
lėjo.Dabar gi jų laukia laisva 
ir savystovė Lietuva. 

Nepakilkime žemės. 
Visiems žinoma, kad Lietu

voje nėra didelių miestų su iš
vystyta pramone, kad Lietuva 
yra žemės ūkio šalis, kur dau
guma gyventojų užsiima žem
dirbyste. Derlingi žemės plo
tai — svarbiausis musų -tėvy
nės turtas. Pageidaujama, kad 
tas turtas priklausytų lietu
viams. Iki šiol dideli žemės 
plotai priklausė^ lenkams, ru
sams, vokiečiams ir kitiems 
svetimtaučiams. Būtinai rei
kalinga šiokiu ar tokiu bųdu 
visus tuos žemės plotus paim-* 
ti Lietuviams į savo rankas. 
Dabar kaip tik patogus mo
mentas, kurio nevertėtų pra
žiopsoti. Dalykas tame, kad 
Lietuvos Seimas, eidamas,tau
tiniais, demokratkuais ir tei
singumo principais paskelbė 
žemės reformos įstatymą. Wai 
yra nepaprastas, istorinės rei-
kšmėg įvykis, kuris labaį re
tai pasikartoja. Einant tuo į-
statymu, žemė iš turtuolių ran
kų pereina į žaiudilbių — da
rbininkų rankas. Kiekviena* 
Keturis, turėdasnas šiek-tįek 

lygomis įgyti sau .žemės Lie
tuvoje. Turėdamas tą omenyje 
ir ačiū Amerikos lietuvių .lai
kraščių rodaktoriains, aš pas
kelbiau savo atsišaukimą į A-
nierikos lietuvius. 

imtis dalinimas. 
Pradėsiu nuo žemės refor

mos įstatymo. >Tas įsta
tymas visai neliečia to
kių savininkų, kurie .turi že
mės nedaugiau 8 gektarų. To
kie savininkai valdo savo že
mę taip, kaip įki šiol valdė; 
jie liuosai, ?be jokių kliūčių, 
gali daryti su savo žtėine ką 
tik nori; gali parduoti, dova-* 
noti, padalinti ir t. t. Žemės 
reformos įstatymas taikomas 
tokiems žemės savininkams, 
kurie turi daug ženiės; einant 
tuo įstatymu, jiams pajį^ka 
žemės 'tik %0 geįt^visa gi ki
ta jų žemė paimama valdžios 
žinion. tUž paimtą žemę vald
žia užmoka žemių savinin
kams (tam tikrą nustatytą at-
lyginimą. Paimtas žemes val
džia išdalina bežemiams, ma
žažemiams ir 'kareiviams lie
tuvių kariuomenės. -Gavusieji 
žemę privalo lą&e ,36 na«tų 
suinokėtį v^įįaiiis^rkatouo-
8&M3 nž^emę mQkesaius. t&pe* 
fcanjuftsius nįofcąąnius gąUnaa 
sumokėti vienkart, gaunant jįe 
mę. Veltui žemę gauna tik Jc^ 

n^nt tuo įstatymu, kiekvienas 
bežemis ir mažažemis turi tei
sę jš valdžios žemės gauti.Bet 
visiems suprantama, kad no 
rinčių gauti žemę bežemių ir 
m&žažemių yra labai daug. Pa 
tenkinti visus nėra galimybės. 
Tojfcel pirmoje eilėje žemė duo
dama tiems bežemiams, ku
rie gyvena ir dipba žemę da
linamuose dvaruose, arba tuo-
se kaimuose, kurių žemė ru-
bežiuojasi su dalinamo .dvaro 
žeme. Je.i ;patenkinus žemė vi-
sus tuos bežemius, žemės dar 
liktų, tai likusioji žemė bus 
.dalinama visiems kitiems be
žemiams ir mažažemiams. 

ciai 
Amerikos lietumis, ,ąusipa-

2įnęs su žemės ;̂ f<)irinos įs
tatymu^ paklaus, .var jis grį
žęs Lietuvon turi tąlsę jgailti 
įš valdžios žemis ajit išinokė-
įm&l Einant viršmjnėtų įsta
tymu Jsie^visnas .^tuvis W 
žamis ar jaųl^iemis turi tei
sę gaUAi žiemės; tokia jiatttei-
sę tAci ir, Amerikos lietuvis. 
Bet dabar mm& duodama tie
ms bežemiajas, Jgipe dąlina-
niają iem.^ dirbą, vpaįol juoi? 
apdalins isme, p^diajss kele
tas įaetų. Iki tam laikui iijąi 

ietuvoje nei Amerikoje gy-
venantiejį ^baže^ilii, ^ucie aia 

kiekvieno krašto valdžia pri
valo elgtis sulig esamų kra
šte įstatvmų. Todėl Amerikos 
lietuviai negali reikalauti iŠ 
Lietuvos valdžios, Had val
džia, apeidama įstatymus, da
rytų išimtis atskiriems pilie-, 
čiams. Jei valdžia taip elgtųsi, 
tai visame krašte kiltų di
džiausia netvarka. 

Nepamatuoti gandai. 
Kai-kurie pagrįžę iš Ame

rikos lietuviai, nežinodami 
vietinės tvarkos ir įstatymų, 
pridaro neleistinų dalykų ir 
reikalavo, kad valdžia jiems 
pritartų. Negavę *valdžios pri
tarimo, tokie lietuviai dabar 
visiems pasakoja, kad Lietu
vos valdžia grįžtantiems iš A-
merikos lietuviams neprijau-
čia, juos skriaudžia *ir t. t. 
Pastaruoju laiku tokie gan
dai pasklido tarp lietuvių A-

pie 70 dolerių, karvė apie 30 
dolerių. Norint įgyti sakysim 
t50 gekt. žemės ir užvesti u-
kį, reikalinga turėti pinigų: 
50 gekt. žomės .kainuos apie 
3,000 dolerių; 4 arkliai kai
nuos apie 300 dol.; 8 karvės— 
apie 250 dolerių; ratai, plūgai, 
akėčios ir t. t. tkainuos 400 
,dol*; iišviso apie 4,000 doįev 
vių. 

JKaip buvo ank$čįau jraiaė-
ta, liųosai žemę pirkti galima 
Hk is tų žemės savininkų, ku
rie turi žemės nedaugiau 80 
gekt. 

Geras projektas. 
Amerikos lietuviai gali 

pirkti sau žemės Lietuvoje la
bai pigiomis ^kainomis sekan
čiu -būdu: pavyzdin 4 ameri
kiečiai susitarė važiuoti Lie
tuvon ir pifkti sau žemės; par
važiavę suranda dvarponėlį, 

gyvu. ir negyvu anventijriu ir 
kitais įtaisymais. Tam jpeijsa-
lųi patariama keliems Ameri
kos lietuviams sudaryti ben
drovę su Jkąpitalu apie 25,000 
doderių ir imtis dari». 

žodžiu sakant, loeiMttąje,že-
mės ūkio srytyje Amerikos lie
tuviai galėtų plačiai ir naudin 
gai .pasidarbuoti. Žemės ūkio 
dalbas gal neduoda .didelio 
.psiao, bet gamatuoja ateitį; 
llkininkaujant Visados .busi 
pavalgęs, apsi|ais«s, turėsi bu
tą ir nebąjosi -bedarbės. Be to 
darbuotis žemės ukip .arytyje 
daug sveikiau tkaj,|> dįi?lių 
aiiestų fabrikuose, '.̂ mo^gus 
Jg&vm* artt ^aaitoį, naudoja
si grynu oru ir sulaukia gį-
fUas senalyės. fabrikų <jafbi-
ninkai dideliuose miestuose 
4cyv^na vidutiniai apie 40 rnia-

X«fel vįsje^s AinarUcos lie-merikeje. Neturėdamas m-, fcwis4l}rj _:paiotrpfet ^ k i 
i,„i« :iL: ^ J : « A A : i • Rul ! n a P i e ^ ' } s**1- **&** luviams, k u ^ im um kalo ilgai įrodinėti, trumpai 

^pasakysiu, .kad ?tie .gaidai ne-
pamatuoti i r jaeteisijĮgi. 

Kiek reikia pinigų. 
Grįždamas prįe ženaės pir

kimo, pirmučiausiai noriu 
perspėti, kad Lietuvoje pas
kolą gauti sudku ir abėinai 
kreditas la^aį brangus. To-

žemę pirks Amerikos lietu
viai, tai valdžia duos dvarpo-
nėliui vleidimą parduoti visą 
*avo žemę; Ŝe] kaikurių prie
žasčių Ą)ie kurias nekalbėsiu 

ir sutinka visą savo šemępar- šiek-fiek p i n i ^ , ' ^ .patarčiau 
duoti; toks dvarponėlis >̂e ̂ g t i I^tuvou ir -pickli aau 
valdžios leidimo savo žemės Jemis. A K audrotas 
parduoti negali; bet jai iš joĮ1 9 23 m. Rugsėjo mėn. 1 d. ' 

Kaunas. 

del žemę pirkti priseina užj^fe^111 dvarpon«liiu .yra išs-

me Mke ifiiuės -netobą, iš v o j e d ^ ^brangi; žemės 
valdžios žemės gauti negali. 

Ji et kiekvienas Amerikos 
liodįivįs -tuojau gali jpiąįaį 

rėiviai, kurįe pisįžymęjo Mą- jp>*U są^J^nę I^muv^je. ,že-
v^se ui p e į u ^ s n^?yda4w^ ^ ė s kainos lietjivojfc nehî in-
-mjjfbe ir Jeiinvnos fer^ų, lįips. ^e t6 Anję$itos lietu-
Žu^sių tose Jiav#*e. JiiStts perkant: žeme - Lietuvos 

grynus pinigus. įėmė Lietu-

kainos priklauso nuo žemės 
rūšies, n#o .suaiaiiiiino prie-
®&m ir^&c*&k\ą. Vidu
t ini i«iąnt, wmė 5sU t&te-
mi* \mmofr mo W iki po 
dolerių,. žfiuė voetm^ėsių *«*o 

4v«itliavinms visą dvarelį su 
trobesiais parduoti už 6,G&) 
.dojarin; jai dvarelį nupisks 4 
asaiąns, -tai kiekvienam Į%i~ 
m$ >ajue S3 ^ekt. &m$s ir že-

mė jftjNBis j^pįe 28 .dpi. už gek-

*iame laike LirtUMaje su M iki 70*įol. u«|^M»rą. Gy- ^Wžwiwdimn gsiuna pigiai 

Laisvės Alėja Np. 21. 
Bad. poarjOas. — ^ONUB-

rius ir ągronoinas A. Kondro-
t̂as jau antru &act i»ša,aj&ą-

rikiečiams gyvais mums klau-
eimais. Ačiū labai. Laakamie 
ir daugiaus iūĮuaiiacijų. į l k 
ūkio, jprekjbos, i ^ i ^ ^ ė s ^a-
lv4tais «alĮrta inįfetninU * 
eiviją. Iš Lietuvos vis šaukia
mos Amerikos lietuvių kafjlto-
•te, feet tie.informttasiaina apie 
kapitalai pa»a^to(jiini) bmim^ 

% 

fe 

Tokie s v a r b a i #įOti\ valdfią suteikia viso^ų .pa- vuliai tąsosi ^^ąrbraągųš: j į į ^ i d M i ^ ^ # ^ ^ 4 ^ ? m u s ų 14*ai v e t t i n a ^ į 1 X 
žemės refombs įstat^too.;^i- lęaig^vinimų. Žinoma, kad geras ūkio arklys kainuoja' a. arba alaus bravam, su visu aminiu ir t a u U n i u ^ ^ ^ ^ , 
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GARY INB Pr. Prenkaitė, nut. rast. — V . j i Betgi prie tokių aplinkybių 
| Kalinauskaitė, fin. rast. —| kito išėjimo nebuvo, ir vaka-

Bugs. 9 d. Šv. Kazimiero j Fel. Zavisa> ižd. Po v. Misiu-
par. svet. įvyko L. Vyčių 82 nas. 
kuopos mėn. susirinkimas.' i Kuopa tuii ehorą. kurs už-

Pirmbnnkayo kp. pirm. A. j m a vietą kaipo parapijos 
Pažėra, pasišventęs darbuoto- choras. Chorvedžiu yra Jonas 

•Radzevičius, choro pirm. — 
Iš L. Vyčių seimo, įvykusio j Ant. Pažėra, pag. — K. Rim-

jas. 

Springfield, III., raportą iš
davė Košt. ffamulįunaitė. Ji 
daug kuopoj darbuojasi. Ant. 
Pažėra papasokojo įspūdžius 
įgytus seimo metu Spring-
fielde. 

Sus-me dalyvavo ir kun. 
kleb. J. Martišiunas. Jis pa
aiškino reikalą remti Kat. 
Federacijos dešimtukų vajį. 
Daug narių paėmė knygutes 
pardavinėjimui. 

Nutarė baigti mokytis vei
kalą kurį buvo pradėję moky
tis pereitą sezoną. 

Taipgi nutarė surengti šei
myninį vakarėlį trumpame lai
ko. Jtuo reikalu daugiausia 
darbuosis mergaitės. 

Pastangos dedamos, ragina
ma, kad kuodaugiausia jauni
mo sutraukus į vietinę Vyčių 
kuopą., 

Dabar kuopa turi energingą 
valdybą, visa širdimi atsida
vusią organizacijai. Pirminin
ku yra Alrt. Pažėra, pag. — 

er Dr. Helen M . Wianow 
D E N T I E T Ė 

21S7 S o u t h Cicero A r a m e 
(Arti t>oug)as E leva tor ) 

Ajit antru lubų, room S. 
Tel . Cicero 5529 

L
Valaados: ttuo 9' iki 12 r y t e ; nuo 
l iki 5 po piet; n u o 6 lkl 9 r a k . , 1 

kus, rast. — Pr. Prenkaitė, 
ižd. — Ben. Stankus. 

Gražaus jaunimo yra susis
pietusio į Vyčių kuopą, ekora. 
Bet reikėtų visą čionykštį jau
nimą sutraukti į kuopą. Žino
ma, jei visi kuopos nariai su 
jus tai ir padarys. 

Rp. 

NEWARK, N. J. 

Apleido šį pasaulį. 
Amžiną atsilsį, Nikodiinas 

Maailiauckas apleido šį pasau
lį liepos 28 dieną 1923 m. 

Pamaldos atsibuvo šv. Tre
jybės bažnyčioje. Palaiduotas 
šv. Kryžiaus kapuose Liepos 
31 dieną. 

Velionis paėjo iš Kalifo rė-
dybos, Žalpių kaimo. Vainotų 
parapijos. 

Newarke, X. J. pragyveno 
16 metų. Paliko dideliame nu
liūdime moterį savo, dukterį 
Adele ir dvi seseri: Juozapą ir 
Julijoną, gyvenančius ant 11S 
Pacific Street, Nėwark, X. J. 

CHICAGOJ 
NORTH SIDE. 

OICERO. ILL. 

rel ltotUevard 0*2" 

Dr. Marya 
Dowiat-Sass 

%Wt W . 4 7 - t h 64. 
Valandos a u o 8 iki 12 dieną, nno C 
Iki a vai. vak. Nedė l i omis n n o t 

iki 2 Tai. p o pietų. 

•^ * • »» 

iDr. A. K. Rutkauskas i 
GYJ»rrOJAS I R C H I R U R G A S 

4442 J o . YVestern A ve. 
X«Uf. Lafayet te 4146 

Dr, M a u r i c e Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S. Ashland Ave. 
J&Į. Yards 0994 

Valandos.-
Nuo 1 0 aki 12 piet. 
Nuo 2 ik i 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. . 
Nedėl. nųo 10 iki 12 piet. 

S 

Heaid. tol. Van Buren 02»4 
Q<W> | e l . Boulevard 969S 

Dr. A . A. R O T H j 
G Y D Y T O J A * t* 
ORI 
Mo 

\ t t t t f S. gtjrt** 8t-
—ai ryto: l—• • • 
i y^ k HcA it.—11 *• 

£ Z l U t I n d e p e n d e o c e B1T<* 

Sąjungiečių laimėjimas. 

(Tai jau toms cicerietėnis ir 
ekas, tankiai kalba eliicągie-

tės. Ale įdomu žinoti ką da
bar sakys, kad mūsų kp. lai
mėjo Mot. S$-gos Centro rast. 
M. Vaičiūnienę t Žinodamos 
kad p. M. Vaičiūnienė eidama 
Centro ražt. pareigas, daug pa 
sidarbavo Sų-įrai, ir abelnai y-
ra Sjj-gai brangi ypata, mes 
cieerietės džiaugsmo perimtos, 
neįmanėme kaip čia tinkamai 
p. Vaičiūnienę pagerbus. Dar
bo daugybės. Parapijos baza-
ras, svetainės negalime gauti. 
Susirūpinome. Norėjome, su
rengti šaunų priimtuvių vaka
re! 

relis tapo surengtas $a4ės 
Stankienės namuose, rūgs. 13. 

} Puniai. Vaičiūnienei buvo gu
driai sumeluota, ir apie šį va-t 

karėlį nieko nežinojo. Kada p.' 
Mikolaitienė nuėjo pensivesti; 

mes visos jau laukėme. 
įėjus :p. Vaičiūnienė .labai 

nusistebėjo, radus stale, pa
puoštą gėlėm -ir didelį būrį Są, 
jungiečių, (o jug ėjo lankyti 
sergančią narę,). Susėdus prie 
stalo po užkandžio pasakyta 
daug prakaibėlių ir teikta gė-: 

lių bukietas. Ant galo p. Vai-;1 

Čiunienė prakalbėjo, išreikšda
ma dėkingumą, ir pasižadėjo, 
jei laikas pavelys, prisidėti 
prie veikimo. 

Besišnekučiuojant laikas bė
go ir pradėta kalbėti apie na
mus. "Palaukit", sako pirmi
ninkė, "mano širdis nujaučia, 
kad dar turėsime svečių ".Nu
stebome, kas ga3ėtų būti? Ugi 
brakšt klebonas kun. Vaičiū
nas, Sąjungiečių didelis prie-
telis. Paprašius prie stalo, sa
ko: "Esu pilnas, bet Są-tėms 
negaliu atsisakyti, išgersiu ka
vos". Taipat šeimininkas Stan 
kus irgi; neatsisako su mums 
paviešėti. Po kavos, klebonas 
pakalbėjo išreikšdamas prie
lankumą, 'ir ragino uoliai dub
ti išvien. 

Vakarėlis paliko gražų įs
pūdį. Dargi nugirdom kalbant 
kad ponią Vaičiūnienę Są-tėsl 
labai pamėgo, sako pirmą kar
ti) suėjus, jauti kaip su sena 
pažystama. 

CICERO, ILL. 
\ 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. * 

Dn Ai Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
lįomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavimą teikia 
savo ofise: 

L 1411 So. SO^h Ave. 
Cicere, 111. 

Geraširdžių netrūksta. 

[ Rugs. 16 d. Šv. Mykolo <Dr-
ja laikė savo mėnesinį susi
rinkimą, kurio dienotvarkėn 
įėjo šie klausimai: 

Išdavimas raporto i š Fede
racijos Kongreso. Raportas 
priimta. 

{Rengimo vakarienės komi
sija pranešė kad vakarienė į-
,yyks spalių 21 d. Tuo tikslu 
nutarta . išsiuntinėti visiems 
iBariams atvirutės su užkvieti-
,mu rengiamon pramogon. 

i*abdarybės^ atstovas A. 
Juškis išduodamas raportą in. 
formuoja dr-ją kad našlė P)*an 
oiška Martinkienė yra ligoni-
?nėje serganti, ji turi tris vai-
[ikučius ir jLems visiems pašel-
pa yra būtinai reikalinga. Dr-, 

| JA iš savo žido paskyFė $10 au
ką ir nariai patys šį reikalą 
užjautė. 

Aukojo šie: 
Po $1. M. Butkus, P. Vaš-

kunas, F. Rėkus, J. Sriubas, 
K. Lukošaitis, A. Rėkus, P. 
Beržinskas, J. Rutkauskas, A. 
Deksnis, K. Rauskenas, J. Ka-
rašauckas. Su smulkiais — 
$12.25. Taigi iš viso p&sida-
i*o $22.25 auka našlės sušelpi-
mui. 

Esant dabar parap. baza-
rui, draugija ir čion nepa
miršo savo užuojautos paro-
dit paskirdama iš iždo $25 
parapijos naudai. 

Užkandžiai. 
Po susirinkimui dr-jos na

riai turėjo skanių užkandžių. 
I \ Sriubas padovanojo didelį 
kumpį, P. A. Andriuškevieie-
nė parūpino duonos, A. Deks
nis, P. Vaškunas ir A. Stane-' 
viČiug pagamino skanios gi
ros. Visi linksmi valgė, šneku
čiavos. Čion AV Deksnis kvie
tė aukauti kiek kas gali Šv. 
Mykolo parapijai draugijos 
vardu. Nariai sumetė į$25. 

Buvo leista dvį serijos su 
laimėjimais dviejų laikrodėlių. 
Vieną laimėjo Vaškunas, antra 
— Birgilas. 

Parapijai pelno padarė $60. 
Čion visi maloniai pasikalbėję 
išsiskirstė. 

Jteporteris. 
' r — 

KAS SUDARO TŽVYNĖS 
MEILE 

didžių darbų ir pasišventimu 
jų viengenčių meilė ir api-
brangininias jų aukos. Tėvynę 
sudaro žmonės. Jei tie žmo-

I nės savuosius didvyrius at
jaučia ir gerbia, tupm pat su
gadina juose dar didesnę t£vy-

\nės meilę. 

Kiekvieną sykį, kuomet skai 
tome apie žuionee palikusius 
savo tautą ir nuėjus kitiems 
tarnautų — (nebent jie butu. 
dideliaįs niekšais) bet many
je, visuomet sužadindavo ži
nia apie tokį žmonių žingsnį— 

I didelį pasigailėjimą jų. Tau 
ta, kuri moka įvertinti savuo 
sius didvyrius — vargiai j£ 
nustos. pCik didelis nedėkingai 
mas, užgavimas ar skriauda— 
išplėšti gali iš tėvynę mylin-

ATSAKĖ PAGELBĄ; 
KREIFfcS PERV*-

-

čio žmogaus škdies patriotk-

Tūlas / John Canfield, gyve 
nęs 7147 Lafayette ave., nu
puolė andien nuo vežimo ir. 
kuomet nuvežtas "VVeslėy ligo-[ 
ninėn sakėsi jaučiąsis gerai ir1 

nesidavė ekzaminuoti. ITž ke
letą valandų jis skundėsf'ne-1 

smaguojąs. Paimtas ligoninėn, 
mirė. 

Bepigu «kvailam, jis visuo
met kvailas. Bet blogai pro-J 
tingam kurs .griebiasi,.jų rolės*, 

LMruyi^a ^ S X V O K M # 
fe l . ' 

. • mą: 
Jei "savieji" (t. y. lietu

viai) nebrangina savųjų ar 
tai vadų, talentų bei moksli-

[ninku, jei juos šaJdo ir stu
mia nuo savęs savo šiurkštu
mu — neatjautimui ar tuomi 
gali sužadinti norą tuose žmo
nėse tarnauti saviesiems? Ne. 
Visi lietuviai galėtume .paim
ti sau obalsį: "branginkime 
savuosius". Juozas Babravi
čius yra mūsų. Jį laikraščiai 
skelbia kaipo "Litliuanian 
tenor". O galėtų jį skelbti 
(jei jis butų to norėjęs) kai
po artistą rusų operos Mask
voje. Jis pas mus atvažiavo 
yisupirma kaipo Lietuvis. Jo 
talentas ir išsilavinimas gar
bę neša mūsų tautai ir mu-

fms. Pagerbkime ir mes jį. Ta J 
nepaprasta žvaigždė neilgai 
spindės tarpe mūsų. Paskuti
nis — atsisveikinio koncertai 
jo įvyks spalių 5 d. Orchestra 
'Hali, i— Visi susirinkę didelin 
būrin — tarkime "su Diev" 

• 

savo tautos dideliam talentui 
i— auksabalsiaiu dainininkui. 

N. j 

A . E» 
ISTASULAN 

ADVOKATAS 
YldurmiestiJ Oftea« 

IR o o m 1726 Chlcago Temple Bldg. 
77 W. Washingtcn gt.Į 

OFtSAS ^ l £ Ė I 
•1314 So. Picero Avenuc, 

SPanedėlio, Berodo ir PėUiydlou 
Tel . Cicero 6048 

M— » » » » » » . • » • • . • • • • • • » • * • • * " 

I 

Aprokuojama kad suvirs 
50% įdėlių New York vidur-
miesčio bankų yra moterų. 

V. W. RUTKAUSKAS 1 
A D V O K A T A S 

OfiDM Dfdn.lostyji 

39 Souih La SaUe JtttMt j 
• . • m b . r l a 580 

Telefonas Ceutml 6^10 

j Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: YmąO* 46»1 

rungus m m 
Nufliunčiame 

Telegramų per 2 dienas. 
j ||Perlaidomis per 25 dienasil 
LuTurime tiesiogynįus smisi^J 
[Įkymus su Lietuvos Bankais. 
yPasinaudokite prcga siuns-

dami pįnigus Lietuvon 
per 

GEUTRAL mmm 
DISTRICT BANK ' 

1113 W. 354h St. Ohicagai 
Turtas tir* $7,000,000.00 

S 
• ~ 

Lielnviai Daktarai 
Amerikos Lietuvių D*to*rų 

Draugijoi nariai. 

* pr. *. J. BęrtaSkis • 
( B e r t a s h ) 

^| GYDTTOJAS Btt CHIRURGAS 
8464 So. Halsted Str. 

Ofiso Vai . : 1-3 po piet 6-8 vak. 

8159 So. Union Ave. 
X«i. Boul. 6618 XeU Xd«. 168* 

J M . Bl*fl. 7048 J 

Or. C. Z. VezeHs f 
LJl?rC VIS DEHTISTAfi 

4719 « 0 . ASHLAND AVEjrUK 
arti 47-tos GatTės 

Valandos: nuo 8 ryto Iki 9 
Seredomis nuo 4 lkl 9 v a k a r e 

f • • • ' 
VeL Oaoal 997, 

Ii J. F. VAliMūtlU 
Lam y e r 

LI9TTUVI8 ADV09yMTA9 
Dleo . : R. 514-M6-127 H. Deer-
boru Str. Tel. Randolpta «S5"H4 , 
Vakarais: 10786 H. Wabash A 
Koseland Tel. Pul l iuąn 6*77 1 

&r Wm m m • • • • • » • • • < • » • 

Į A e J\+ 
ADVOKATAS . 

ii . Ofisas Vidurmiestyje 
CHICAGO T E M P L E BU1LDIKG 

i • 77 West Wavhh»gto»i Street 
R o o m 1726 Tel. DearbojCtt 9087 ?T 
N a m u Tel . Hydc JPark 3895 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Ir 

OhinurgaB 
1991 

Valaodes: 18 lkl 19 r j t t : 1 iki 4 Į 
po pietų: f lkl 9 Takare * 

»! S. W. B A H B S 
I I ADVOKATAS 

79 W. Monroe Street 
R o o m 904 — Telef. Randolph 9906 I 
Vai: N u o 9 ryto lkl S p o piety j 
Vakarais: 8208 So. Halsted Str. | 

Telef. Yards 1016 
Chicafo. 

!% 

Dr.M.Stupnicki] 
3107 So. Morgan Street 

GBSOAOO, I L U H O I 9 

Valan4os' — ̂ f Bd U" » rytd 
po pieta 8 lkl 8 *w*.M*HUMmt0 
ofisas atdarytas. 

DR. A. L. YUŠKA i 

! 

i 
DR. (MARLES SEGU 

r i r t * l i « a * o oflap PO • n " e n " PO 
A J S H L A N D AVKMUB 

-gFSECU A U S T A S 
Moterų ir Vyro. I4ffV 

noe 19 — U: »«° •—• X 
B U 0 T—8:89 vakar*. 

i ** HM »• _ 
o a a e Dreaei 9999 

agpjiM 

-r 

I 

Soelrr '*«• 

fc-l,M. Feinberg j 
eeial ial v i sokias Tyra ir 
tskas Ufas-

I f l l I f JP l iklC> *r X>lf9jffPl 
V e e t * a o s : % - 4 p o piatU 

m*< IPII» • » »' mm n» * 9 wi"e 

Telefonas Bou le \ard 1989 

Dr.SABrenzaj 
9909 So. Ashland Aventia 

Chlcago. III. 
Vai . : 9 ryto lkl l t piet: 1 po 

m piet lkl 9 po piet : 9 :19 vak. lkl 
( 9 : 3 0 vak. -

m • •• » > » « » m » ^ » •>•! m • • ^ » ^ » ^ | 

Į g » » ' » mmm»»mm m • • » • • • « » i ^ ^ , 
T Dr. 
I LIETUVYS G T D i r r O J A S I R 

CHIRLUGĄS ' 

^ rasi 
Už Chicagos frelčlauaiai ir ar-

I Člausial pas iek iamas sekanč ioms 
kolonijoms: Indiana. Harbor, Bast 
Chicago, R a m m e n d . Oą^ry, Harvey, 
8 te fer . Ir Jpllet. T6df 1 visokiais ; 
reikalais kreipkitės: 
1444 U E N T U ^ B I B A V E . C « l -
CAjClO ^Rl^ąrS , « ^ . J e i . m 

'. J I Į . V * ' • . • • 

Dr. *HELEN M. WISN0W 
Pirmutinė lietuvaitė pabaigf 

mokslą ant dentistės 
IUinods valstijoj. 

Šiais metais užbaigė North 
westcrn Universitete dentistę 
rijos mokslą p-lė Helen M. 
Wisnow ir dabar prisideja 
prie lietuvių daktarų profesi
jos. 

Df. 3 . M. W^nov/ buvo 
žinoma" lietuviams kaipo T î-
tliutė, nes ji dalyvaudama lie
tuvių pramogų vakaruose, kai-
po pianistė, tik tuo vani i bu
vo vadinami. Dabar ji žadan
ti daligiaus darbuotis lie'tuvių 
visuomenės tarpe. 

.> Di\ H. ;M. Wisnow atidai^ 
gavo ofisc. prie 2137 S. Cicero 
Ave., arti I>ouglas Blevator. 

(AP-») 

• 
- — . 

Pasaulio priimtose taisyklė
se, gerbia kiekvienas kraštas 
savo tėvynės mylėtojus — pa
triotus. Žmones galvas noriai 
guklo už savo tėvynę.- Bet 
tokius žmones įkvėpia prie 

§ Krikščioniško Mokslo 
izmas 

Surengtas ir užgirtas 
« 

Trečiojo Baltimores Koheilijaus 
Pagal Angližko^sutaisė 

Kun. F. Serafinas . 

.Dalis II, Kaina 25c. 

DRAUGAS PUBUSHING. CO. 

2334 South Oaktey Aveaue Chicągo, Užupis. 

^\ą^V|^ v̂> 
• ^ ^ " » n » nnmm 

• • iw wm m m 

- .ĄUMMU; ^ $4*i^a **į*** 
^ r t o U :*wt4ftti, lan^j^, „o t̂te 

4' ptei»Wie' v-vidurajos. 

Didžiausia fiška Krautuve Chicagoj 
muiB 

PJ5AEL 0UEi!K KOlfCERTINA 
NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 

Mueų krautuvė—Viena iš didžiausių Ohicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip 

negausi. Mašinėlių laiškams (įrukuoti įr: ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai-
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; grama-
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių-geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbyseių. Ba
lalaikų, gitara ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame x 

visokius ženklus-draugystėms, taisome laikrodžius 
ir muzikališkus instrumentus atssjįaKutiai 

T a i ^ i užlaikau pUna eilę ojptižkų dalykų. 
Steponas P. Kadawski 

4632 So- Ą S H W « » J # k t _ HtCACO. UL-I 

1900 So. Halsted Str. 
TeL O M S I U i t 

Ofiso ral.: \% ryto lkl I I »o>f t* . 
I lkl 7 ral rmitm 
•a i . : S lkl 4 po 
« 1 M Archer ATO. 
TttL lAfayet to f *ftt 

1 »»m »J •!»<>— • 1 
• • w" » > y 

l • •>•! • • ĮįĮili 
TeL B o o l e v M d U H 

DR. A. J. KARALIUI 
Lietuvi* Gydytojai 

3303 South Morgafegto* 
Gklcago. OI. 

TeL Blvd. 1401 . 

DT. V. A. ŠIMEU6 
SSlft So. Halsted S U e c t 

Valandos: Nuo 9 iki t diaa^, JKuo | 
7—9 rak. 

NedėUomis 9 iki 12 diapą. 

DrMStrikc4is| 
GYDYTOJAS Ir OI 

4601 So. Ashland 
Tel. Boulevard 

Tai . : S lkl 4 ir C 
Ned. 10 lkl 
• « 4 1 8 o . Alba** . 

Tel. Frospect lfSO 
Val . : pagal mitiįĮt|. 

8 ^ mm » » » » » • • » • • • • « |»>MMM»« 

•?: 

LIETUVIAI GRA»OBIAI 

\ Telefonas Boolerard ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

A.lteiWuj 
GcabndBB 

PstsxMsOjQ lai
dotuvėse Tea-
tuvėse, Jtrt*Lš<7- • 
noe j * i M t « a » { 

nflAa^stoAAMCML, 

3307 Aubur.i Ave. Iftiicago, 
• » » » » m mtmm^mmm* 

S. O. LAOHAUOOi 
LUTI D V I * 

9914 V . 98-rd FL 
Ps tarusuja laidoti 

Slsturfa. Baikale mel 
ktl, o mano darbą 
nMiatt. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

B « • • m^Hmmm» m m i — • » • m) 

= 

Kemkile tuos hiznjMiisS, ku

rie dažniausiai garainjasi diea-
99 



I * '?>*> 
N M as 

D R A v o a-* 
• •» • • . M 

ff1ICA GOJĘ 
» • » » • ' • • • > » » ^ 

HUOSAVYBIŲ VERTĖ 
KELIAMA. 

i cagoje žymiai sumažėjo. 
Už tai, kai-kas sako, yra 

———i— kaltas brangus gyvenimas — 
Chfcagoje nekilnojami) nuo- nepakenčiamos gyvenimo są-

iavybnj vertė keliama, kad lygos. 
tilo bu#n gauti daugi aus tak- » •• 
tu KAS KALTAS? 

Taksii reikale Chieago pa-1 
dalintas į keeltą dalhi. Rogersi Chicągos "Citizens' Com-
Park, Hyde Park ir Town ofjmittee to Enforce the Landis 
Lake dalyse nuosavybės jauįAward" pirmininkas Donnel-
apkainuotos 100 miliomi do- ly už namų statymo brangu-
lerių aukščiau, negu iki šiol (mą teisina darbininkų unijas. 
Imta. Jis sako reikia kaltinti perdi-
" Kadangi taksų ratos pasi- dį namų reikalavime. Kuo-
liks tos paeios, dėlto žmonėms met žmonės apsistatys, tuo-
prisieis mokėti aukštesnes ta-1 met gryž normalus laikas. 

x\ nebuvo. įstojo j S i feede's, o JT. Kuš- portą,"bet susini 
lolko į Linblom vidurinę mo- Kas kaltas f ^ H 
kykl9- ' / , Čia reikia papeikti muši? 
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PRANEŠIMAS. 

ksas. 
Daugelis lukeriavo taksų 

sumažėjimo. (Teciaus skaud
žiai apsiriko. Perdaug poli
tikos. Perdidelės miestą 
valdyti išlaidos, Tas išlaidas 
teikia padengti taksomis. 

Viskas bus pigiaus. 

I 

CHICAGO TURI BU? 
" SAUSAS.» 

Chįeagos polieijos viršinin
kas vakar savo ofisan pakvie
tė visus policijos kapitonus ir 
įfepėjo, kad Chieago butų 
"sausinamas.'' Už "bootlo-
gerių" darbus atsakys kapi
tonai. 

Spalių 7 diena, tai gaisrų 
apsisaugojimo diena, visose 
Suv. Valstybėse. 

Linkime geriausias kloties 
ir kas ką trokšta tegu atsie
kia. 

Rep. 

Town of Lake. — Nedėlioj, 
Rūgs. 16 d., 2.00 valandą po 
pietų tvirčiausiu — amžinu 
Moterystės ryšių surišo gerb. 
kun. A. Martinkus Mariutę 
Baltrikonaitę ir Stalionį. 

Mariutė yra buvusi L. Vy
čių 13 kuopcr, uoli narė. Ponas 
Stalionis yra West Pullmono 
stambus biznierius. 

Vestuvės buvo labai links
mos, svečių buvo net S Ga-
ry, Ind. 

Mes, townoflakie?iai, nete-l 
kome uolios jaunimo tarpe! 
darbininkės. 

kuopos valdybą, kuri nesirūpi
na susirinkimų sušaukti, o 

[dar prasčiausia, kad ji pati 
neatsilaako. Valdybos neatsi
lankymas į susirinkimus bega
lo pakenkia draugijai ir ją 
silpnina. Taigi, ateinantį ket-

{yirtadienį, rugsėjo 20 d. 8 vai. 
vakare būtinai turėtų įvykti 
24-tos kp. susirinkimas, kuria
me butų išduotas raportas iš 
L. Vyčių Seimo. 

Jauna Vytė E. 

I Jaunavedžiams linkime ii-r 

giausio, linksmiausio gyveni
mo. Town of Lakietis. 

TOWN OF LAKE. 
i r W E S T SIDE. 

> 

CHICAGOJE GIMIMAI 
SUMAŽĖJO. K. Lauraitis ir A. Kušleil*) 

išdirbę' apie penketą metu, 
Infant Welfare Society" j atsisakė nuo darbo ir sumanė 

skelbia, kad pradėjus 1916 siekti augštesnio mokslo. Pui-

Išvažiavo — Mokslo svarbumą 
supranta. 

Pastaromis dienomis^ Pra
nas J. Jurgaitis, išvažiavo į 
St. Mary's of the Lake semi
nariją. Area, 111. 

Seminaristui linkime ge
riausios sveikatos, ištvermės, 
kantrybės, pasekmingai išti-
seti, ir tą brangų, aukštų ti
kslą atsiekti. 

Iš laikraščių matyti, kad 
visose Cliicagose L. Vyčių kuo 
poso, pagrįžę delegatai iš L. 
Vyčių Seimo, kuris įvyko 
Springfielde, išdavė raportus. 
Bet L. Vyčių 24-tos kp. dele
gatai to nepadarė. Ar čia de
legatų kaltė ar kieno kito? Čia 
jau delegatams nieko prikišti 
negalima. Delegatai: A. Valo-
nis, Pr. 8aviekas ir S. Cibuls 
kis važiavo į Seinji$ savomis 
lėšomis kad kuopai nepada-

| ji u s jokių iškaščių. Jie pagrįžę 
iš gpringfieldo, artimiausiame 

metais kūdikių* gimimai Chi- kus sumanymas. K. Lauraitis susirinkime norėjo išduoti ra-
m . . . . 

Kodėl neišduoda raportą iš 
seimo? 

REIKALAUJAMA vai%ofcinko ku
ria jalėtų £©raj >es*tf; netik chorą bet 

J ir orkestrą»Ir' bent*. Tinkamam ge
resnės vietos nereiktų. 

KUlf. V. VTLKUTAITI8 
* « 6M7 Superior 4venue 

Clcvcland, Ohio 

PARDAVIMUI. 
PARSIDUODA Skalai (»var«tlkleB) : 

dėl.; b u č i n e s ar grosernės, ir d u , ą ^ - | 
siniai pečiai. Atsišaukite tuojaus. 

V. M. STULPINAS 
3311 South Halslcd Street 

ChlcaRO. UI. 
Tel. Yanls 0062 

"TTiTfTT"" 
PARSIDUODA čeverykų tai

symo krautuvė, lįetuvių apgy 
ventoj vietoj, biznis nuo seno 
išdirbtas. Savininkas apleidžia 
miestą. Atsišaukite: 

3347' So. Union Ave. 

NAMAS 
ANT PARDAVIMO 6 kam

barių namas su basementų, e 
lektra gasas ir vana, lotas 
125x25 2141 W/22-nd Place. 
Maža mokestis iškalno o liku
sius kaip randa. Atsišaukite 
ant pirmu lubų po 6 vai. va
kare. 

1952 W. 21 Place 

PraSoma vist* L. Vyčių Chicafoa 
Apskričio choro nairlų ateiti ant 
praktikos s. penktadienį, ,Ruf8.. 21, 
8:00 vai. vakare, Mark White Par
ko salėj. Minėtas choras rengia kon
certą, kuris jvyk» ui pusantro mėne
sio. 

Valdyba. 

LEO. MONTVIUS 
gimęs birželio 28 d. 1914; 
mirė rugsėjo 18 d. 1923, 
2:45 vaį. ryte- Paėjo iš j 
Kauno red. KvedaAios pa-
rap. Tauragės Apskr* Pa
liko dideliame nuliūdime 
tėvą Tteodora ir motjna 
Zofija Montvilas broli 
Juozapa ir seseri Stefani
ja. Priklausė prie šventu 
Aniuolų Sargu Dr jos. 

Laidotuvės įvyks penk
tadieny, rugsėjo 21 d. iš 
namų 4232 So. California 
Ave. į Nekalto Pras. fiv. 
M. P. bažnyčia 10 vai. ry
te, o po pamaldai bus nu 
lydėtas f šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai & „ _ _ , 
visus gimines o^uMs ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nubudę: 
Tėvai: Teodoras ir Zofija) 

Brolis Juozapas, Sesuo 
Stefanija Montvilai. 

Šiaurinė 'dalis vis "mėnu-
[liu" atspinįi, mat, ten mie
lės eia pat 'daroma. 

•*> ' " • m 
Tel. Lftfayette 4S*S 

PLUMBIN6 
!

Kaipo Uetnfjn, lietuviams 
dos patarnauju knogertaosJ*. 

M. rvauk 
8S2* W«rt M-th SCM0I 

• • m . i • . ! • • • • > ui n i II i n i L 
¥ R c s . T«l. RepubUc 7812 

«117 South Talman Ave. 
Vai: nuo » 15 ryto iki 12 . 

Dr. FELIX A. MANELIS 
NAPKAPATH 

3267 SO. Halsted St. ChlcftCO. 
Otiso vai: Nuo 1—$ Tak. ir nuo 
7—9 vak. Tel. Boul: 2777 " 
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j i . lichnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

101 S.Halitod m 
Kampas 31 gatrf • 
Phone Yardi U i t 
Vienam* ofiso »u 
Dr. J. F. Va* 

"Patof. 
SažlnlikM pa-

^tarnavliias prit 
—gimdymo.Visokį pa 
\ patarimai dykai. 

| Valandos: noo 7 ryto. Iki IX n«o 
I lkl t vai. vakaro. 

« — — 

TRezldenciJos T e l Brun«:wlck 4M7 
JDr. O. YUCIUS D. C. Fh. O. 

CHIROPRACT1C GYDYTOJAb 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. «- l : 6-8 P. M. ftrentad. t - l> 
1670 Mllwaokee Avenue 

l a m p . Robey Ir North Ava.' 
Ofiso Telef. Bxunswick 5*85 
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NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS.. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIŪNAS CO. 

809 W. 35111 SI, CMtl|0 
TeL Boulevard 0611 Ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. 
DAVIMO RAITUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus k 
• Parduodam " •=***« ^ 

An Evening Chat 
IBKVTENA vakarą po 8.30 
valandai vakaro long distan-

oo tefcfon feįinos (station to sta-
tion §aulflihu) yra apie 50% že-
nipsiiės.. Nuo vidurnakčio iki 4:30 
išryto kainos yra apio ketvirta 
dali tiek kiek diena. Kaina nu-

"Siarion-fo-statictT 
long dittance caih mušta ant 25 centu mažiausia. 
tneet atmest every re-
ąuiręmtnt. Consult 
the telephont directory 
Jor further ietails or 
ctU^UngDistance:' 

&is patarnavimas duoda jums 
proga pasikalbėti su savo drau
gais ir pažįstamais ir saviškiais, 
namie gyvenančiais kituose mie
stuose už labai žema kaina. 

.Tiktai pašauk priduodamas 
numerį ir pasakyk kad kalbėsi 
su by kuo kuris atsakys telefo
ną. 

ILLINOIS BELL tELEPHONE COMPANY 
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MAUAVOJIMO KONTRAKTORIUS 
NEPAPRASTAS MUŠU BIZNIO AUGIMAS REIŠKIA TEISINGA KOSTUMIERIAMS PATARNAVIMĄ. 

UŽLAIKOME DIDEUAUSIA WEST SIDEJ KRAUTUVE DAŽU IR POPEROS. DUODAME PATARIMUS TEMS KURE 
PATYS NORI MALEVOTI AR POPIERUOTI SAVO NAMUS. 
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VASAROS 
Tris (3000) tūkstančiai rituliuk^ rinktines sienines popicros parduosipic 
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žymiai papiginta kaina. 
PIEM NEGU IEŠKOSITE BARGENU KUR KITUR UŽEIKITE PAS MUS. 
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NEŽIŪRINT KOKIOJ DALY MIESTO JUS GYVENAME MES PRISTATYSIME JUMS NUPIRKTUS DALYKUS TA P A « A 
DIENA. • 
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ATSILANKYKITE YPATIŠKAI ARBA TELEFONUOKITE 
CANAL7233 

» 


