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KOMA, spal. 29. — S. Val
stybių Kardinolai painforma
vo Šventojo Tėvo sekretorių 
Kardinole Gasparo, jog dv. 
Tėvo laiškas Snv. Valstybių 
Hierarchijai šios suvažiavime 
AVashingtone perskaitytas ir 
entuziastiniai priimtas ir pri-i 
pažintas. 

Tad šventasis Tėvas sekre-

5i5S 

BE TO, NORI PERTRAUK Tl VISOKIUS 
-

SU FRANCIJA 4 / 

, APAŠTALINIO DELEGATO | ŠVEDIJA NETEKO PASITI-
PAREBKIMAS. K6JIMO T. SĄJUNGA. 

STOCKHOLMAS, spal. 19. 
— Švedija begalo daug apsi
vylusi Tautų Sąjungos nepa-
jėga, kuomet Italijos premie-
ras Mussolini painformavo 
ją, idant ji nesimaišytų ne į 
savo reikalus. T. Sąjunga 

PARYŽIUS, spal. 21. — 
Ls Berlyno apturėta žinių, 

toriui parėdė pranešti. S. Vai k a d Vokietijos vyriausybė re-
stybių Kardinolam Savo didi n ^ a s i Patraukti su Francija 
pasitenkinimą ir padėkoti visokigs peretrakeijas kas 
Hierarchijai už jos didelį p a - , l i , l k R l l n r o »kupuotės ir re-
lankumą. paraeijos. 

m i -v, -n- !•• Pranešta, buk kanclieris 
Ta laiska Hierarchijos su-| * 

važiavime skaitė Apaštalinis Stresomami ruošias platų pa-
Delegatas Snv. Valsty^ms, ; r e i S k i m jJ ( ^ b o « t « apie Vo 
Arkiroknpa* Fnmasoni-Bi- j ^ t f 0 " ^onomin? padėti. 
ondi. ' ftv. Tėvas tno l a i š k j S a k o m a - V o k i e t i J o s •**?«*• 
kreips i i Amerikos Vyskn- s y K ' '* P a r e i ž k i m i> P « < » » -

ti visoms didžiulėms valsty-pns ir tolesniai darbuotis 
labdarybės tikslais, rinkti au
kų nukentėjusiems del karo 
Knropos žmonėms, ypač vai
kams, kuriuos daugel valsty
bėse Apaštalų Sostas šelpia 
ir globoja. 

Daug žadančios žinios i i 
Latvijos. 

bėms, išėmus vieną Francija, 
kuri ir šiaip nieko nedaro iš 
vokiečių pareiškimų ir nusis
kundimų. 

Vokietijos vyriausybė gry
niausiais laktais įrodys, kad 
ji negalinti jokiu būdu Fran-
cijai duoti atlyginimo viso-

rinimo ji negalėsianti mokėti 
nei pinigais jokio atlyginimo. 

Kitas gandas eina, kad Bei 
gijos ekononihlė padėtis taip 
bloga, jog Belgija mano per
traukti su Francija draugin
gumo ryšius kas link repara
cijos ir pati viena atskiriai 
pradėti derybas su Vokietija. 

Tą gandą mini ir pusofici-
alis laikraStis "Tempe.'9 Ir 
pažymi, jog Belgijos atsime
timas galimas. 

Te&aus valdiškose francu-
zų sferose tas gandas laiko
mas prasimanymu. Nes Belgi 
ja negali atsimesti. Ji Fran
ci jos taip pavergta, kad pati 
viena nieko negali veikti. 

kiais daiktais (prekėmis) ir 
Rygos Vyskupas atvyko • Po<*r<™S sustiprinti savo va-

Koraon ir Šv. Tėvui pranešė l i n t a-" Bo valiuotos gi sustip-1 pramatomos. 
optimistinių žinių iš Latvijos, 

Galimas visgi Belgijos at
simetimas, jei tenai valdžio
je įvykių svarbios atmainos. 
Tuotarpu tokios atmainos ne 

INDIAĘAPOLIS, Ind., sp. 
20. — Čionai viešėdamas A-
paštalinif Jtejegatas, Arkįvy-
skupas Fumasoni-Biondi, kas 
link atvytasio iš Romos cho
ro koncertuoti Amerikoj, lei-
£o pa*fc#|$I jtofą pareiškimą. 

Taip vadinamas Siksto 
Choras n*T$ j&ntorizuotas va
rtoti tą M # f c n e i Šventasis 
Tlėvas antori*avo jo kelione 
Amerikoje.'' 

" ' : ' • • ' 
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DAUG SVETIMŠALIU 
1N6J0 Iš KANADOS. 

AVASHINjOrON, sp. 20. — 
Suv. Valstybių konsuliai Ka
nadoje raportuoja, kad tūks
tančiai svetimšalių atvykę Ka 
nadon su t toh i paslapčia in-
eiti į Snv. Valstybes. Tūk
stančiai ju. tad ir inėje. 

Svetimšaliai čionai plaukia 
kaip iš Kanados, taip iš Mek-
sikos. 

Žinios iš Lietuvos 
IŠPUOLĖ Iš TRAUKINIO. 

Kazlų-Rudos ir Pilvilkio sto-
pabugo Italijos premiero grą- j čių) išpuolė 12 mėtų vaikas 

BASTŪNAI, Lydos apskr. 
Čia yra didelis dvaras ligi 

KAZLŲ-RUDA. — Rugfe'šiol priklausęs Kobilinskiui, 
9 d. iš einančio traukinio vi- aukštam rusų valdininkui, 
dūrinio vagono kūpės (tarp (Dabar šitas dvaras pateko į 

lenkų valdžios rankas. Val
džia tuojau padalijo žemę, ži» 

• 

kaip latvių valdžia vykina ne
senai padaryto konkordato 
sąlygas. 

Šventasis Tėvas paaukojo 
100,000 lirų Sv. Jokūbo baž-
nyčios Rygoje pertaisymui ir 
atnaujinimui. Tą senovės 
bažnyčią latvių valdžia grą
žino katalikams. Ilgus šimt 
mečius ją savinosi protestan
tai. 

MUSSOLINI REORGANI
ZUOJA FAŠISTU PARTIJA 
JIS PATS PASILIEKA VY

RIAUSIUOJU VADU. 

Kaip atrodo ta visa schema. 

ndrai su didžiąja taryba, A-
na &ryha šiai taFyfcpi JĮĮBP*-

tuos apie lokales sąlygas, dis-
kusuos ir aptars įvairius par
tiją paliečiančius klausimus. 

tas stovįs Prezidento Coolid-
ge pusėje kas tink kandida-' ^ d # ne.vien yra be jėgė ,>t 

ROMA, spal. 20. —'Atlikti , / r . . . skirs 
pasirengimai paminėti meti-

t eismas. 
Kad partįjos direktoriau 

paliuosnoti nuo visokių poli-
tinių diskusijų, Mussolini pa-

nes lasistų armijos marsavi- xh(M&is poHtiniais 
mo ant Romos sukaktuves, j ^ ^ . . u įįfrįįį; 
Podraug premieras Mussohm &{Q nQxių ^ ^ į j į ^ par-
sudai^ planus pilnai reorga- tijos sekretorius, trvs 1 ^ ^ 
nizuoti fašistų partiją. Tuos ^ ^ ^ i t i n U d g r e i k a l a i g , 

bes, podraug jie konfiskavo ir planus patvirtino didžion fa- ^ ^ ^ i ^ ^ ^ a d m i . 
Katalikų Bažnyčios palaum* šistų taryba, kuri apie tai m B t r a d j o g reitaiaig. 
tojo Andriejaus Bobola kūną. štai ką paskelbė: 

Bolševikai grąžina palaimin
toje kūną. 

Kuomet bolševikai kilo kon
fiskuoti bažnytines brangeny-

ftvcutasis Tėvas tad per 
kun. prof. Walsb pasidarba-

"l>idžioji taryba kviečia fa
šistus parodyti save vertais 

" UŽ COOLI-

WAS8IHQTON, spaL 21. 
— Senatorius Moses (rep.) 
praneša, kad dežimfcyje vals
tybių repnblikonii sentimen-

sinimų ir atsisakė maišytis, 
ty. prisitaikė prie jo norų. 

Dėlto tatai Švedija nebete
ko pasitikėjimo ir šiandie T. 
Sąjungą skaito nereikalingu 
padaru. Imant abelnai. Ska
ndinavijos valstybės tikėjosi, 
kad, prireikus, T. Sąjunga 
bus joms apsauga. Tuotarpu 
pasirodo, kad ta įstaiga nieko 
gera negali atlikti. 

Jei Švedija tik dabar pa
matė Tautų Sąjungos netin
kamumą užimti aukštą vietą 
Europoje, tai kas čia kaltas. 
Kitos valstybes senai jau ži
nojo, kad T. Sąjunga yra ke-
letos didžiulių valstybių pa-
stumdėlė, bet ne taikos ir ra
mybės reiškėją ir teisybės 

eibe ja. 
Kuomet Tautų Sąjunga a-

riais metais metiniame suva
žiavime paskelbė, kad ji toles
niai nenorinti nieko žinoti a~ 
pįe Vilnių, kurį lenkai pagro
bę, jau tuomet buvo aišku, 

Vagono durys nebuvo visai 
uždarytos; vaikui buvo liepta 
atidaryti langą ir jam beda
rant — durys atsidarė ir vai
kas išpuolė. Tuoj buvo susta
bdytas traukinys ir konduk
toriai pradėjo ieškoti vaiko 
po vagonais, bet jo nerado. 
Tuomet ėjo jo ieškoti pakeliui 
l Kazlų-Rudą, kur jis buvo 
surastas. Vaikas buvo gero-J Gauta žinia, kad nepatvirti-
kai susimušęs ir nusibrazdi-1 ntas ir antras "Ryto" (švetl* 

noma ir pasielgė kaip papras
tai, būtent atidavė legionin* 
kams iš Galicijos. Tarp ži* 
tų randasi keletas legionin* 
Mų.. Žemė daugiausia dir
vonuoja, nes legioninkai nie
ko bendra neturi su ūkiu. Vie
tos žmonės negavo žemės, jie 
gali dangintis į Ameriką. 

. • " 

nęs kaklą; šiaip buvo sveikas. 
Jis pats persirišo sau sužeis
tą vietą ir su žandaru atėjo 
prie traukinio, kur jo laukė 
raudanti motutė. 

čioniškio) d-jos pristatytas 
kandidatas kun. dr- V. Zajan-
čauskas. Kaip aną kart, taip 
ir šiuo žygiu motyvų nenuro* 
doma. 

taros i prezirtentuf. 
• • 

NENORI BUT 
DORIUM. 

išfOtr 

_ n 

podraug' ir neteisinga. Ta ne
teisybė labiausia palietė Lie
tuva. x 

,Nors Švedija ir kitos val
stybės vėjai susiprato, bet ir 

- • 

NELEIDO SUSIRINKIMAN. 
Kuomet Lloyd George In-

"temational amfiteatre turėjo 
prakalbą, atvyko prakalbų 
klausyti ir Chicago majoras 
Dever. Jis buvo kiek susi-
vėlinęs. Jam einant per pa
dalines dilrts v4drm, polietilo^ 
nas jį sulaikė ir nenorėjo lei-

BUS RUBSIUVIŲ STREI-
KAS. 

- . 

" International Ladies' Gar 
ment Workers ,J unijos Chica-
gojen vice-prezidentas autori
zuotas paskelbti 10,000 darbi
ninkų streiką. Streikui laikas 
dar nepažymėtas. 

: * * . " < V9. PERGREITA 
VAŽIAVIMĄ. 

*L Mat, ne per ta8 dnH8 I r v i n g P a r f c ^„^ 4 

WASHINGTON, spal. "21. tas gerai. Visoms mažosioms 
' M t ^ M į 0 0 ^ 0 ^ ^ vaĮstybėms šiandie tad aišku, 
toa^iaus" vietą; Anįlijbje kad Tantų Sąjunga nėra ko-
pasiųjė buvusiam Illinois ^gu- kia taikos ir ramyK^s skelbė 

skirs narius ; ^ » c ^ ^ Te^aįūs j a ir palaikytoja, 
sman. Tas teismas užsiims fo atsisako. I rių valstybių inte 
visokiais politiniais reikalais. ^.-,-'^.:':f"A-. *. . M••>.-• > • ••• •', •• 

ei?ia. 
Bet šoferis tuojaus pain-

fonnavo poliemoną, kad tai 
miesto majoras. Policmorias 
tik nuraudo. 

Pasirodo, kad ne visi polic-
bet kai-ku- raonai pažįsta miesto majorą. 

interesų gmeja. 

—i 

SUMAŽINTI 
TAKSAS. 
įfeji t • M 

• • • " ' # 
įspėja | Į ^ 

i 
• • • • » . 

vo, kad bolševikai grąžintų svarbioje valandoje, kuri pa-
katalikams palaimintojo ku- ž>Tiiės Italijos gyvenimo at-
uą. Kun. Walsb turėjo ilgas naujinimą, su stipria draus-
derybas su bolševikais. me paminėti maršavimo ant 

Faejaliaus jie 7sutiko palai Romos sukaktuves. Nes tas 
mintojo kūną pasiųsti Romon, maršavimas ir fašistų laimė 
Bus pasiųstas iš Maskvos per 
Konstantinoj 1 i. 

&:--T 

Kataliku universitetas 
Jeruzalėj. 

Jeruzalės patriarkos rū
muose įkurta prirengiamieji 
kursai tiems, kurie nori įsto
ti ten katalikų universitetan. 

KOVA SU ISNAUDO-
TOJAIS. 

PARYŽIUS, spal. 21. — 
Čionai maistui kaina netikė
tai ir be jokio reikalo imta 

kelti. Valdžia tad paskelbė 
kovą profiterininkams. 

SAN FRANCISCO, CAL., 
spal. 21. — Čionai pasibaigė aliai partijos sekretoriai. Jie 

jimas bus padėtas istorijoj Mussolini rogiHinfcai* 
kaipo nepaprastas moderni- Tuos visus Mussolini pla-
nių laikų įvykis.'' •* nus dižioji taryba patvirtino. 

D . .. - . I š to aišku, kad Italijos pre-
Reorgamzacijos schema. Imierag i r toliaus pasilieka fa-
Anot reorganizacijos sche- Šistų partijoje vyriausiuoju 

mos, fašistų partija bus pa-' viršininku, bet dar ir viešo-
vesta valdyti provizionaliam šios opinijos turi nepaprastą 
nacionaliam direktoriatui iš pasitikjėjimą. Kuomet jis pa-
penkių narių. Tas direktori-
atas partijos likimu rūpinsis 
tik ligi sausio 12,1924 m. 

Paskui partiją vienerius 
metus valdys kitas iš penkių 
direktoriatas. Tuos asmenis 
paskirs premieras Mussolini, 
kurs skaitysis vyriausias pa
rtijos vadas. 

Ateinančiais metais sausio 
20 Romon suvažiuos provinci-

Direktoriatas savo žinybo
je turės sekretorių užsienių 
reikalams, spaudos biurą, 
propagandos biurą ir fašistų 
jaunuolių biurą. 

Du direktoriato nariu ir du 
vice-sekretoriu bus didžiosios 
tarybos nariais. 

į . į į t ziją, tai bus visai panaikintos 

mas. Jei iaksos būtį suma-
Sntos, reikti) susidurti su de
ficitu. x . 

Taksų panaikinimas už me
tines1 įplaukas 3,000 dolerių ir 
mažiaus, taksas sumažintų a-
pie 100 milionų dolerių. Gi WASmNGaX)N, sp. 20.— 

Senatorius Reed Smoot tnrė-j t a k g ų snmažinnnas pradėjus 
jo pasitarimų su pinigyno se- I 0 /KX) dolerių ir mažiau me-
kretorium Mellon taksų n u o | t i i l i ų j p i a ^ ^ taipat padary-
į plaukų sumažinimo reikale. 
Po to jis paskelbė, kad jei ko
ksai taksų smnažinimas įvyks 
padarius taiesų įstatymo revi-

pergreitą automobiliu važiavi 
mą areštuotas Chicagos i>ake-
:ris Louis Swift, Jr. Padėjus 
jam 100 dol. parankos, jis pa -
liuosuotas. v ̂  

* 

Šis milionierius dažnai areį,' 
tuojamas už pergreitą važia-

10 METŲ SLAPSTĖSI. 
vimą. 

Amerikos Legiono suvažiavi 
maa. Viršininku išrinktas Jo-

įkurs nacionalę tarybą. Ši na-
cionalė taryba kas trya mė-

Quinn iš Califorai jos. nesiai turės susirinkimus be- bas jau eina. 

rėdė fašistų partijos ėkzeku-
tyvei iųntai atsistatydinti, 
junta tuojaus paklausė. 

Didžioji taryba generolą 
Devecehi paskyrė Somalilan-
do gubernatorium. Šis gene
rolas yra nacionalės fašistų 
milicijos organizuoto jas. Šia
ndie ta milicija yra karo mi-
nisterio De Bono žinyboje. 

Be to, didžioji taryba su
statė partijos veikimui pro
grama. Programoje pažymi
ma, kad fa&stų refonmj dar-

taksos asmenims, kurie per 
metus turi 3,000 dolerių arba 
ir mazians įplaukų, ir bus su-
r.iaz i n tos taksos rems, kurie 
per metus tari 10,000 įplaukų 
arba mažiau. Be to, gal dar 
bus pašalintos ir l::tos nopa-
kenčiamos taksos. 

Jokių bonusų. ; 

Senatoriaus Smoot tos visos 
sugestijos yra išimtinai pa
remtos pajpindu, kad ši Kon
greso sesija nepakels nei kal
bos apie fcaro veter. bonusus. 
Anot jo, bonusų klausimas 
Kongrese nei negali but svar
stomas, kaip ilgai nebus su
rastos atatinkamos priemonės 
bonusus finansuoti. 

Jei kartais gi Kongreaas 
be tų priemonių suradimo 
pravestų bonusų bilių, tuomet 
taksų mažinimas nebūtų gali-

David Reynolds, 4G m., ap
skrities ligoninės pacientas, 
prisipažino, kad pirm 10 me
tų mieste. Danville, UI., nužu-
dlė vieną žmogų. 

Apie tai painformuota poli
cija. Sakoma, kuomet tas 
žmogus nužudytas paskelbta 
5,000 dolerių dovanų už žmog
žudžio suėmimą. Bet jis ne
suimtas. 

• 

Senatoriaus Smoot teorija 
ta, kad jei ateinančią žiemą 
Kongresas mėgintų už dides

nes metines įplaukas suma
žinti taksas, tuomet pažangie
ji atstovai tikrai sugriautų 
administracijos programą ir 
gal dar perbalsuotų padidinti 
taksas. 

— — 

v 

POŽEMINIAI GELEŽIN-
KELIAI. 

Chicagos majoras Dever 
pranešė, jog trumpoj ateity 
Cnicagoje bus pradėta dirb-
dinti požeminiai geležinke-
liaB. 

i J 

Mellon gal ignoruos. 

Galimas daiktas, kad sekre
torius Mellon tas visas tak
sų reformas ignoruos ir, pre
zidento direktuojamas, for
muluos nuosavus planus tak-

; Chicagos publiškose moky
klose vaikai bus pamokomi, 
kaip apsisaugoti automobiliu 
gatvėse. 

PINIGU KURSAS. 
• 

Lietuvos 10 litų $1.00-
Anglijos ster. svarui 4.51 

rancijos 100 fr. 5.58 
Italijos 100 Hrų 4J24 
Lenkijos 100 marfe .0003 
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fi P I N I G U S 
SIŲSKITE į Lietuvą Per 

L 

ši DRAUGĄ S = 

nežiūrint I I - N e S ; " D r ? u « ? £ ^ ^ " H " J P ^ i r j&** 
siai patarnauia. Draupas siunčia per didziau-

sų sumazimmm, 
kai-kirių Kongreso atstovų 1 1 s{as 1 ^ ^ ^ bankas: Ūkio Banką v Prekyboj-

j S Pramonės Banką. 
Draugas siunčia pinigus litais, ir 

| g perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama. 

I I Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedėliomis uždaryta. 

I i 2334 SO. OAKLEY AVL 

nepasitenMnimo ir senato
riaus Smoot įspėjimo. 

Yra žinoma, kad senatorius 
Smoot dar yra palankus su
silažinti taip vadinamas sur-
tatesas. 

Ateitis parodys, ką Kong* 
resas atliks taksų klausime. $ 

CHICAGO, ILL 
lllllllllllllllllllllllllflllillllllllllltlll 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiirnmfnu $ 
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LIBTUVrg KATALIKŲ , 
D I E N R A Š T I S 

DRAUGAS II 
Eina kasdieną išskyrus nedeldienins. 

Mttuu $6.00 
Pusei Meti) fS.OO 

Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai 
kas skaitosi nuo luraiymo dienos, 
QS uuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą \risada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siusti isperkant kr aso j e •£ oz-
preso "Money Order" arba įdedant 
pinigus ) registruotą laišką. 

DRAUGAS f Ufi. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

Cnicago, Illinois, 
Tel. Roosevelt 7791 

E 4 SAKO EDISONAS. 

Edisonas yra garsus elek
tros srity išradėjas. Tokio žmo 
gaus ir kitokiais reikalais pa
reikštoji nuomonė turi kar
tais nemažos. reikšmės. 

Pas Edisone lankėsi "Asso
ciated Press" atstovas. Turėjo 
su juo "interviu" (pasikalbė
jimą). 

Klausiamas apie Henr> 
Fordo, žinomo automobiliu, 
gamintojo ir turtingiausio pa
sauly žmogaus kandidatūra į 
Suv. Valstybių prezidentus, 
Edisonas atsakė, jog jam gai
la butų Fordo, jei jis butų iš
rinktas prezidentu. Sako, tas 
"sugadintų gerą žmogų". A-
not Edisono, Fordas yra la-
biaus brangintinas tautai žmo
gus, kuomet jis yra privatiniu 
piliečiu. 

Nesenai kitas elektros srity 
garsus išradėjas, Charles P. 
Steinmerz, paskelbė, jog trum
poj ateity elektros išvystymas 
sutrumpins žmonėms dienot 
darbą ligi keturių valandų. 

Edisonas su Steinnietzo nuo 
mone sutinka. Tečiaus jis ne 
gali but tikras, ar toks trum
pas darbas dienoje butų nau
dingas žmonėms. Jis sako, jam 
rodosi, tas ypač blogai atsilie
ptų į jaunimą. 

Dėlto, jis sako, jog trumpų 
dienGs darbo valandų nauda 
prigulės nuo i©, kaip ir kokiu 
būdu žmonės sunaudos visą 
nedarbo laikų. .Tas nedarbas 
juk galės priveisti galybes ti
krų tinginių ir dykaduonių. 
Seniems žmonėms nedarbas 
bus tikras palaiminimas. Bet 
jauniems, Edisono nuomone, 
galės but tikra pragaištis. 

yisokios naujos idėjos yra 
labai nepopularės, sako Ediso 
nas. Įtikinti žmones apie ko 
kio nors naujo daikto reikalin
gumą ir naudingumų, neleng-
va. ,, 

"Kituoniet aš pagaminau 
pirmų j į tuzinų mašinėlių", 
sako Edisonas. "Per septyne
rius metus stengiausi įtikinti 
publikų, kad tos mašinėlės nau 
dingos ir jai reikalingos. Pas
kui per trejus metus tas ma
šinėles pardaviau. Taip buvo 
seniau, taip yra šiandie". 

Suv. Valstybių kariuomenė 
taikos metu atlieka daug nau 
dingiu darbų. Jos globėje yra 
Gueasapeke, Ohio, Erie ir Pa
nama kanalai. Prie jų atlie-
ka nemaža įvairių darbų. 

Daug ji prisideda ir prie 
apsaugojimo sveikatingumo. 
Ii* taip, jos .pastangomis iš 
Havanos pralalmta* "gelto
nasis drugys"; ir Porto Ei-
oo kūok-vora (kenksmingą 
vabalų) ir- visa kanalo zona 
pavertė sveikatingumo vieta. 

Kariški airplanai padeda 
uiveisime girių, nes užsėja iš 
ojo daugybę medžių sėklų vi
sokiose vietose. 

Kariuomenė ^ g nriaide.-
dm 
kelių. 

MELAGINGI DIEVAIČIAI. 

JLiabiausiai painus ir opus tėvams klausimas — gerai 
išauklėti savo vaikus. 

Išauklėti savo bernaičius ir savo mergaites taip, kad 
jie butų tėvų garbė, džiaugsmas, paguoda, kad ji© butų 
padorus, kitų gerbiami ir mylimi; ta yra tėvo ir motinos 
svajonė ir tam tikslui jie nieko nesigailį, viską aukoja. 

Skaudus nusiskundimas. 
Kaip vienok išaiškinti vaikų paklydimus? Rodos tė

vai rūpinasi savo vaikų ateitimi, gi vaįkai #tuotarpu dar 
neišaugę jau ragus rodo. Jie neklusnus, atkerta tėvams 
kaaiiais žodžiais, dažnai net tyčiojasi iš savo "seno kra-
jaus" tėvelių kurie jiemfc visą širdį ir turtą, aukoja. 

r— Tamista, liūdnai nusiskundė man vienas rimtas 
tėvas, iš proto išeisiu. Septyniolikos metų sunūs visai ne
sukalbamas. Nieko jam neuždrausi, nieko jo nepamokinsi. 
Trankosi naktimis, auštant sugrįžta. Kur jis valkiojasi, 
kaip jis edgiasi — nesuseksi. Viena aišku, kad šiandien 
jis manęs neklauso, nepaiso, dažnai skaudžiai širdį už
gauna. 

Tokių ir panašių nusiskundimų galima nuolat išgirsti.. 
Bloga. Kame priežastis! 

Dažnai vaikų paklydimus mes vereiame ant išorinių 
aplinkybių — mūsų vaikų draugų, teatru, pasilinksmini
mų ir net mokyklos. 

Daug yra tame tiesos, ypač kalbant apie mokyklų, 
bet ne visa tiesa. Mokykla kuri tik moko bet ne auklėja, 
mokykla kuri neduoda vaikui dorinio pagrindo, neskie
pija mokinio širdin dorybės, nelavina jo valios — betiky-
binė mokykla apvilia tėvų svajones. Bet net ir katalikiš
koji mokykla vartodama galingiausią auklėjimo priemo
nę — religiją negali pilnai realizuoti tėvų troškimų, jeigu 
pati šeimyna nekoperuoja (nebendradarbiauja) su mokyk
los krikščioniška dvasia, jeigu tėvai patys augina namuo
se melagingus dievaičius-'. 

• 

Kaip veisiasi melagingi dievai. 
Kūdikis iš savo prigimties yra linkęs prie bloga ir 

nuo pat lopšio rodo kapriso ženklus, neklusnumų, piktus 
palinkimus, despotizmų. Kas bus' jeigu, vos iš vystyklų 
vaikui išsiritus, nedraudžiami jo blogi instinktai, netaiso
ma jo charakterio, nežabojama jo piktų palinkimų, jeigu 
nusileidžiama jo užgaidoms, tenkinama jo kaprisų? Tėvai 
tuomet augina stabą. 

"Melagingi dievaičiai, sako auklėtojas, bemaž kiek
vienoje šeimynoje auginami ir jų- vicšpatavizmas trenkia 
'despotizmu, tiranija; jų garbintojai amžinai jiems lenkia
si, vergiškai tarnauja, išsižada savo proto pildydami tų 
dievaičių egoistinius įsakymus, jų upo mostelėjimus. Ir 
tie naujoviniai stabmeldžiai skelbia, kad jie juos myli, per
daug myli savo stabus. Tie stabai, tai yra jų vaikai; tie 
stabmeldžiai, tai yra jų tėvai". 

Mylėti savo vaikus, juos stipriai mylėti, tai jausmas 
pitnai suprantamas', ir nuostabu, keista jeigu jo nebūtų 
motinos ir tėvo širdy. Bet kuomet tas jausmas pereina 
proto ribas, tas meilės jausmas yra klaidingas, jis rim
tai gresia šeimynos ramybei. 

Kadangi svarbu vaikus gerai išauklėti, išvystyti netik 
jų fizines jogas, bet taįpat ir ypač jų protines ir dorines 
pajėgas, įpratinti prie išniiatingos drausmės kad jie bu
tų įimti jaunuoliai, sugebėtų grumtis su piktomis gyveni
mo aplinkybėmis, negera patenkinti visus jų trpskimus, 
atsižvelgti į visas užgaidas, apipilti juos pagyrimais, plo
ti jų kvailybėms, pataikauti jų ūpui, šalinti kiekvienų 
pakeliui kliūtį, glostyti jų silpnybes, leisti įsistiprinti jų 
širdy žemiems paiiakimams. 

Nusileisti visokioms fantazijoms, blogiems palinki
mam*, tai reiškia peržengti protingos meilės ribas, tai raiš
kia pastūmėti vaikus j>rio standžių apsivylimų užuot juo.s 
pakėlus prie laimės, tai reiškia išauginti pikčiurnas, užsis
pyrėlius, tinginius, be charakterio ir gabumų prie gera. 
Kas kaltas? Pagalvokime! 

Kiek motinų kurios beprotiškai mylėjo, savo vaikus 
šiandien rauda del savo stabų... Kiek ji© smūgių tėvams 
kirto... Nes stabas negali nuolat stovėti ant altoriaus; 
ankščiau ar vėliau jis nuo jo turi nulipti ir parodyti savo 
veidą pasauliui kurs netiki \ melagingus dievaičius'; tuo
met jis kerštauja ir keikia tuos kurie jam vergiškai tar
navo. 

Susinipiiikime. Perdaug tikras mūsų jaunuolių vaiz
das. Dirbtinų dažų nereikia. Tęvų autoritetas -r- pagarba 
puola, vaikas vis drąsiau sprunka iš po tėvp jungo, moti
nos akies, kad nebūtų įspė jaunas, pamokindamas. Jis klau
sosi savo akių instinktų. 

Nelaimė silpniems, mažai mįki} paiĮ^n^ms ir. jiems 
pataikaujantiems tėvams, nes Įš į$ vaikų — n^agąigų 
dievaičių išeina piktadariai — "hpmaj", kuria ka$cįien 
vis skąitlingesniu buriu stoją prieš, tejsmą jaunuoliu ir 
eina Į pataisos namus. Tarp tokių ne^auiming^ Jaunuo
lių piktos ydos u ligos sanfca aukas, išgėdina tiek įaunų 
mergelių kurios, išminiinfąi dabojamos, butų palikusios 
šeimynos angelai. 

Kas kaltas kad vaikę paklusnumas tiek nelaimių ne
ša tėvams? Ką# kaitąs kad tiek išlepintų vaikų, suklupu. 
^ų staty} minuoja pp kojsmus dieviškoji į*a*y*na: "jte* 
va ir motina gąEfesį iįad i l g i gy^tttumei"? Kas!Pagal
vokime! 

VILNIAUS KLAUSIMAS ATIDĖTAS. • - * * • 

v-osi iš Ambasadorių Tarybos 
Lietuvos Atstovybė Wasb--Kam« ya» priežastis. i atsakymo i savo protesto, del 

ingtone dabar tari tokį iaiki,] K a d Sfe j ^ ^ . ^., j aukščiau suminėto spreni^o. 
B , Atstovę, kurs P U * i pateu-' r e i k i a i e j o m a ^ fcenoredamft užbėgti ^ aknjj 
kiną įausų laisvamaaių t**ki- l o h . vttkluląti: k% ̂ „if"" a r k l <* l a m . * ' * " * 

• Tarybos nusistatymui, Lietu-

buvo ir formalinė priežastis: Iškvietimo ministerijos pa
ilgi šiol Lietuva dar nėra ga-f šalintas radikalas rumunas 

Kojttrt* Hafeerman. T** && 

mus..Rodos dabar turėtų virs- (atsiekė privertusi T. Saiunga 
Ii aukso gadynė. Laisvamanių Daujaį Vimiaus bylų nagririė-
anuomet ujamas Liet. Infor- ^ v&v& •Ambasadorių Tarybą 
macijų Biuras, kurs laisvama 
irių nuompnę iąeko neinforma 
vcs, Šiandien išl>ilus didelei 
svarbos Vilniaus bylai turėtų 
spaudų iš savo aukštybių, pa
informuoti. Bet p. Vinikąs 
džiaugiasi kad jo žmona vie
šėjo' pas prezidentienę Coolid-
ge, gi Vilnius .— tuščia kal
ba. Nei vieno oficialaus pra
nešimo nuo p. Vįniko Vilniaus 
klausimu spauda nėra gavu
si. Sekant tad laisvamanių ne* 
sąmones turėtume garsiai ir 
kvailai sušukti: teprasmenga 
Vilnius k visa Lietuva! Žino
ma, mes negalime ir nepriva
lome pamėgdžioti laisvamanių, 
nes nors p. Vinikas ir d»u-
giaus vertintų savo ponių ne
gu Vijnių, nupeikiant p. Vi-
nikę, nedera laisvamaniškai 
atsižadėti Vilniaus, o net ir 
visos Lietuvos. 

Kaip yra su Vilniumi. 
Vilniaus klausimas atnaujin

tas Tautų Sąjungos visuotina
me susirinkime _y<4 tapo *ati-
dėtas. Lietuvos delegacija tam 
tikru rastų paprašė T. Sąjun
gų Vilniaus klausimų iškelti iš 
šio rudens sesijos darbų t val
kos, pasililvdama sau teisės i.:-

! keiti jį kada ras reikalinga 
ir tikslu. 

ir Tautų Sąjungoj Taryba yra 
pripažinusi dabartinę sienų 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ? -

Į šį.klausimų atsako gerai 

va laikinai savo skundų su
laikė". • • 

Mums skaudu siekant l&4it 
f ilniaus bylos lata eiga. Be 
jokių lĮjylų mųsų sostinė mu
ms pjįfckų*), Vet vistik did-

informuoti Vilmjos l i e tuve N « » v a i s t e , suktoji pohti-
,nvo laikrašty "Lietuvos Ky- k a P"11?11 h e P t o g a l ą - S l U ° 
tuose". 

"Lietuvai pareikalavus Vil
niaus byla buvo įtraukta \ yi-
suotiflo Sųjungos susirinkimo 
darbų tvarkų visa eilė klausi-

gi momentuj einant prie Vil
niaus atvadparimo^ mes priva
lome sustiprinti savo akcijų 
atvadavimo kryptimi, atsime
nant visuomet, kad niekas 
niekur nėra tautos išvadavęs 

mų, heeiancių tų bylų. Ix^ne, ^ ^ J ^ ^ m 
Uk įtraukta, bet ir atsiekta 
labai reikšmingų principinių 
sprendimų. Būtent nutarta, 
kad Lietuvai reikalaujant, 
visuotinas susirinkimas turi 

ta pati tegali išsivaduoti pa
siekusi tam tikro savo atgi 
nūmo laipsnio. į 

teisę, norėdamas, kreiptis i 
Nuolatinį Teisingumo Trilm 
nojų Hagoje atsiklausti jo 
uuomonėš (opinijos), kiek yra 
teisėtas toks Lietuvos ^inčo 
su Lenkija išsprendimas, kurį 
padarė Ambasadorių koriiVen 
cija ir kuriam pritarė Ti-utų 

AUŠTA MEKSIKAI HAUJA 
aADWW? 

Iš Meksikos pareina džiugi
nančių žinių. 

Kaip žinoma, pastaraisiais 
metais Meksika buvo šilta ir 
rami prieglauda įvairios rų-

Saj ,i:gos Taryba. Tokiu Sitvoi^8 radikaliniams elemen
tams. Buvusio didžiulio karo 
laikais Meksikon sukeliavo 

sprendimu Tautų Sųjungo* ju
ristai visai patenkino (*j&u 
X<JS reikalavimų, o kartu įš- visos blogiausios įvairia ša4ių 
aiškino ir Sųjungos Tarybos visuomenes atmatos. Ten jos 
kompetencija". m ( ^ s a u vaklžioe protekcijų. 

Uunėjimas yra tas, kad ne- Daugybė radikalų jH^imužė 
paisant Ambas, Taryba iš-H aukštąsias pačios valdžios 
sprendimo ir T. Sųjungos Ta- v i e ta s - p a t i prezidentų Obre 

kantrai laukiant Vilniaus at 

rybos pritarimo, Vilniaus 
klausimas palieka atviru ir 
reikalingas naujo nagrinėįii<:o 

Mums su pasiilgimu ir ne- į,, sprendimo. Qi kad šjųo žy-1 talikij persekiojimas. Pnack̂  
gių tas klausimas galutinaį 

vadavimo gan keistai atiodo; aeišnag7T»ėta* ir neišspręstas, 
šis Lietuvos delegacijos posi-l tai štai kame priežastis. 
elgimas. Sočiai, laisvamaniai! "yį nidenį, rašo Liet. Ry-
turi dabar geros progos vėl (ai, \-iešpataujanti didžiuma 
isteringai sušukti: ^KĮejįjai ' (Jautų Sąjungos) dar nebuvo 

k • » i 

lai" pardavė Vilnių Lenki- tokia, iš kui'ios butų galima 
jai"! perą, kad į tuos ir pana- (tikėtis palankaus sprendimo' 
sius laisvamanių kledėjimu? ir plenume (visuotiname T. S. 
jau nieks netiki, o net pikti- susirinkime). Ir tode4 IJi.iu-
jiasi ir protestuoja prieš pa j va gavusi pritarimų pnr.dpi-
nasius šmeižtus. Bet kode! nai, bylos į plenumų neįįeidp, 
Vilniaus kiaiufimas lietuvių ik atidėdama jų vėlesniam laikųį. 

gonų radikalai privertė tai'-
nauti saviems tikslams. Kilo 
teroras ir, kaip paprastai, ką-

jo kentėti pati Katalikų Baž
nyčia. 

Bet štai dabar pareina ži
nių, kad tas pat prezidentas 
Obregonas, kurs kituomet se-
bravosi su radikalais, ima 
jau valyti Meksikos respuli-
kų. Kaip daugely Europos 
šalių, taip ir Meksikoj šian
die šluojami lauk socialistai, 
bolševikai, komunistai ir visi 
kiti radikaliai "mtai". 

Atrodo, kad Meksikai aušta 

k*2*s miiiUterijoie buvo už
ėmęs auklta vietų. Savo ži
nyboj* jis Į u » ^ daugelį ra
dikalų agentų ir agjia>orįH, 
daugiausia svetimšalių. Ha-
berman su ta valdžios apmo-

lrvgacijos nustumtas? Tuo švelniau tai įvyko, ^ad nauja gadynė. <j|al ir taip. 
j i * . . " J -—• VPI 

JAUNIMO TEATRAS. 

KAIP SUMANYTA TfiLEGEAMAS. 

Dialogas. 

VEIKIAMTIEJI ASMENYS: Apkis, 
suaugės žydas, kupciųs kuris po kaimus važi
nėja. Mauškis, jo sunūs gimnazistas, jaunas 
vaikinas. 

APKIS: Nu, Mauski, tu dabar jau moky
tas vyras esi. Pabaigei bakulama širlė,* ir 
vienas metas būvi j gimnazijų, "uf a—maine 
niones" tu gali daug žinot. 

HAU^KĮŠ: tl pape, ąl žinau daug. Aš 
viskų iinau. 

AFrtlS: Nu, gfcrai, kad tu vįskų ir daug 
žinai, as tavęs klausiu didelį klausimų: pa
sakyk man, kaip išmislijo telegramą? 

5L\UŠK^S: Uf, pape, šitas tai mažas 
daiktas. Klausyk, as papei pasakysiu visų 
telegramų istorijų, ve taip jį išinislij©. 

APJ$įSc (Glostįnėja saiso b^radų), Ai 
vai, kaip man smagų kad mano Mauškis vis: 
kų mnô  viskų suprajrta, viskų gali pasakyt. 
Nu, Mauški, sakyit sitį teiegi-afų istorija. 

iiAUšiaS-: Ku," "klausyk, pape. Beikejo 
daug mislyti, daug galvoti, kad tokį gerų 
daiktą išgalvoti. 

APKIS: žinoma, suprantu, suprantu. Įfu 

uiųi a^t uodegos, iaį su$u> si^žtąugtų Euro
poje "A, uuu! G įei būdamas Europoje už-j.tur) 
mintum Šuniui ant uodegos, sustaugtų Ame
rikoje *4A, uuu!" Tokių būdu išmislijo tele
grafų. 

APKJS: Sakyk, man Mauški, kas tai 
yra per daiktas, tas tefegrąpas? 

MAŲŠKI§: <Tokis ^fain ^ą&tas, ku-
riuom galima greit k|| nors nusjjjsti, p lairp 
kada gaiima padaryti ^fain gišefta". 

APKiS: XZin«peidžiai) Nu, įląuški, sa-, 
krk 4ar sykį. Aš nesuprantu; kaip tai nu-
sijsyi?... 

MA^JŠKIS: Ku, šitaip «-*• sakysim, pape 

įarna skąj^ąfą ^a#|a po vi
sų šalį platįnp rądikaliamą. 
Užuot rūpintis £#|*lies švie
timu, jis liaudį dar labiaus te
mdino. 

Padaliau* prilipo !#|^> m~ 
lų. Pnesiiient^ Oi)re^ono l^r^-
dymu Jiabermąn są visais sa-
vp agentais pašalintai. 

Ti^s p^t likimas patiko if 
kitų radikalų vada Iforeims. 
Ir šis valdžioje turpjp aukšta 
pozicijų. Buvo jis milįtpfjaiU 
dirbtuvių ir sa^fteiįų viršMiip-
kas. Ir jis pa»ąĮi|itas. 

Pašalinus pasiarųjį sugriau
tu visa Meksikos radikalų ma
šina: IJes kiii radikalai ir pal
tys atsistatydino iš vaijiisk^ 
vietų, nelaukdami oficiali o pa 
šalinimo. 

Anot žinių, Meksika visi 
raudonieji šiandie atsiradę 
neapsakomoje baimėje. Ilgai 
metus |ie 4«n darbavosi J$ų-
sijos tioĮševikų nurodyinais. 
Svajojo, k*d t*unipoj ateity 
Meksikoje jie galės įkurii so-
^įet^s ir pasisveikinti su Ma
skvos autokratais. . 

Bet štai netikėtai juos ima 
ir paliečia nelaimė! Visos sva
jonės eina niekais, boįšcvisti-
nio rojau* viltis išgęsta. 

Radikalas Morenos yra jau-
Į nas k t)egaio energingas. Su

klaidintuose Meksikos gyven-
tuojuose, ypač darbininkuose 
jis turi įtakos. Jis yna Meksi-
kô s Darbo Federacijos prezi
dentu. Dėlto, jį pašalinti » 
vaidiškds vietos reikėjo tu
rėti daug drųsos. Tų atliko 
prezidentas Obregonas. 

Meksika valoma. Šluojamos 
šalin visos atmatos. Bot ar ia 
šalis bus tikrai apvalyta! Ar 
pnesidentas Obregonas susi-
pranta, ar tikrai jis vaduoja
si gerais norais? 

Į tuos kljHĮsimus sunku at
sakyti. . . . 

į * r* . 

Be&ia ątsimįntį vienų 4a-
lyką. ?sb4 ten (ly^ąi ir ki-

pBDiidenia* nefcųs ren-
pačių žiu^njy? bet ski

riamas politikierių ir sukaių, 
patrt nągąlima tikėtis nieįo 

«•*ES»7 ^ZZTZrT^rTZr 

aw»y ?A*M^. 

Ti| fc ir «aja*. 
Vio«as v^įis, kurs pasily 

įnejo -smo skaitlingais piė»i-
lur dideie. krautuvę batų. Vainas žnmf^j wūi?, galop bu^o sugautas. 

Ji ttuvc|ė juie teisėjo — 
cajah. 

nor gxeit gauti batus, jis į pap^ siunčia giljį 
teiegraju> kai pape jam pasiųstų batus." 

APKIS ( Ž i n g e i d i . Nu, ir as ga te£_ . . , 
jom. greit batus nusiųsti! . ~~ *P dovanosiu tau g>^y 

MAUSIĄS: Žinoma, lat»i greit. ' '^i Ca«akė jam ieisėjaę, jeigu 
APKI^: Nu, afe saįyk, kaip batus gale- ^ *?r?*ysi man %ent vienų 

tum nždėt ant to drato? i vagį ga^eenĮ v& save. 
MAUSEiS: (Paaiakmdamas). JF»k p ^ ^ Atriškite mane, atsakė 

matei kaip vyrns ^ a a*r arklio, ^ re^pių S U g a u t a s i 8 , n e b a S j m n s no 
padaryt ir-su įbajįais, kad ya ten sMity}. i l^m . _ A^ + *""\. 

APKIS: (KeužganMMM^ 2>i, Mųuški, W f ^ m ^ t s ' ** *™to 
prastus /'^igęftus". .Batus galį kęs payogt, 8UD^^1U va^|iaĮ,aave nuro 
ir sau be pinigų ueiiot 

%AtimJ&: mo aš nigateu gelbėt, AŠ 
tik papasakojau, kaip išmislijo teie^rafų. 

A | « I S : Maufto Mlilftis tm &&\ę &. 
va, <įio>ąpę kaip to šuns. .Jįs g^U 4 ^ ?ą. 

*akyk, Įįauški^ kaip i>uvp ^ų tuom tel^grą- saįyt. Ni, Mauški, pasakyk dar y|^ų. g į s ; 
fu. 

^L^I^iąS: šitaip buvo. f£ad būtum ca 
didelis Šuva. Ttfkis labai didelis (rodo) 

tas šunis turėtu dvi dideles galvas, įr dvi 
ilgas storas ^Oj^egas.. ( k vęl ro<fc >a ran
komis), į lito did^o ^ąa, k*į ^ona gai
va ir y#p$B£a W& $ ¥ 0 J ^ » ° ^ ^ 8 ^ * 
ir ųbilega butų Amerikoje;' Žiūrėkit kaip "bu
tų: (Tai jei būdamas Amerikoje užmintum šu

tai yrą ^ffcg818* 
MAŪŠKIS: Yftefonas, yrį tai tokia nuo 

rago praryta aittis į kurių geli kalbėt ir 
kalbėt, o' jai neskauda. 

APKją: J t o 4*i kalbėtil 

uz ausies užsukt negkU. 
TJždauga. 

^ysiu.* 
— Pažiūrėsime, kalbėk, p*a 

t»rė teisėjas. 
Vajis tuomet pralė^o skai

čiuot -varaus visų įaimo virši
lų, apskričių viršininkų, mi-
uisterių. 

— îfc t̂iesų kajfoa, tarė ra-
3Pį; «s |*rai >žmau k»d visi 
% y***tokaį vafii , hęt man 

į% ISŲfâ ti. Jh 
*^rai m.ę&^'Ą tirvė. 
Grizinkite jam laisvę. 

a 

;> 
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Dr, M. Stupoicki 
nmoAgo fLfJVOIS 

vaiaatoe — .# iki i i ii ryto 
?P pj40Ji f tkl t rak. Modaliomis 

m « ' « »•»• 

Dr. 4 . K. Rutkauskas 
GYJ.FTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So/Western A ve. 
Telef. Lafayette 414S 

[LIETUVIAI AMERIKOJEn 
ŽINIOS Iš WAUKEGANO j t f į į E E ? ; ™ * 

»'nmny m = T = 

l 

Jau Sugryžo iš Tolimos 
Kelionės. 

Dr. A, Račkus 
Ligonius priima kasdien 

nuo 2 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. Seredomis ir Nedė-
liomis ofisas uždarytas. Pro
fesionali patarnavime teikia 
gavo ofise: 

1411 So. 50 th Ave. 
Cicero, IU. 

Reaid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso t e t Boulevard M M 

Dr. A . A . R O T H 
Kl'ttA* iilTDYT(WAI Ir 

CHIRURGAS 
«pecis4|atav SU"«riskQ, Vyriška 
Valku Ir rteq c*rool4ku Ug* 

Ofisas: SMS B. Hateted Bt. 
f ai.: l t — 1 1 ryto: i — i W 
pi.t, T—trak. Kad. M l t d 
Res. l t SS Indepead«oc© Blvd 

Chloago. 

Telefonas Seeley 7433 

Dr.i .M. FeiRbsrg 
Gydo specialiai visokias Tyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madlson Street 

Kamp. Westcra Ave. — Chicago 
Valandos: 1—4 po platų 7—t vak.^ 

»s*****«*a*a*«sksj3ę#«*t>*tt s 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

>4631 8 . Ashland Ave.; 
Tel. Yards 0994 

.Valandos; 
• Nuo 10 iki 12 piet. 

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

Balins. 
Rūgs. 30 d. Lietuvių svetai-J susekti, 

noje, šv. Baltramiejaus drau
giją turėjo bulių. Buvo pap
rastas balius ir kaipo toks ki
tokių įspūdžių nebuvo. 

Akademijos Rem. Sus-mas. 
Rūgs. 30 d. mokyklos sve

tainėje Sv. Kazimiero Aka-
demijos Rėmėjų skyrius laikė 
susirinkimą kuriame prisirašė 
naujų narių ir buvo nutarta 
surengti vakarą netolimoj at
eityje. 
Darbai. 

Kadangi į šį miestą nesenai 
atsikraustė kelios naujos dirb
tuvės r abelnai biznis gerai 
stovi šiais laikais, šiame mie
stelyje darbai gerai eina ir 
trūksta darbininkų, ypatingai 
amatininkų. 

Mokykla pilna. 
Šįmet mokykloje priėjo daug 

daugiau mokinių negu kituo-
met, todėl pasidarė neparan
ku mokytojoms ir vaikučiams. 
Taigi tapo daugiau sėdynių į-
taisyta ir dabar pasidarė šiek 
tiek parankiau. 
Balius. 

* 
6y, Juozapo Draugija tuiv-

tfrvių svetainėje. Kas išlaimė-
jp tas dovanais — nepasisekė 

Susidaužė 
P. Jonaitis veždamas cho

ristus namon iš Kenoshos po 
koncerto, netoli Zion, IH. susi 
daužė su kitais dviejais auto
mobiliais. Priešakys karo tapo 
gerai aplankstytas, bet nuos-
tolių nebuvo, nieks nebuvo 
nei sužeistas tik bdškį sutran
kyti. Trimitas. 

ir Doleriai 
A . 

¥#rj$anai pasiusti pinigu į Lietuvą saviesiems, siuskite' rjvas# Vad. Kun. Dr. Navic-
per dĮfmra*tį "D£ĄtJa4" r™?i» pi^ąųsiai siunčia jr geriau- feas La Saiette Seminary, ilart 
šiai galaraaivą. f ordy c t 

'-©raugas" sįųnčia į Lietuvą pinįgus nevien Litais, bet p i r m # i g ^ s j . Barkus, 
Thomas Park, Boston, Mass. 

^ęi norite patys pasiųsti, taį. "Draugas" išrašo čekį-draf-l K/įce-pirm. Petras Daužvar 
V 
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DR. CHARLES SE6AL 
rerkeM savo ofisą po oumertu 

47 I t MO. &8HLAMD AVKSJLE 

SPECIALISTAS 
0*JOVQ, Moterų ir Vyrų Lig* 

VaL: ryto,nuo l f — IX: nno 2—i 
po platų: auo 7 — * : , i *****•• 
Nadėllomis: l f lkl 1. 

Telefonas DreaeJ SMS 

CUNAR4) 
LIETUVON PER 10 DIENU: 

^Vienintelis vandenin kelias Lieta-
X voa per Southampton ant 

'aivų 
AQUIT*NU MAURETANIA: 

BEREN6ARIA 
Apleidžia New Yorką kas Utar-i 
nink.i.s. Greitas persėdymas South-* 

^ainptone. Lietuviai ypatiskai ly-
^dlnii. 

Reguliariai išplaukia 
Hamburgą 

. . . (I Plliava $106.54) Karės Takaol 
3 K I ( I Hamlmrg* 103.90) S5.09 

KKl.KIVIAl U LIETUVOS 
aėda lajvan I'iliavoj važiuojant l 80-, 
uthantptona Ir ten peruėda aat Mil
tinų laivų. Plaukia kas savaitė. 

Greičiausi laivai pasaulyje. 
Informacijų de i kalnų ir reikalingų' 

dokumentų atvažiuojantiems keleivia-' 
^ma galite gauti nuo bile agento. Rel-' 
\ k a l a u k i t . Jų yra jūsų mieste arba a-' 
\ p t e l i n k e j . 

X Oonard Line, 
S140 N. Dearbom 
4 m. C^hlcaito " 

- Iš VVESTVILLE, ItL. 
įspūdžiai DO iikilmiu 

Praėjo pora savaičių po 
buvimai eion vyskupo, bet 
neiškenčia nepaminėjus įspū
džių, kurie ilgainiui bus ai 
mintini. Pirmiausia, kad J. M. 
labai patenkino viet. liet. kai. 
tvarkingumu, švarumu bažny
čios ir 1.1 Negalėjo atsigerėti 
viet. klebono vaišingumu ir 
tvarka, kuri pas jį viešpatau
ja. Nespėjus įžengt per slenk
stį kaip J. M. išsireiškė kad 

tą fcųrį Tamistos įdėję į laišką pasįųsite saviesiems, o jie 
nuėję į Baakos sfcyjių gali atsimainyti be jokio vargo ir be 
atitraukime. * 

Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "praugas" 
pasiunčia pinigus tele*jrama kur į penkes ar' keturias dienas 
ismoj^a. 

^lai^gi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. No
rėdami platesnių informacijų kreipkitės: 

•DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS 
2334 South Oakley Avenue . Chicago, Illinois 

Dramos repeticijos laikomos 
Pirmadieniais, gi choro An-
trad. ir Penktadienais. 

Krnesta. 

SHEBOYGAN, WIS. 

SpaĮių 15 4. vakare, parapi
jos svetainėje |vyko skaitlin
gas susirinkimas. [Tos parapi
jos lietuviai dauguma yra Su
valkiečiai. Suvalkiečiai apšvie 
tos žvilgsniu buvo laiminges
ni, nes spaudos uždraudimo 
laiku, jie liuosai naudojos lie-

Antaaas Kurelaitis, 

- 632 W, Lombard «fr., 
Baltimore, M. 

d i s, Georgetovrn University 
Î aw Schooi, Wasliington, D. 
C. 

Rast. Petras Jurgelionis, St. 
ApchaePs College, VVinooski, 
v t. 

Ižd. Pranas Baublys, 5 Tho-
mas Park, Boston, Mass. 

Iždo globėja. Ona Višinskiu- J i ^ y Į n p ^ S ^ ^ Į Į D^k^arų 
tė, 67 O St, So. Boston, Mass. 

i,. AffHL f-^BOysIaCflN-
KAilfi. 

*̂*̂ -
L. Atstatymo B-vės daliniu 

kai yrą jpraSomS priduoti savu 
antraius kad tokiu bado fculfc 
galima sušaukt? t a i g a s iš
rinkimui veikiančios komisi
jos. 

Antrašus prašomi siųsti 
šiuo ̂ adresu: 

r €\m\ snsZč^. •S^UKAsŪ^sasaaMf- = X 

Lietuviai Daktarai 

tuvių spauda. Todėl Sheboy-
visą laiką įautė&i nė biskį ne j gįečiai Suvalk. — lietuviai yra iškilmingos, net 5 žmonės su

uostai i 

r 

!" 
TcL Blvd. 704J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 flO. ASHLAND AVEKU* 
arti 47-los Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto lkl f vak. 
Šaradomis nuo 4 lkl 9 vakare. 

rel. Bovlevard 0537 

Dr. Marya 
• Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nno 0 
Iki 8 vai. vak. Nedėliorais nuo 8 

iki 2 vai. po pietų. 

> • • • » • 

Telefonas Boulevard 1SSS 

Dr.SABrenza 
4«u8 So. Ashlaod Avenue 

Chica«o. 111. 
Vel.: S ryto Iki *2 piet: 1 po 
piet iki S po piet: 8:84 vak. lkl 
f:30 vak. 

1 . Michnievicz-Vidikiene 
KUŠERKA 

nOl S.Halsted 61 
Kampas 31 gatv* 
Phous Yards 1119 

lensjme ofise su 
Dr. J. F. Van 

Pela*. 
Sąžiniškas pa-

tarnavinas prie 
•fimdynjo.Visokį pa 
patarimai dykai. 

Valanda*: PRO 7 ryto, 1*1 XX nno 
• lkl # v*i. vate**. 

g > » s m mm *sn»>» 

Dr. Helen M. Wisnow 
LIETU VAITE DK31TISTĖ 
2137 SOuth Cicero Avenue 

(Arti Doųgrlits iilevator) 
Ant antru lubų. room 6. 

Tel. Cicero 5528 
Valandos: nuo 9 iki 12 ryte; nuo 
l»ki 5 po piet; nuo ,6 iki t vak. 

^ 
• ' » • • ! • » S j 

ik 4SS7 Rezidencijos Tel. BnuLswi<*k 
Dr. C. YUCIUS D. C. Ph. Č. 

cHmopRAonc GYDYTOJAS 
Be gyduolių, be operacijos 

Vai. 8-1; 6-x P. i i . SvenUd. » - l | 
157S Milvaukee Avenue 

^tamp. Rol«>T Ir BTortti Ave. 
Ofiso Telef. BrunsvricV 7893 • 

Akinių pritaisymo mene 
20 metų prityrimo 

6IMPT051A1 PAKKISK1A 
Aklų Ligas 

Ar Jums skauda galvų T 
Ar jūsų akys ašaroja T 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niežti t > 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva T 
Ar matote kaip ir plakančius 

taškus T 
Ar atmintis po truputi malėja? 
Ar akys opioa Šviesai f 
Ar jaučiate kaip tr smiltis aky 

se? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 
Ar turit kataraktą? 
Ar turi žvaira* akis? 

. Jobo d. Smetana 
AKINIU SPECIALISTAS < 
1801 so. Ashland Ava. 

Kampas Ū šutvės 
Ant trečio augSto virš Platto ąP* 
VeJaados nuo 4 tyjbė iki 
Septintadienlsis t r. iki 18 dieaoa 

' I I I ii wmmmmmmmwmmmmmwmmmmmmmmmf 

svetur. 
Kadangi J. M. yra didis dai

lės mylėtojas ir kritikas, ne
vienoj vietoj sustabdęs y^a 
giedojimą, tai ir mūsiškiu 
kinkos virpėjo. Bet išgirdus 
iš paties vyskupo lupų kom
plimentus, kaip maž. taip h 
didž. chorams, dar didesnė 
dvasia perėmė choristus k ant 
toliau nepasiduot. Išvažiuojant 
J. M. pareiškė kad visuo-
kuom, ypao puikiu altorių pa
puošimu buvo patenkintas. 

Tai darbas mūsų gerb. kle
bono, kuris pats savo Tanko-
mis ir sumaningumu, pas
kandino varvančius auksiniais 
uždangalais altorius gėlėse. 

Pagerbimo vakarenė. 

SpaL 2 d. sus-kus. nariams 
ant repeticijų, rasta stalas iš
eigai estrados pastatytas. Ką 
tai reikštų? Visi pečiais trau-, 
ko. Tuotarpu jeina choro ved' * * * * * * J f * ^ ' • ? » * * ; J l S 

vyras ir turėjo pingų dviejose 
bankose. Jam žsnomas žmogus 

Kudirka ir kviečia užimti vie
tas prie stalo. Pasirodė ir kle
bonas su svečiu J. Klimu. Su-
šukę "valio", sėdamės. Tuoj 
pradeda rodytis ir gardėsiai. 
Smalsu sužinoti to visa reikš
mę. &a tuoj p. Kudirka p*a-
bįla, kad šis vakarėlis yra pa
gerbimui visų choristų, su-
ren f̂css pastangomis kleb. ir 
jo, idant išreiškus prielanku
mo chorui, kuris nenuilstamai 
ruoštai prie iškilmių. Dalinan-
tės mintimis prie užkandžiu 
laikas glinko. §>magų 4a|!os pii 
simiaus svečio Klimo žod/ius 
apie 4*^^s &vajrl* i? a P ^ ̂ *i 
kad WestviIliečĮai turėtų di
džiuotis turint savo tarpe 
žvaigždutę K. Misiūnaitę, ku
ri su laiku, nėra abejonės, itt 
sistos gan augštąm laipsny-, 
meno srity. 

Už pažangą kokia mus*! 
choras, trumpame laike pada
rė priklauso ačĮų »Įet. Ma^^ 
kuris pasinipiuo įgera p. J. 
Kudirkos aipany vadą. At-
menu praeity chojįptąį bijo^ 
davo susitikt sų ilu»n«mis, o 
jąu šiandien krutinės įšpjtę 
didžiuojasi choro nariais esą? 

iMuras Vyčiams prisieina 
tart padeįos žotįįs, mūsų va
dam^ už taip puįsų .^su^irir 
jfa". Laikui bėgant atsiry^r-
feiUl. t į:į 

smarkus katalikai lietuviai; 
jie Lietuvos apšyietįos reika
lingumą gerai suprantą ir no
riai remia. Minėtame susirin
kime Lietuvos apšvietos rei
kalams paaukavo $115. Gerb. 
Sheboygaao lietuviams už au
kas ir gerb. kun. kleb. Zai-
kausjkiui už svetingumą reiš
kiu širdingą padėką. Surink
tus pinigus pasiųsti Centrui su 
brinkimas įgaliavo gerb. kle
boną ir p. Grybą. 

Kun. J. Koncevičius. 
Liet. Kat. Centro Atstovas. 

tuvių parapijos, taigi atsiran
da visokių apgavikų, kurie 
atvyksta eioa su prakalbomis 
manydami kad pasiseks ap
mulkinti žmonės. Nesenai ko
ks tai Genoįtis pasivadinęs 
save kunigu vieną subatos va> 
karą laikė prakalbas ir pra
nešė kad busiąs ir ateinančią 
nedėlę, sutversiąs ratelį, cho
rą ir parapiją savo. Taigi ir 
atvyko nedėlioję, 7 d. spalio 
11 vai. ryte. Buvo rašyta ant 
apgarsinimų kad bus iškilmin
gos pamaldos- Ištikrųjų buvo 

Iždo globėja. Domicėlė Ky-
burutė, 67 O St., So. Boston, 
Mass. 

(Redaktorius. Kun. A. Lin
kus, 4943 W. 15-th St. Cicero, 
UI 
Literatinė komisija: Kun. A. 

Linkus, Kun. P. Juras, P. 
Daužvardis. 

Knygius: Kun. P. Juškaitis 
432 Windsor St. Cambridge, 
Mass. 

Draugijos nariai 
<f • • t ' • r . i ' ^ • • " — a 
Dr, Makaras 

JUOZO STATUIPOS DOMISI, 

IND. 

Pagrobė 31,917. 

si rinko. Atlaikęs savo pamoks
lą pranešė kad mažai žmonių 
mat čion pat du apleido, liko 
tik trys, tad ką gi jis čia va
žiuosiąs. Visus tuos žmones 
išrinko į valdybą kad sušauk
tų daugiau ir praneštų jam, 
tada jis atvyksiąs. Ar tai val
dybai pasiseks nors dešimti 
žmonių sužvejoti — tad klau
simas. 

Čion pat reikėjo savininkui i 
užmokėti už sveitainę du kar 
tu po 5 d., o aukų dar pirmu 
kartu kiek surinko tai davė 
$3 likdamas savininkui skolin
gas ant nedėlios, o nedėlioję 
žmonių nėra, nėra nei aukų. 
ftmęs ir persiplėšk. Taigi^ na
bagas jau ir čion lenda ožio yiame mažame miestely pa

tiko vieną lietuvį nelaimė. J. 
Maksvįtis buvo pasiturintis] ragan. Geriaus jam vykti Bos 

sutiko tai padaryti ir vieną 
gražią dieną nuėjo į vieną 
Lanką ir paėmė kelis šimtus. 
Paskiau nuėjo i Kirst National 
Bank ir ten paėmė keki turėjo 
Viso sudarė $1,917. yTiek daug 
turėdamas vartė ^pinigus ran
kose bankos viduj pas langą. 
Bankos darbininkas persergė
jo, kad nesklaidytų, nes gali 
kas nors pamatyti iš Lauko 
pusės. 

J. Mąksvitis išėjo per du
ris įr tuoui kartu valkata čiupt 
rj| pįuj^ų ir pasileido bėgti 
linkui gel?keUo. Maksvitis 
paskui s/įjbs. Valkata pribėgp 
prie gelžkelio, o tuom syjfįu 
ėjo prekinis traukinis ir už
sikoręs ant vagono nuvažiavo. 
Gi Maksvitis pasilikęs žiūrejo, 
kai pinigai nuvažiavo. 

Vėliau pcaąešė policijai ir 
prasidėjo sujudimas mieste 
i*3Škoti pabėgėlio su pinigais, 
bet bųvo%pĮtui. Caįla, kad 
tokią neląįjnė patiko lietuvį. 

Maksvitis, jautės daug ži
nąs, nes nįaikį su tėvų skaitė 
ir išten mokslą sėme. f m 
gerų darbų nes igavo . 

J. Ą. V. 
i . . ,m,.K . • . a i i m | n y . M . 

MELROSE PARK, U.L. 

Kadangi veltui įvairiais' 
laiškais i tamstą kreipėmės 
prašydami sugrąžinti Giedri-
ninkų org. rast. knygas šiuo* 
mi viešai paskelbiame tą pa
tį prašymą nenustodami vil
ties jog duosite prielankų at 
sakymą. 

Negalima tikrai pradėti oi 
ganizacijos darbą kol neaptu 
rėsime minėtų knygų. 

Jei tamsta neapturėjote mu 
sų prisiųstų laiškų meldžiami 
atsiliepti į mūsų paskelbimą. 

Ignas J. Barkus, 
Gied. Centro pirm. 

LUSTLVYS «vj)Ya?oJAa m 
CHIRURGAS. 

Už Chicagos greičiausiai Ir ar-' 
čiauslai pasiekiamas sekančioms i 
kolonijoms: Indiana Harbor. East 
Chicago, Maramond, Gaxy, Harvey, 
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais 
reikalais kreipkitės: 
1444 TVENtWORTH AVE. CHI
CAGO HE1GHTS, ILL. Tel. 4S# I 

Dr. M. ŽILVITIS' 
DENTISTAS 

41 SS Archer Avcaae 
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė-
lioj 9 iki 12. 

Tel. Lafaycite 6061 

s 

tonan baronkų kepti. 
Kaikurie nežinojo kas įh 

do paukštis, ypač iš Lietuvos 
atvykusios pamaldesnės lietu
vaitės davė paramos — au
kų. Daugelis iš mūsų katali
kų meta pinigus tokiems sa
kydami: Tokie žmonės turėtų 
atkreipti domės ir neduoti bi
le kam vilioti centus. Jeigu 
geras atvažiuos kalbėtojas ar 
kas kitas tai praneš mūsų vie
tiniai žmpnės, perstatys ir pa
sakys ar galima duoti ar ne. 
Dauguma mūsų žmonių lietu
vių katalikų duoda bolševikė-
Uaras aukų, o kad reikalas 
atsitinka reikia duoti katali
kams, 'tai bolševikelis anei 
cento neduoda. Čįa katalikai 
patys save skriaudžia, patys 
save išstato ant paniekos. At
važiavusiems i mūsų miesčiu
ką apgavikams lai nebūna vie
tos. 

Dar vienas koks iš Chica ' 
gos atsilankydavo pirmiau su 
savo draugais at parapijoūais 
ii* sakydavos esąs kunigas ir 
sureiųjdvp vakaruškas kur 
grįčioje, mat čia kaip sakiau 
yra lietuvaičių keletas iš Lie
tuvos, iįįį tos nįeko nežinoda
mos mis^ydavo kažin kas, o 
čia augusios lietuvaites tai iš
tolo neprisileisdavo tokių* Mat 
tas kųnjg*iž.įs mylėdavo labai 

Į 1* Iš LIETUVOS' ANT 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

VALDŽIOS LAIVŲ 
Jųs keliausit sma
giai po priežiūra S. 
V. Valdžios. Greitai 
laivai, puiktja val
giai, dideH kamba
riai, akirtingri kam
bariai poroms arba 
Šėmių joms, visokį 
patogumai — nega

lite gaut dausiau už jūsų pinigus. 
Išplaukimai 2 kartu kas savaitė 
į Bremeri'į, ir kitus portuš. 
8. S. Prcs. Harding . . Spalio 27 
S. K. Pres. Fllrmorc . . Lapkr. S 
S. S. Ixn inthan Lapkr. 10 
S. S. Aiperica Lapkr. IX 
8. S. Bros. liooscvelt . . Lapkr. 24 
S. S. įPree. Artliur . . Grtąod. 5 
S. S. Goo. AVashingtofi Gruod. 13 
Del kainų ir informacijų rašyk: 
UNETED STATES LLNĘB 

119 SO. DEAKBORN ST. CHICAGO-
Lokaliai agentai visuose miest. 

Valdantieji Operatoriai del 
UHUEO STATE SHIP1K8 BOIRD 

'• • • . • 

=r^ 
" W . • ^ - '. 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRKIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JTUMS BŪS 

N Al 

l 
ANT LUDoa 

809 W. 3Sth SL, Chicago 
Tel. Boulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IB PAR. f 
DAVIMO RAITUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
• Parduodam Laivakortes. 

' "i • • — i — — — — *m •*#5 

mmmįil 

paneles, įsikau|4avo gerai 
rnu š̂aiašs dr šokįavo per 

Fas aus čia učra tikros lie- kiaura naktį. Vįotiuto. 

(Telefonas Canal $305 

JOHN G, MEZLAISKIS 
CreneraŲs Koatraį^riįs, 
statytojas ir senų namų 

taisytojas. 
2319 West 24-th Streat 

Chicago, UI. 
• > ! » • » » • -

[mmm • » » *i^i I - • ! • • » » * — • 
Tel. Lafayette 4313 

P L U M B I N G 
Kaipo lietnvys. netartame \4a»* 

sats vest ts-ta susst 1 1 r ^ ^ <'Į)r|lJ|f,,, 

Dr. P. C. Luomons 
Lietuvis Daotu Gydytojas 

2201 W. 22-nd & So. Leavitt Sts. 
Tel. Ganai «223 Chicago. IU. 

VAL^ > Uti 12 ryto ir 1—8.10 
vakarą. Ned. pagal sutartį. 

t • • • >% 

Ę*r. A. J, Bertašitis 
(Bertasb) 

GYDYTOJAS BR CHIRURGAS 
S164 So, Halstid St*. 

Ofiso Vai.: 1-3 po piet C-S vak. 
Residcnclįa 

315S So. Union Ave. j 
Tel. Boul. MIS TeL Yda. l S f f 

- • * 

I- — » » » » ^ f .»«»• y g a n i i 
VeL Gaoal SS7, Va*. Oanal 31U 

OR. P. Z. ZALAT0R1S 
Lietuvti Gydytojai Ir 

1811 
Valandos: 1S lkl 11 ryta: 

po platų: I Iki S 
• m m m m »,,T.' i y y ~P 

~m... 

S ' " , * • f. 9 — m ~ 

OR. A. L YUŠKA 
lfOO So. Ha-teted Str. 

sus 
Ofiso naĮ, i i ryto iki 12 po pial I Iki 7 vai 

7d,: S lkl 4 po platu. 
tkS Arcbar Ave. 

TaL Lataystu « l» t 

TeL Bovlevard S1SS -f z*: 

Dfi. A. i. KAEAUOT 
Lietuvis Gydytojas 

S303 South Morgan Stratt 
Okicago. DJL 

••i p m m m » • • » » » » • ! • • • » f n m m mm'' 

M 
TeL Lafayette 3415 

* r-' • • • • • » mimM 

DR. C. K. ČERYS 
(CHERRY) 
DE3TTISTAS 

Perkėlė savo ofisą į Brightoc Park 

4&H So. Weatern Aveau* j 
(JUJMPp. 45 St.) Chicago, tU. 
Valandos: S os: Kuo 3 po pietų iki t 

SUJpatozas nuo 9 ryto iki 
y vak.; Nadėlioms n u o io iki 12. 

i • ^mmmw 

Dr, M. Strikol'isi 
l ietuvis 

GYDYTOJAS ir 
•1 So. Asklaod A 
Tel. Bonlrvard TSSS 

TaL: J lkl 4 ir t lkl S 
Ned. l t lkl 11 
• M l So. AJbany mV 

Tel. prospact 1SSO 
Vai.: pagal sutarti. 
• •••!• w f i » « • < i i « » « m,* *mm' 

mm • ! » » • ! 
Vai. Blvd. 1401. 

Dr. V. A. ŠIMKUJ 
83i» So. HAlstad Stsast 

Valandos: Kuo 1 iki 8 diena. Hao 
7—^ vak. 

NedėUomit I lkl 1 | dieąa. 
%m *m mm m mmltm l u > i » « • > > • • • mm> m I 

•ir .'ir1, K1 A i J J-!'.. * c = 3X 

Runikite tuos Juzumus, ku-

jižft^^yps mWmm ^ ^ 
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CHICAGOS MAJORO NUO-
MONE. 

• • — 

Chicagos majoras Dever 
viename susirinkime kalbėda
mas pažymėjo, kad "bootle-
geritt;" negalima pabaidyti 
vienomis kalbomis. Tam tiks
lui reikalingas aktyvis dar-
baf. - ' * f 
; Majoro nuomone, Amerikoj 
prohibicija gyvuota, jei ji 
kaip reikiant hutų vykinama. 
Bet jos nevykdo nei federa-
liai, nei valstybiniai autorite
tai . Kaip tie, taip kiti tik pro 
pirštus žiuri, kuomet "boot-
legeriai" daro knopuikiausią 
"bnsinessą" ir nuodija žmo
nes. 

Chieagoje alaus pardavinė
jimas sustabdytas, bet "boot-
k g e r i a i " neišnaikinti. Nega
limas daiktas greitu laiku 
gauti geistinų rezultatų. 

I i WEST SIDĖS. 

• */ 
Draugystės §v. Kazimiero 

vyru. ir moterų praeitam susi-
j rinkime išklausė komisijos ra* 
port$ iš kurio paaiškėjo kad 
dr-jos rengiamas balius su pro 
£>ramu ir šokiais įvyks nedė
t o j , gruodžio 30 d. M. Melda-
žio svet. 

Buvo gatlta nuo par. klebo
no ir komitetų pakvietimas 
prisidėti prie par. bazaro. Pa
kvietimą, priėmė ir nutarė tu
rėti savo būdą. Nariai suan-
kavo pinigų nupirkimui daik
tų ir išrinko tris asmenis į 
komisiją. .Ton įeina: J . Simo-
navičius', A. Stakieaiienė ir M. 
•Tereckienė. 

Turint gerą komisiją, reikia 
tikėtis gerų pasekmių. 

Žinantis. 

Dėkingumo balsas. 
Kadangi jau buvo apio "Su

tikt u vi ų Vakarienę' ' plačiai 
lašvUi, tad išnaujo kartoti i-
vykių norą reikalo. Taigi ei-
-iu prie dalyko. 

Draugija Aušros Vartų par. 
vyrų ir moterų laikytame su
sirinkime spalių 14 d. reiškė 
draugijoms, aukautojams ! ir 

Iš SPORTO SRITIES. 
L. VYSUT 6AMPIONATAI. 

žaismo reikšme, t a i p reikia tu, dainuota. Išsiskirstėm na-
• I ' 

BridgepiOrtas. — Paskutinis 
Žaidimas Bridgeportieeių įvy
ko spalio 14 d., Mark White 
Square Parke, 3 vai. po piet 
su svetimtaučių tymu, Kicka-
poos. Pastarasis palaikė eam-
piouatą pereitais metais, ir 
taipgi manė šį metą palaikyti 
tą garbingą titulą. 

Galybės buvo mterių Vyčių 
16 kuopai! Visi susiorganiza
vę, rutino nz savuosius! 

Iki ketvirto * * inningo' % 
žaidimas tęsėsi be jokio gyvu
mo. Nei vienam tymui neteko 
padaryti punktą. Monotonija 
persimainė kada Kickapoos pa 
darė vieną npibėgimą. Bet, 
tuo pačiu laiku, mūsų svaidi-
mnkai, pilni pasiketinimo pa
siryžo pergalėti juos ir pada
rė keturras apibėgimus. Seore 
buvo 4 priej* Kickapoos 1. 
!Tiek pastarieji butų ir turėję, 
jeigu vienas mūsų baseballinin 
kas nebūtų padaręs klaidą. 

i žaisti. Didžiuma moka, ma
ža bėdos. Prasidėjo. Pamąs
tyk 70 mergaičių, kiekviena 
šaukia už savo pusę. Ūpas be
galo kįlus. Ištolo žiūrint gra
žiai atrodo, tik noris daboti 
ir nieko daugiau. Žaidžiant, 
pirščiukai taip miklus, meta 
kauliukus, akutės pasidaro 
dvigubai didesnės, plaukai 
pasišausią, o širdies plakimas, 
mušimas^ toliau tas noras lai
mėti; poros, kurios ima vir-
šų, laukia kada sušuks. ' 'Bun-
co" , o pasilikusieji varos pra-

mon apie 7:00 vai. vak.^ nes 
mergaitės turėjo eiti į bažny
čią. 

Komisija. ; W 
Prie to visa surengimo da-

• * 

ug pasidarbavo mūsų veiklio
ji komisija, būtent: P . Urbiu-
tė, Iz. Butkėvičiutė, O. Auš-
kalnaitė, P. Nausėdaitė. Jos 
turėjo ir pagelbininkių. Au
klėtinės atjaučia ir apibran-
gina jų padaryta triūsą, ir 
parodyta prielankumas. Lauk 
sime daugiau tokių gyvų, triu
kšmingų vakarų. 

Pirmadj-enis gpalio 22, 1923 

U B T O V I A I ADVOKATAI 

. FAtEŠKAU Vinco Zarufnba !r 
ftvogario Kazimiero Maco ir I/ėono 
Norvilo Svoseri© ir Uir&ulė Zarum-
Mukta. Kas žinote, apie juos afba 
.tie patys atsišaukite ant šio antrašo: 

J»FTRAS ZAKCM0A 
R. 1 Box 110 ytt. Oltve, m . 

9057 

E. 
ISTASULANII 

|>ATEftKAtT savo brolio Jeronimo 
^Bacevičiaus girdėjau kad jis gyve
no Mlhvaukee turiu svarbu reikalą. 
Jis pats arba kas apie Ji ilnote pra
neškite šiuo adresu: 

. rXZRLETA BAGZRVl^irTR 
R. 1 Box 110 Mt. OlIvc/lIL 

viršyti. Atėjus kbnMozijai lai-j ^ w _w_ į, k U u W 

mėjusios eina prie kito, o pra
laimėjusios pasilieka, viena 
kitos klausia kiek laimėjo. 
Ta ip Žaidžia pakol vedėja lie
pia kortukes surinkti. Skirsto, 
žiuri kas laimėjo. 

Dovanas laimėjo: B. Baitu-
šairė, A. Ambotaitė, P. Nansi-
daitė, A . . Skyraitė, 

na
rės ir valdyba! Valio. s>. Kaz. 
Akademija ii* auklėtinės. 

Akademike. 

P R A N E Š I M A I . 
m • 

NAUJI VALSTYBAS PARĖ 
BIMAI TEISIŲ STU

DENTAMS. 

| Studentąa>s mokinusiems t ei 
s x u ~ advokatūros iki šiol fyu-
<fevo, pap ig t a i , reikalinga j visiems d a l g i a m s bei pa
baigti pirmiausia Hi^n Sehoot j ,'idarbavusiems prie pasiseki-
ir paskui studijuoti teisės t r i s į m o ^Sutiktuvių Vakarienės^ 
metus. Dabar išėjo naujas pa- Į šu\lmgiausiai aeiu. 

Tuotarpu du Kickapoos par 
bt̂ go namon. 

Devintam " in innge" , suju
dimas didžiausias! Kickapoos 
svaidininkų buvo ant trečios, 
ir ant pirmos basės! Bolė tapo 

NORTH SUPĘ. — Kat. Fcde$acij©fl 
P Į 23 skyr. susirinkimas j vyksta, aatra-
Ti. tJUO- j d i e n | gpatių 23. d., 8 vai. viak. ftv. 

( ' a i t ė . l z . V a i š v i l a i t ė , J . M a e l U - i MykMo par. svet. Kviečiama vlsudr-
1 jų ats toki dalyvauti. 

liomutė, O. Auškalnaitė, O. \ aidvba. 
Grigoniutė, P. Malinauskaitė, 
Sesuo M. Scholastika, M. Qui-

KAS TURIT narna ant pardavimo 
arba farma ir norit parduoti fijrba 
iįrĄalnyti ant namo ar bisnio, dvo-
kii. mura» žinoti o rausite ffreita ir 
teLslnita patarnavimą ba mupų pir
kėjai laukia jusu. 

J. >«TCHES ir I. AVGAITIS 
T51 W. Si 4Bt. 

Teletonm Tard« 6296 

Bole tiesiog į jį/atlėkė- J U su 
v -i -xi-i • -v i • te, P. Frbiute, H. r>endjkaite, 

gavo, bet vel įSleke iš rankų! * ' . 
, , . . , 11. Robiute. F. fctrelėiuniutty 

AiuArlkos Liet. F'll. ir Namų' savi
ninkų kliubo extra. susirinkimas J-

ricy (svetimtautė), C. Rumšai- vyks »»tt:-adion}. spaliu 23 d. s vai. 
vak. 8r. Kryžiaus par. svet. prie 46-
tos ir W*ood >rat. * 

Valdyba. 

CHICAGIEeiAI. ATSIIMK1 
T E LAUKUS. 

iėdimas iAprostas Illinois Su-
preme Court kad kiekvįpnu-
studentai norįs tapti advoka
tu priYalo po Hifrh Sctiool tu
rėti du metu kole.snjos kui*są, 
taip vadkiamą pre — law eour 
s* i r ketnrius metus teisiu. 
V'adinasi, norint tapti advoka
tu dabar reikia mokintis trr* 
metus daugiau. 

Polno liko $222.78. Pinigai 
perduoti klebonui per komisi

ją. Komisija. 

PADĖKOS ŽODŽIAI 

• 

SIN1S VES PENKTĄ MO 
TERĮ 

% .« 

^Adolph Knder. fil metu 
* f ' 

nis, persLskyrvs. su savo mote-
riinį spaliu ta d. vel išsimė ap-
sivedimui lei^Umą taipgi su 
persi.ikyrėie (Jjibriela Klock-
pĮfT 29 metų. Senis veda jau 
penktę moterį, fllk šį sykį tin
ka sena lietuvių patarlė: "To
ks tokį pažino, prie savęs pa
vadino". 

Išreiškiu didžiausi dėkingu-
mą visiems kurie užjautė mu
mis tame dideliame nuliūdime, 
ir dalvvavo laidotuvėse mu-
su mylimos dukrelės ^eoiloros 
1G d. spalio, 1923 m. 

Dėkojam ir graboriuį Masal
skiui, kuris viską rūpestingai 
tvarkė. 

Kazimieras ir Anastazija 
Vaiakojai. 

išmušta paskutinį kartą! Svai-
dininkas nuo trečios basės 
parbėgo namon. Bet tas purbė-
gimas nesiskaitė, nes tas kuris 
išmušė bolę tapo sugautas ant 
pirmos basės! Žaidimas užsi-
gaigė — Bridgeportieriai i šiai-
mėjo ^ApielinktV C'ampiona-
tą", (cjmmpionship of the nei-
ghborhoo<l). Kezultatas 4 
prieš Kickapoos 3. 

Vyeių 16 kuopos svaidinin-
kai kurie atsižymėjo buvo: 
M*cond baseman Bron. Poeevi-
ėia ".Tinks"; sliorMop — 
JUOJI. StadelLs " F r i d u v ^ ; ri-
jarht field. Pran. Prūsaitis; ii 
tbird baseman, Juog Jfvluehin-
ska^. -

Jaunutė Korespondentė. 

A. Milinaitė, II. Astrauskaitė, 
H. Proseviciutė ir H. Nntau-
taitė. Pirmą prizą laimėjo B. 
Bartušaitė o "Boobie' prizą p r i e A d a m J i r Dearborn gatriij 
U. Astrauskaite ir H. Nutau-j randasi atėję ii Lietavor Uiftari 
taitė. besakysiu ką gavo, nes žemiau jvardytiemt asmeninu, ku-
buvo labai juokingi dalvkai.lph* d e l e i ad re§a t<* * • » * * « • • 

kiton vieton arba kitokių priežas-
Dovanas aukavo. &ų išnešiotojai negalėjo surasti. 

Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (ii Adams gatvei 

P A R D A V I M U I 
N A M A I 

PA-kDAVIMVI mUrinr Oottftgf 6 
kafnburi>) prie ^v. Jurjrio bažnyčios 
fT'Mtas, elektra ir bnismantas kaina 
|2^5#0 Ca»h 11,000. 

JOfi. M ' G U T I S 
731 W««st 31 Street 

Teil Yards «$M 
-

P'AnpAVlM.ri murini^ n a m u ne
toli 'ci-rtiaa Vaty<B 2 auHRcii) jio C 
K^nJUarins, vanos, oi^ktra ir V i s m a n 
tu H Vandos \ m*nesf $60 kaina l ik 
$.">.̂ ©0 Čtmh %3,L0O arba mainys ant 
loto ar Automobi l ia i nes savininkui 
reikja plnUcy: 

/OŠ. AFGAITIfi 
751 West 31 Street 

TeJ. Yards S2M 

tRoom 

ADVOKATAS 
Vldurmie*tiJ Ofleaa 

172S Chietųgo Temple Bldg.l 
W . Washington St.Į 

OFISAS C I C E R O 
1311 So. Cicero Avenoe, 

(paoedeilo, Seredo Ir Pėtnyclo* nk.\ 
Tel. Cicero &03S 

- r -

•' 

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

29 Sonth La Salle Street 
tLmmbmrU ase 

Telefonas Central ***9 
Vakarais 3223 8. Halsted St 

Telefoną*: Yarda 4S»1 

! • • » ' » > » » » * ' L t. WAITCHES 
L i w y e r 

Lucrruvi* M* VOK M S» 
Dten.t B. 614-« ie - l2 t H. De*r-
born Str. TeJ. Kandotpb ft^B* 
Vakarai: 1073S S. Walia«»h A 
RoMland Tel. Pulhnan «S77 

Per susirinku)ui pinn. P. 

B I Z N I S 
GERAS BARGEXAS! 

Parduodu pi«tai Ice-Creajn parl'or, 
saldainių ir cigarų krautuvę. Cijrare-
t i i atrtrai paTduodimi nes turiu 
•nicertsėr. Bixnte rerai ifidirbtaa ir 
geroj vietoj neto'i nuo lietu vlftkos 
bažnyčios. Priežastis pardavimo esti 
naši* ir sunku vienai *i£laikytl bizni. 
'5>as'asM ant dviejų mėty. 

Mrs. M. P O N R A 
4501 S. Falrfield Are. Chleafto. 

2852 W. 3f)4li Plaeo, 
Chicago, UI. 

• — 

BBIDOEPORT. • 

IŠ ŠV. KAZ. AKADEMIJOS 

Urbiutė prisinunė apie pri 
zes . mojau iiaivo paKeic p i r m o l a n g e H 6 a n t k u r i o v i r f ^ 
rankas kad, aš tą atnoSu ir t . ' p a P a | y t A ADVEBTIŠBD. 
t. l>abiii gętĮl^ ir gan brangiu I Prašydami laifiko padnokife bii-
aaiktu sunpšė. Jko omu,, nes su juo frei^iau 

laišką miras negu su pavarde. 
Užkandžiauta. 

Pakiigus žaisli inusn ga
biosios še imininfe pakvietė 
ką nors lengva uik^sti. Tuo-
*jau atnešCj 4 ihot cliocolate 
v.itli wliipped ereani" — 
— "('©okies". Užkandžiu nw-
t\i doota ir muzikos. Didžiu-
ma aukšt in iu moka pnskam-
l)inti pianijt, bet sį kartą buvo 
pa 1 i uos uo tos nes t u iv jo mo 
*4player piano". tiii kad sok-

S ^ 5 R J ,J...JL 'Ii 

to-—Dapkienė Jejva., 
42-—fCaikuriui Aleksandra 
46—Kllmaitei Saducnei 
5 8—Lukas M. •" 
€2 LJbllhska Konirtoncija 
te—Matonis Jonas 
7 2—MitniklH Xiel 
H?—Pakaušiui JuiRlui 
H9—-Petraitis Jonas 
yO—f»pu.-ausko i^ekddhno 
94—Pranevleius JODHM 
95--Pr«»aJcenis A. 
120—Sinaiells U. 

H.'8—SutkalLs Antart 
131—Tarasevičių*' Antanas 
U ; — V a uskis Krank , 
139—Vll*^n»lLaito Julijana 
14 7—Zernairiunaitef Bifcbletai 

i . • ; _ j j . • m -ss> 

I 

AUTOMOBILIŲ AUKOS. 
• 

"Įtanco P a r t y " pasisekė. 

AV. W. T. klubas surong*-
'B\incb Par tyM spalio 11 d. 

Kaij> jau žinoma, tai B r i d - j 2 : 3 ° v a l P° P i e t u - Auklėtines 
ooporlas siLsilauks dar vienos l o s d i ( > n o s I u u k ^ ] > " Ž U V ^ ' S 
didžiulės svetaines būtent Au-1 n e ^ a l i ^ V t t n d e n h J gyventi, 
ditorium. Pamatas jau pra<le- K a r t a s I1U0 k a r t o k a s te» V*-
dannf ktv^ti šiomis dienomis. narsaus yra rengiama, V l c ' r l 

* ' o * 

Karint žavėjančias Akys. 
t imt i reikia vartoti MITRINĘ kasdiena. 
PavurįTUPin* :«kvs atgaivina ir padaro 
jas (J'UAŽKSNČMS. 

WrireforF««Boofc: 
"H<r» f SkUkt tie €r*» 

Kad arčiau supiižindinus -žino-, neatsibosta. Mat, jaunyste vi-
W»8 su svetainės reikalu, lap
kričio 21 d. rengiama dide-

i 

>ką gali piinešt. Nepavargsta. 
Dabar laikas linksminties. 

Cook pavietoj iki šiol nuo 
sausio 1 d. yra žuvusiu nuo 
RBtomobiliu 562 asmenys. Ar l j i s pokilis šv. Jurgio pa ra \ i.! žaidimas prasidėjo. 
visi kaltininkai sugauti i r tin- J svetainėje. Bus skani vakari*- Paskirtu laiku mergaitės sii 
karnai nubausti tai kitas klau- nė ir programa. Vakarienės st^jo po dvi eilėsna prie gim
i m a s . Svarbu tik tai. kad nngimo komitetas, pp. Kaži- nazi.jos durių. Gabi verk\ja 
prieš antomobilistus nesimana Į mieras Xaugžemis, Stasis če-
griežta priemoniu.Uu tik juos | p a i t i s ir Jonas" I>ylartas dar-
valdžia aštriau persekioto, buo,jasi stropiai, kad pokilis mandagiai paprašo mergaičių 
banstn, tuomet ir visuomenei gerai pavyktų. įžanga vaka-Į susėsti prie steh*. Mergait,^s 

įienėn $1.00. greitai atliko. Paskambina 
Itep. varpeliu. Vedė,įa paaiškina 

ir patiems automobilistams bu 
tų sveikiau. 

};-\ė. Pet. Urbiutė (kun. Ur
bos sesuo) pakviečia vidun ir 

r^^^3F^!I 

• 

• H 

MOTERIMS IR MEROINOMS! 
Gal . jųn turit Geltonus pUuktB l O gal jq§ plaidui jra jnodi! 

Ar KaStg»iniai RudL ar Auksinas parvos; JUusvi plaukai ar Visiš
kai ltau'loni! Vienok nežiūrint kokios spalvos jie neburtj, neleisk 
pleiskanom* nuiuikinti jų graiunio! 

RvffUt atliks tai. Jei jtjs tik laika nuo laiko juos naudosite, 
^•tinrtat ar jiįs savo plaukai tlar tel)ed6vk 4wpii>tus į ka«ą, ar «u-
Ktiktas j mazgu, ar jral jau esat trumpai nusikirpe, vienok jus nega
lite rhi!eWi, kad neivarios, iškrikę pleiskanos subadytų juw) išrair-
Aą! Jums nereikės kentfiti nomiacumo d«lei niežf-jimo ir besilupiino 
galvos odoe, jei naudokite Raffttt. 

Nefikėklt mušt? žodiiul. Nugipirkit 65c. bonką Ir pačios per-
•itikrinkifcp, kad Ruffha yra mirtinu priešu pleiskanų ir karfc) fx% 
puikiausiu plal.g tonikų, kokį tik kada esate naudoje! Galima 
gauti aptiekose. 

F. AD. RICHTER A CO. 
104.114 So. 4th Street . Brooklya. N. Y . 

ANT MAINYMO 
• .. PARDAVIMUI arba mainymui nnt 
maJesnlo naujas mūrinis namas ant 
Cl St. 4 florų po 6 kambarius, i ty-
mu apšildomas rendos pmčnesj 300 
knina f24.000. Atsišaukite sTeitai. o 
jUlrmą« urous. liarprėinas ba moteris 
TiaJk* npjrall už.»aikyU. 
Į*-'- JOS AIGAITIS 

731 jCfr, .»! ^ . 

A. A. S l a k i s 
ADVOKATAS 

Ofisas Vidurmientyje 
CIUCAGO TEMPLE BUILDING 

77 W<*t \VsKhlnigton Stroet 
lUnmi 1720 Tol. I>eart»orn 1*057 
Nainy Tol. Hjdo Park S3»5 

8 . W , i A N E 3 
ADTOKATAfl 

1% W. Monroe Street 
koom #04 - Telef. Randolph 2»00 
Vai: Nuo t ryto iki i po pietų 
Vakarais: 3203 So. Halsted Str. 

Telef. Y arda 1013 
Chlcafo. 

~ LIETUVIAI GRABORIAI 

l . K. Paltus 
l.t^. KnibaUikcr 

tiH*!» Rnibottuu-aM 
reri»ui"ian \l»*oj <'li 

lįm m • • ' • » » < » ^ r 

Telefonai* j 
Cicero K l l j 

( H A S SYKBVUZK t 
(.nit»or1u«i 

1437 ». 4'f-th Ave. j 
Cicerą, I1L 

><>ia reltia. Prfva- j 
l'Htftniu* IniHH kuo- I 

ict igoj . 

* , 

NAUJA 
KVIETKINYČIA 

Ąjrit <r14ig:ęporto 

Telefonas Uoul«v|ird 4130 

A. Masalskis 
Graborius 

* . '** \ 

n^usJos/.f1iiMl(lnt«9 krietkos, 
«««$t»l»'.HĮm I?a0i4eiams, pat?ratwvnie 

ra^olkai k- k lon i s t>tiCn\6x9 

Tatpjrt Užlaikome po^der'f. per-
ftcuars plaukams s tink^iiue < hair 
Via).. . 
;ralaxnavimas mandagia uaiaa,. 
a'lnoa žemiausios. 
tJBBA FLOWER S H 0 P 

3324 Aubum Aveaue 
Tefefonas Blvd. 2035 ! 

Patarnauju lai
dotuvėse re»-
tvvėse, krik^tj ; 
nėe Ir ktttiOM* { 
reikaluose. Kai . 
uoa prieinamo*- j 

j 3307 Aulmra Ave. Chicago. j 

1 " S. D. LAQHAWI02 
v LTKrCVIB GRABOKIUt *> 

2314 W. 23-14 Fl. CkJoa«o UI 
Pataruauja laldotorėaa koopl 

«iansi« Aetkaie mtldUo atsiaaa 
kti. o mano darbą hoiite «f«a 
nėdintl. Tel. Oaoal 1271— l i t t 

o j * 

^ a ^ • . • . * . - . • ' • 

. 
L •; tlTTLE JULIUS SNEEZER 

Ir* I V&& A y^u LOOK A Š 
TMOiX>H VOU 

(DOt 
ĮBATTI 

BT BAKEff 
IDOK 

BATTtRIDU/ MrV», 7*0 <»ET| 
MrNRRlED 
TOMORROyV.1 

I F THAT^^*^Si 
THt CASC, IV 
OVERSLEEP 
rnYSELF* 

I oom ŠEE 
WHV YOU 0ONT 
G£l MARKIE0! 

CLEVATOr oarr 
J 

BUT-rvE gRouGHr/ 
A6OODMANV 
PAMILIES VPk 
Ihf MV TIME ? 

TONSILUSl 
IŠIMU 

M>BLTXACSVOMl8 ISIOKSr.ol 
PRlEMOKfcMIS: 

J.—be peilio. 
2.—be kraujo. 
3.—be marinimo, 
4.—l>c skausmo. 
&.—l>e jokio pa roja tas svei

katai. 
PO operacijos imofęui nereikia Ridėti lovoje, nereikia sirgti, 

nereikia gaKti rmo darbo, nereikia kentėti soimliu; žmo*cus iralll 
tuoj vaipyti. dainuoti ir jaustiem linksmai. 

Patarimas tonsiiu reikalais duodu u/dyka. 
žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika, —j 

kurtam* patarnauju jra pilnai užganėdinti. 

DR. AL, M. RACKUS 

• • 

Gydytojas, Clitrunia* Ir ObctetrfkaH, 
1411 South &0-th Avertoe CU-ero, Illinois. 

\^V^*/Wv^>-4 V 

- > 

Krikščioniško Mokslo 
Katekizmas 

Siiron«rtas ir užgirtas. 

Treč-iojo Baltimores Koneilijaus % 

Pagal Angliško sutaisė 
Kun. T. Serafinas 

Balis H, Kaina 25c. 

DRAUGAS PUBLISHING. CO. 

23S4 Soul3t Oaldey Avcnufe Chicago, Illinois. 
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