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ĮDOMIOS KATALIKIŠKOS 
Ž I N I O S 

^asi 

PAPOS BENEDIKTO XV 
BIUSTAS. 

Milžiniška Mani 
ROMA, rūgs. 22. — Bv. Ro

ko parapijos oratorijoj ati
dengtas Papos Benedikto XV 
biustas ir lenta su atatinka
mu parašu. Biustas pa^a 
mintas Šv. Roko Arkibrolijos 
pastangomis. Benediktas XV 
buvo tos Arkibrolijos nariu 
ir globėju. 

Atidengimo apeigose pir
mininkavo Kardinolas Lega. 

iestacija VYashingtone 
Prezidentas Coolidge Smerkia 

Socialistus ii* Komunistus 

29 ŽUVO NUO TORNADO 
WISCONSINE 

PETRAPINIGIŲ RINKIMAS 
BRITANIJOJ. 

LONDONAS, rūgs. 23. — 
Britanijoj iškeliama kampa
nija reorganizuoti ir praplė
sti Petrapinigių kolektą. 

Parapijose ir dioeezijose 
tam tikslui bus sudaryti ko
mitetai. Sakoma bus prisi
laikoma tradicinės taisyklės, 
idant kiekvienas Vyskupas 
personaliai pasiustu Šventa
jam Tėvui savo dioeezijose su 
kolektuotus pinigus. 

AVASHTNGTON, rūgs. 23. 
— Nacionalis šventojo Var-

i 

do Draugijos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo virš 100,-
000 tos Draugijos nariu, čio
nai baigėsi. 

Ši sekmadieni suvažiavę 
nariai turėjo iškilmingas mil
žiniškas vaikštynes, kokiu so
stinėj dar nebūta. Vaikštynės 
prasidėjo nuo kapitoliumo ir 
baigėsi palei Iždo departame
nto butą. Kuone visą popie
ti Pennsylvania gatve tęsėsi 

tūkstantinės minios susirinko 
šalimais Washingtono monu
mento. Ten Prezidentas Co
olidge turėjo prakalbą. 

Aukštino jis Šventojo Var
do Draugijos principus, jos 
patriotingumą. Aštriais žo
džiais smerkė socializmą ir 
komunizmą, kurių jokiu būdu 
negalima sutaikinti su ameri
koniškomis įstaigomis. 

Daugelis ta prakalba apsi
vylė. (Tikėjom, kad Prezi
dentas reikš savo žodį apie 

MILWAUKEE, Wis., rug. 
23. — Praeitą sekmadienį pa
vakarėj du "VVisconsino mies
tu palietė tornado. Vėsula 
praūžė ir per šį miestą. 

^Vnot žinių, 29 asmenys žu
vo ir daugelis sužeista. 

Išgriautas miestas Tborp. 
Ten žuvo daugiausia žmonių. 

Sanborn taipat žymiai nu
kentėjo. 

BOLŠEVIKAI UŽGINA RE-
VOLIUCIM GRUZIJOJE. 

NERASTA JOKIŲ GINKLŲ 
VOKIETIJOJE. 

Militarinė kontrolės misija 
nustebinta. 

BERLYNAS, rūgs. 23. — 
Santarvės militarinė misija 
paskutiniu kartu inspektuoja 
Vokietijos tvirtoves, ginklų ir 
amunicijos gaminimo įstai
gas, armiją ir visą karo med
žiagą. 

Pirm" pusantrų metų Span-
dau tvirtovė buvo užkrauta į-
vairios rųšies ginklais ir a-
municija. Santarvės valsty
bės parėdė Vokietijai tai vi
sa sunaikinti. Tečiaus Vokie
tija to neatliko. 

ROMA, rūgs. 20. — Bolše-i /n • J- •,-. • • 
. 7 ; . ' .. (Tomis dienomis militarinė 

Francija Palanki T. Sajungon Priimti 
Vokietija i 

"BERLYNAS, rūgs. 23. — taikos ir laukti ramybės. 

vistįuės Rusijos ambasado
rius T talijai, Jureniev, užgi
na Gruzijoj kilusią revoliuci- , . . 

4 J * t o ves viršininkai 

marsavimai. Maršuojant gie-fslaptos organizacijos ,Kn 
<lota religinės ir patriotinės |Klux klano begalo konksmin-
giesmės. Virš vieno šimto gą *šaly veikimą. Juk tai 

50 JAUNUOLIŲ KU
NIGYSTĖN. 

PARYŽIUS, rųgs. 23. 
Francijai po karo trūksta kn 
nigų: Dedamos pastangos 
jaunimą patraukti Dievo tar
nybon. 

Katalikiškas laikraštis " L a 
Cro ix" praneša, vienas Bre-
tonijos kunigas surekrutavęs 
virš 50 jaunikaičių — kandi
datų kunigystėn. 

Kiti kunigai tuo reikalu 
taipat darbuojasi. 

benu buvo. 
Oras buvo prastas, nuolat 

lijo. Teėiaus lietus nesuga
dino iškilmių. 

šiandie gyviausias tas reika
las. (Tečiaus prezidentas nei 
puse žodžio apie tai neprisi
minė. (Toks tai jo nusistaty-

Pasibaigus vaikštynėms, mas. 

REVOLIUCIJA KAUKAZE NENU 
MALŠINTA 

* 
•••" • n • ! • . • — • 

Raudonoji Armija Atsiduria 
Į S p ą s t u s 

DIV0RSŲ KLAUSIMAS 
AIRIJOJE. 

DUBLINAS, rūgs. 23. — 
Divorsų klausimas Airijoje 
bus iduotas čia susirinkus 

Ę 

airių parlamentui. 
Plačiai žinomas Jėzuitas te 

ologas, kun. P . Finley, yra 
nuomonės, kad parlamentas 
nepripažins divorsų. Nes 
divorsai y ra niekas kitas, kaip 
tik mormonizmias. Katalikai 
į divorsų klausimą atsineša 
su panieka. Bažnyčia divor-
sus visais laikais smerkia ir 
kovoja. 

EUCHARISTINĖS LYGOS 
SUVAŽIAVIMAS. 

r. T E R R E HAUTE, Ind., 
22.— St. Mary of the Woods, 
netoli nuo čia. tomis dienomis 
įvyko Kunigų Eucharistinės 
Lygos regionalis (apskrities)) 
suvažiavimas. 

Suvažiavimo pabaigoje į-
vyko procesija, kurioj daly
vavo vienas Arkivyskupas, 6 
Vyskupai, daugelis prejatų, 
virš 300 kunigų ir daugybė 
pasauliniu. 

TREBIZONDAS, Turkija, 
rūgs. 23. — (Kaukaze revoliu
cija nevien nenumalšinta, bet 
ji plinta Rusijos Armėnijoj, 
A herbai jau ir Dagestane. 

Praeitą savaitę raudonasis 
generalis štabas Kaukazan ( 

per Batumą ir geležinkeliu 
prisiuntė 60,000 raudonosios 
kariuomenės. Iš Baku pra
nešta, kad tenai pilna kariuo
menės. 

Gruzijoj svarbiausią revo
liucijos kamieną bolševikai 
nusuko. Bet revoliucionie
rių būriai ir galybė valstiečių 
pasitraukė į kalnus, kur sti
priai apsikasė. 

Raudonoji armija prie jų 
negali prieiti. Sukilėliai ant 
einančių kareivių nuo kalno 
paritina dideles uolas. Tuo 
būdu naikinamos ištisos rau
donųjų eilės.» 

Nuo kalnų revoliucionie
riai turi parankumo pulti der 
liūgus klonius, ten žudyti ka
reivius ir komunistus. Iš ten 
jie gali pasiimti ir maisto. 

Kalnuose, sakoma, veikia 
arti 30,000 sukilėlių. 

Turkų militariniai vadai y-
ra nuomonės, kad tvarkos pa
la ikvmui Kaukaze bolševikai 
privalo nuolat užlaikyti ne
mažiau 100,000 kariuomenės. 
Vargiai jie gali tai atlikti ne-
pažeidus kitų frontų. 

Bolševikų santykiai su Tur 
kija labai įtempti, nes turkai 
neatsisako svajonės pasisa
vinti Kaukazo respublikas. 

Čia atvykę pabėgėliai pasa
koja, kad Gruzijoj gyvenimas 
šiandie nebegalimas. Bolše
vikai nuo valstiečių atima 
kuone visus ūkio produktus 
už taksas. Visoks importas 
Kaukazan sustabdytas. 

23. — Turima davinių, kad 
ateinančiais lapkričio prad
žioje balsavimais Michigan 
valstybėje ar tin nebus gyven 
tojų nubalsuota panaikinti 
parapijines mokyklas. 

Katalikų priešai nukaitę 
dirba. 

ARKIVYSKUPAS HANNA 
PARVYKSTA. 

PARAPUU MOKYKLŲ 
KLAUSIMAS. 

KARDINOLUI RAMPOLLA 
PAMINKLAS. 

ROMA, rūgs. 23. ,— Čionai 
Šv. Cecilijos bazibkoje žada
ma pastatydinti paminklą 
Kardinolo Rampolla atmin
čiai. Tai įvyks Šventaisiais 
Metais. 

Kardinolas Rampolla bu
vo garsus Papos valstybės 

LONDONĄ^, rūgs. 22. — 
Aną dieną iš čia Amerikon iŠ 
vyko San Francisco Arkivys
kupas Hanna. 

Pirm iškeliausiant Arkivy
skupas pareiškė, kad Angli
jos katalikų sutartinas veiki
mas jame daug gilaus įspūd
žio padarė. 

ją. Pažymi, kad tenai pra
dėjusios veikti tik vienos plė
šiku gaujoj, bet rugpiučio pa
baigoje jos pilnai sutriuškin
tos. 

J i s taipat pažymėjo, kad te 
nai nėra jokio valstiečių ar 
darbininkų sukilimo. Gi pa
klaustas Qpie komisaro Trotz 
kio išvykimą Kaukazo pusėn, 
jis tik nusijuokė. 

Sako, ka4 tos visos žinios 
apie revoliuciją perdėm* pra
manytos. Anot jo, tuos apie 
revoliuciją Rusijoje prasima
nymus daugiausia fabrikuoja 
bulgarų vaMžia. Jis» baugina 
tuo būdu Europą, kad jai bu-j 
tų leista turėti daugiaus ka
riuomenės. 

komisija inėjo šaky ton tvir-
tovėn ir nieko neberado. T vi r 

s viršininkai klausiami, 
kas įvyko su tais visais gink
lais ir amunicija, atsako ne-
bežiną. Sakosi nebeturį jo
kių rekordų. )Turį rekordus 
tik to visa, kas matoma. 

Kontrolės komisija negali 
atsistebėti. , 

Bet nei nestebėtina. Vo
kietija nuo santarvės išreika
lavo jai pranešti 48 valando
mis anksčiaus pirm norint 
daryti inspekcijas. 

Centro partijos susirinkime, 
Badene, kanclieris Marx kal
bėdamas pareisią4, kad tomis 
dienomis Vokietija įduos T. 
Sąjungai aplikaciją priimti ją 
savo tarpan. Tečiaus Vokie
tija įstos tiktai kaipo lygi vi
soms didžiulėms valstybėms. 

Iš Paryžiaus gauta žinių, 
kad Francijos radikalė vald
žia yra palanki Vokietijos 
priėmimui Tautų ,Sąjungon. 
Nes pasirodė, kad be Vokieti
jos aktualio prisidėjimo, ne
begalima Europoje vykinti' 

Kituomet Francijos premie 
ras Poincare buvo pareiškęs, 
kad jei T. Sąjunga priims 
Vokietiją, tuojau s iš Sąjun
gos išstos Francija. 

•IŠiandie virto kitoki laikai. 
Radikalas premieras nori, 
kad Vokietija pildyta visus 
pasižadėjimus. Taip elgian*-
tis ji palaikys jo politinį pre
stižą. 

Iš Genevos gi pranešta, T. 
Sajungon įstoti bus pakvies
tos Suv. Valstybės ir bolše-
vistinė Rusija. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

L I E T U V O J E . 
UŽSIENIS APIE KAUNO 

PARODA. 

BUKAREŠTAS, rūgs. 23. 
— Praeitą savaitę ginkluotos 
bolševikų gaujos įsiveržė Be-
sarabijon. Sunaikino keletą 
sodžių ir išsidangino. Da
bar patirta, kad bolševikai 
bendrai su bulgarais komuni
stais norėjo proklamuoti ten 
Moldavijos respubliką. Te
čiaus tas žygis nevyko. 

ST. PAUL, Minn., rug. 23. 
— Pastaromis dienomis tor
nado palietė keturias valsty
bes. Žuvusių skaičius siekia 
36 asmenų. 

FRANCtfZU DIPLOMATI
NĖJ TARNYBOJ AT-

MAINOS. 
. t -

PARYŽIUS, rūgs. 23. — 
Pranešta, radikalė valdžia pa 
skelbs atmainų franeuzų di-
plomątinėj taryboj. Visa 'ei
lė ambasadorių busią atšauk
ti ir jų vieton paskirti nauji, 
matyt, iš kairiųjų elemento. 

KAS ATRADO AMERIKA? 

COPENHAGEN, rūgs. 23. 
— Dr. Sophus Larsen, kurs 
prirodinėja, kad dar pirm 
Kolumbo Amerika buvo atra
sta, parašė knygą, kurioj mė
gina įrodyti, kad Ameriką at
rado Scolvus, danas. 

PERGRUPUOJAMA KA
RIUOMENE. 

BRIUKSELIS, rūgs. 23. — 
Pranešta, kad belgų kariuo
menė pergrupuojama okupuo-
toj ^Vokietijoj. fTai militari-
nės evakuotės pradžia. 

60 ŽUVO ARMĖNIJOJE. 

:Šių metų žemės ūkio paro-
da plačiai susidomėjo užsie
nis. Parodą aplankė dauge,-
lis užsienių korespondentų, 
kurie dabar savo spaudoje la
bai palankiai aprašinėja gau
tus parodoje įspūdžius. Dau
giausia rašo su padarytomis 
parodoje nuotraukomis Lat
vijos spauda. 

CAMBRIDGE, Mass., rug. 
23. — Iš Harvardo universi
teto observatorijos paskelbta, 
kad padangėse susekta kažko
kia nauja kometa, kuri porą 
valandų paskiaus saulę skrin-. 
da. Kaskart ji darosi skais
tesnė. Sakoma, galima ją 
matyti be jokių prietaisų. 

MIŠKŲ TECHNIKŲ 
MOKYKLA. 

LONDONAS, rūgs. 23. — 
Iš Indijos parėjo žinių, kad 
vienas didžiausių indėnų liau 
dies vadų, Mohandas Ghandi, 
nutarė 21 dieną pasninkauti. 
Tai busianti jo malda už po
litinę šalies laisvę. 

Panevėžy yra Miškų Tech
nikų Mokykla. Teoretinis 
kursas išeinamas vieneriais 
metais. Mokyklon be kvoti
mų priimami asmenys, baigę 
nemažiau 6 gimnazijos kla
ses, arba atatinkamą kitų mo
kyklų kursą. Baigę 5 gim
nazijos klases turi laikyti pa
pildomus kvotimus iš visos 
geometrijos. 

MASKVA, rūgs. 23. —Bol
ševikai vis dar atakuoja T. 
Sąjung'ą. Ją vadina santar
vės valstybių vaiku. 

Tomis dienomis Chicagoje 
areštuota 150 gamblininkų. 

CHICAGO. — Anot oro 
biuro, šiandie ir rytoj gražus 
oras; maža atmaina tempera
tūroje. 

AR ŽINAI KAD 
Visiems gerai žinomas Lithua-
nian Emmissary Bank arba 
geriau <žinomas Lietuvos Ban
kas paskolino 25,000,060 Lito* 
Lietuvos privatinėms baiiko-
ms ant 8% nuošimčio? Ar ži
nai kad Turkiškas tabakas 
Helmar cigaretuose yra ty
riausias tabakas koki galiiTu-
kyti? Milijonai rūkytojų per
mainė į Turkišką tabaką tu
ri būti tam gera priežastis. 

(Apgr.) 

PINIGŲ KURSAS. 
t < — I 

* 
Rugsėjo 22, 1924 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.46 
Francijos 100 f r 5.30 
Belgijos 100 fr 4.96 
Šveicarijos 100 f r. 18.92 
Italijos 100 lirą 4.38 
Čekoslovakijos 100 kroną . . 3.00 

NAUJOS BENDROVES. 

T0UAUS MOKSLUS EITI. 

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 22. 
— Iš čia Jėzuitų ordenas į 
Europos universitetu*, moks-

KON.STANTINOPOLIS, r. 
23. — Įvykusiame Armėnijoj 
žemės drebėjime žuvo »S0 žmo 
nių. Apie 300 sodžių sunai-Į jBe to, išduota leidimų pa 
kinta. 

100 ŽUVO TEATRE, 

Kredito Įstaigų | ir Koope
ratyvų Inspekteti>j liepos 
mėn. įregistruota* 9 vartoto
jų ir gamintojų bendrovės, 5 
žemės ūkio draugijos, 2 pie
no perdirbimo bfndrovės, 8 
lietuvių i r 1 žydų smulkaus 
kredito bankjų, 4 akcinės ir 
pajinės bendrovės, 3 savitar
pio kredito draugijos ir 3 pil
nosios bendrovės. 

MICHIGAN CITY, Ind. r* sekretorius; 

SMilRNA, rūgs. 23. — Čia 
vienam kratančiųjų paveikslų 

lus eiti pasiuntė dešimts savo' teatre kilo gaisras. Liepsno-
kunigų, I se žuvo virš 109 asmenų* 

keisti bendrovių kapitalus 
(akcijoms, pajams) ir na
riams skiriamam kreditui, sa
vitarpio kredito draugijoms 
— 1 , vartotojų bendrovėms r-r 
1, smulkaus kredito bankams 
— 29, ir akciniams bankams 
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SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

. T . 

< L I E T U V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii DRAUGĄ JJ 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBĖS BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ. 
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 So. Oakley Ave. Chicago. 

Telef. Roosevelt 7791 
Ofiso Valandos: 

Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare 
Sekmadieniais uždaryta 
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iinmiiuiiiiiMUMiioiumniiii 
DANIJA NORI TAIKOS. 

Danijos vyriausybė prane
šė T. Sąjungai, kad ji išgal
vojusi nuosavą projektą Da
niją nuginkluoti. 

,Tuo projektu einant, Dani-1 
jos kariuomene ir karo laivy-« 
nas turi but visai panaikinti. 
Turi but palikta tik vienas 
policijos korpusas, sudarąs 
7,000 vyru. Tas korpusas ei
na regularės kariuomenės 
tarnybą, bet jo tikslas vien 
tvarka laikyti pačioje valsty
bėje. 

Danijos vyriausybe iš tos 
atmainos pramato šaliai di
delę naudą. Nes už parduotus 
militarinius butus ir isteigas 
gautais pinigais Danija atmo
kėtų visas savo skolas užsie-
niams. Be to, kas metai vals
tybės išlaidos sumažėtą 50 
milionų koronų. 

Kaip patirta, Danijos vy
riausybė tą projektą rimtai 
aptaria. 

Danija nusiginklavusi ne
padarytų sau skriaudos, nei 
klaidos. Pirmiausia, 'ji yra 
nedidelė žalis. Pati viena ji 
negali pasirodyti jokioj mili-
tarinėj arenoj. Antra, kaimi-
ninga jai Vokietija yra per-
stipri, kad butų galima jai 
pasipriešinti kilus nesutiki
mams. Trečia, ji gerai žino, 
kad šiandieninėj politinėj si
tuacijoj ji gali kartais būti 
labiaus stipresnė nusiginkla
vusi, negu apsiginklavusi. Nes 
koks gi beprotis gali pulti be
ginklę valstybę. 

Dėlto, Danija pirmutinė 
demonstruoja, kad ji nori nu
siginklavimo ir taikos. Nuro-

LIŪDNA LAISVAMANYBES ATEITIS, 
Vienas laisvamaniškos organizacijos (S. L. A.) sei

mas šią vasarą buvo pasiuntęs gydytojui p. Jonui Šliupui 
pasveikinimą ir padrąsinimą jo kovose prieš katalikus Lie
tuvoj. Dabar "T-ne" (No. 38) atspausdino p. Šliupo at
sakymą ir padėką, iš ko matosi jog laisvamanybes padė
tis Lietuvoj mizernai atrodo. 

Visupirma p. šliupas pagarsina savo ".didžius dar
bus" Lietuvoj: 

"O vis-gi daug darbų stovi man prieš akis. Po 
dviejų metų klabinimo Kauno įstaigose, pavyko įvy
kinti civilinius aktus Lietuvoje. Valsčiaus ir miestų 
valdybos dabar jau ves metrikus, sutuoktuves ir mi
rimus tiems, kurie to reikalaus. Jsteigiau Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugiją ir norėčiau, kad ji įsigyven
tų, iki aš gyvas. Reikia paskaitų daugelyje vietų, bet 
mažai tokių, kurie tai daro ar daryti gali". 
Kad p. Šliupui ir jo draugams pavyko Lietuvoj įvy

kinti civilius aktus, tai labai geras dalykas, laisvamaniams 
tikrai reikalingas. Bet šis faktas kaip tik liudija, jog Lie
tuva yra tikrai laisva ir tolerantingiausia šalis pasauly, jei 
mažutei laisvamanių saujalei valdžios lėšomis užveda ci
vilius aktus. Ponui šliupui tikroji laisvė matyt nepatinka, 
nes ji nepavergia 2 milionų lietuvių katalikų, kurie laisva
maniams garantuoja ramų laisvą ir saugų gyvenimą. 

P. Šliupas skundžiasi, kad nėr kam Lietuvoj laisvama
niškų paskaitų laikyti, vienas neapsidirbąs. Taip, laisva
maniškų paskaitų laikytojų maža, bet dar mažiau tų pas
kaitų klausytojų. Kad skaitytojų (lektorių) daugiau atsi
rastų, tai reikia daugiau inteligentų. Jei laisvamaniai bent 
prieš keletą metų butų susipratę, kad mokslas yra reika
lingas, tai dalį propagandai surinktų pinigų butų pavedę 
stipendijoms: but galėję surinkti visus savo tarnus, kaip 
p. p. Sirvydas, Vitaitis, Tulys, "Rev." Kubilius, "Rev." Ge-
niotis ir daugelis panašių, pasiųsti juos į vidurines, pas
kiau į aukštąsias mokyklas; po kelių ar keliolikos metų iš 
jų but išaugęs būrelis inteligentų. Tuomet p. Šliupas ne
siskųstų, kad nėra kam laisvamaniškų paskaitų Lietuvoj 
laikyti. Jei koliosite Tautos Fondą ir jo pavyzdžio nesek
site, tai ir toliau pasiliksite tamsunais be laisvamaniškų 
paskaitų, nes neturėsite savos inteligentijos. 

LAISVAMANIŠKA "MALDAKNYGE". 
P. Šliupas parašęs laisvamanišką "maldaknygę", 

'Palyginamoji Religija," bet niekas neapsimąs jos išleis
ti; jis sako: 

"0 norėčiau dar vieną-kitą veikafėlį išleisti, pvd. 
Palyginamoji Religija, ir keletą kitų, bet trūksta lėšų. 
Nors tai mokslui svarbus darbas, bet Lietuvoje to-

AM1EIK0S GERBŪVIS. 

Po didžiojo karo Amerika 
dar negryžo į normales Te
zes. Darbo ne visi turi, gyve
nimas neatpinga, mokesčiai 
aukšti. Aukštus mokesčius i-
ma ne tiek federalė valdžia, 
kiek atskirios valstybės, ap
skritis ir miestai. Didžiuliai 
miestai skolinasi dideles su
mas įvairiems pagerinimams, 
ypač kad bedarbiams duoti 
darbo. 

Dėlto, šiandie kalbėti apie 
Amerikos gerbūvį nėra ko. 
Gal gerbūvis ateis, bet šian
dien jo nėra. 

Andai Suv. Vai. prezidentas 
Coolidge Washingtone Įkal
bėjo i grupę organizuoto dar
bo vadų. Prezidentas pareiš
kė, kad jis stovi už šiandieni
nius aukštus darbininkų už
darbius, už aukštą darbinin
ko gyvenimo laipsnį. Jis pažy
mėjo, kad šiandieniniai už
darbiai kai-kuriais atvejais 
yra aukštesni už gyvenimo 
brangumą. 

Amerikos darbininkai jaus
tųsi begalo laimingi, jei taip 
butų, kaip prezidentas uždar
bius vaizduoja. 

Yra amatninkų, kurie kaip 
karo laikais, taip šiandien už
dirba gerų pinigų. Bet tokių 
nedaug. Didžiuma darbininkų 

- milionai, tai paprasti dar
bininkai. Jų uždarbiai toli 
grasu neatatinka gyvenimui. 
Kaip seiliaus, taip šiandie jie 
skursta. Dalis jų Šiandie ne
turi nei darbo. Tečiaus tų mi
lionų likimu niekas nesirūpi
na. 

Amerikos darbininkų visa 
viltis yra ateinančiuose prezi
dento rinkimuose. Kas paklius 

Paprastai prezidentas ir 
vice-preiideatas renkami e-
lektorių. Tuos elektorius iš
renka piliečiai. Kiekvienos 
valstybės elektoriai suvyksta 
vyriausian savo valstybės mie
stan antrąjį sausio pirmadie
nį po lapkričio rinkimų ir 
paduoda savo balsus už pre
zidentą ir vice-prezidentą. 

Elektorių balotavimų kom-
į prezidentus, tai klausima*, j ^ p a s kui siunčiamos Suv. 
Jei paklius toks žmogus, ku-
riuomi pasitiki kapitalo atsto 
vai, galima bus džiaugtis ger- dieni kongresas tuos balota-
buviu. Kitaip sunku bus ko 
gero laukti. 

Be to, Amerikos gerbūvis 
nepriguli nuo vieno preziden
to, arba duotos partijos ad
ministracijos. Gerbūvis dar 
priguli nuo politinio admi
nistracijos nusistatymo. Je i 
administracija turės geruosius-
politinius ir ekonominius san
tykius su svetimomis šalimis,'; 
gerbūvis bus užtikrintas. 

Valstybių senato pirminin
kui. Antrąjį vasario trečia-

Antradienis, itugs. 23, Įfl24 

Dėlto, tos rųšies balsavimo 
procedūra atmainyta. Šiandie 
elektoriai tvarkomi atskiriu 
valstybių nuosavais įstaty
mais. Kiek kiekvienos vals
tybės elektoriai paduoda bal
sų, tas nei Kongrese neatmai-
noma. " ^ H B 

Kongresas turėjo rinkti 
prezidentą ir vice-prezidentą 
eiais metais: 1800, 1824 ir 
1876. Gi 1836 metais Kongre
sas rinko vice-presidentą. 

Darb. 

APIE PREZIDENTO 
RINKIMUS. 

Kuomet šiandie trys politi
nės partijos veda prezidencia-' 
lę kampaniją, daugelis yra 
nuomonės, kad po rinkimų nei 
vienos partijos kandidatas į 
prezidentus negaus reikiamo 
skaičiaus elektorių balsų. 

met išeina labai patriotiškai. Tik paklausykit: 
"O ir Lietuvos padėtis sunki. Nėra žmonių pasi

šventusių tautos labui, visur tik troškimas turtų ir 
aukštų vietų, o mokančių dirbti ir tikrai dirbančių 
nedaug. Nėra šalyje finansinės sistemos apgalvotos, 
visur viskas suklypę, ir kas bus, sunku numatyti. 
Krikščionys prie valdžios vairo*, tai jie griebia visur 
ir viską. Užviešpatavo jėzuitai ir kitoki vienuoliai bei 
vienuolės, Lietuva lyg koks klioštorius. Laisvas žodis 
persekiojamas. Konstitucijos niekas nesilaiko. Veikiai 

kiems darbams nėra pinigų. Kad tai butų maldaknygėj bus gatavasvkonkordatas su Roma, tai pančiai taps 
*„: *; „..„i^«„u:.. „«k..*..» galutinai ant,kaklo Lietuvai užnarinti". 

Paprastas skaitytojas pasiskaitęs šitų kliedėjimų gal 
kartais nesupras ko čia p. SI. norima. Tad pabandykim iš
šifruoti tikrąją laisvamaniukų tėvelio mintį, štai ji perra
šyta suprantamesniais žodžiais: 

"O" ir laisvamanybes padėtis sunki. Nėra laisvamanių 
pasišventusių tautos labui, visur tik troškimas turtų ir au
kštų vietų, o mokančių dirbti ir tikrai dirbančių nedaug. 
Nėra šalyje apgalvotos laisvamaniškos sistemos, visur pas 

tik akušerijoj. Jei iš šitos mokslo šakos jis but rašęs rimtą [laisvamanius viskas suklypę, ir kas bus sunku numatyti. 

t i 
I i tai žinoma sunkenybių nebūtų". 

P. Šliupas vis feberašo apie tokius dalykus, kurių pats 
neišmano. Apie palyginamąją religiją p. Šliupas gal ir ga
lėtų ką nors gudraus parašyti. Bet prieš rašant, jis pats 
turėtų to dalyko bent keletą metų pasimokyti, jei ne sve
tur, tai nors pas prof. Dovydaitį, tos šakos didžiausį spe
cialistą Lietuvoj. Vienok p. Šliupas nenori mokinties: tai 

\ . . pateisintina, nes jis persenas, mokslui nebetinka, 
do kitoms Europos valstybe- , § m o k rf g | . n u s i m a n o 
ms, kaip d'delė nauda butų,1 

jei visos lig vienos valsty
bės sugriautų ir panaikintų 
armijas ir karo laivynus. 

Bepig Danijai kelti tos 
rųšies projektus, kuomet jos 
pašonėje nėra lenkų imperia
listų, nei piktųjų bolševikų, 
kuomet jos Valstybėje retai 
kur sutiksi komunistą, kuris 
už Maskvos aukse parduotų 
savo brolius ir pačią tėvynę. 

APSIDRAUDIMAS 
KOJE. 

AMERI 

Žmonių apsidraudimo biznis 
begalo milžiniškas. Jis taip 

" didelis, kad žmogui nelengva 
ir įsivaizduoti. 

Gale praeitų metų, kaip 
apskaityta, žmonių gyvastys 
S. Valstybėse buvo apdraus
tos 65 bilionais dolerių. 

1923 metais, tik vienais mo
tais, apd raudos įrašyta 12 bi-
lionų dolerių. 

Apdraudimo- bendrovių ir 
organizacijų vienas turtas bu
vo vertas 10 bilionų dol. 

"Tais pačiais metais bendro
ve* ir organizacijos virš vie
no biliono dolerių išmokėjo 
pomirtinių. Kiekvienai dienai 
išpuola apie 3 milionui dolerių. 

^Nežiūrint tų didelių išmokė
jimų, retai pasitaiko, kad tos 
rųšies bendrovė bankrutytų 
arba kitokiu būdu suirtų. 

Apsidraudimas Amerikoje 
skaitosi vienas didžiausių biz
nių pasauly. 

veikaliuką, tai jį tikrai but išleidęs ar Sveikatos Departa
mentas, ar šv. Kazimiero Draugija, ar kurs kitas knygy
nas. Bet kai jis imasi ne savo amato ir parašo laisvama
nišką "maldaknygę", iš kurios nei melsties, nei juokties, 
o tik burtininkauti tegalima, tai-net "Varpo" B-vė su "Lie
tuvos Ūkininku" gėdinasi savo "tavorščiaus" rašto spaus
dinti. 

IŠGVERUSI LAISVAMANIJA. 
Toliau p. Šliupas rašo skundą ant laisvamanijos, tik 

vieton žodžio "laisvamanija" padeda žodį "Lietuva". Tuo-

vimus patikrina. Du kandida
tu, daugiausia gavusiu elek-, 
torių balsų, paskelbiama pre
zidentu ir vioe-prezidentu. 
Naujai išrinkto prezidento 
inauguracija įvyksta kovo 4 
d, ' " *Į 

Prezidentu išrenkamas tik 
tas, kuris gauna absoliute e-
lektorių balsų didžiumą. Kuo
met yra du kandidatu, tai ta 
balsų didžiuma lengviai atsie
kiama. Bet kuomet šiandie y-
ra trys dideli kandidatai, tai 
elektorių balsai gali kartais 
taip pasiskirstyti, kad nei 
vienas negautų balsi] didžiu
mos. 

Šiame atsitikime prvMontą 
iš trijų renka žemesnieji Kon
greso rūmai. Gi vice-preziden
tą renka senatas. 

Tokiame atsitikime gali iš
kilti tokia situacija, kad ligi 
kovo 4 d. gali but neišrink
tas prezidentas, arba i prezi
dentus gali patekti vienas tų 
kandidatų, kurie šiandie kan-
diduoja tik į vice-preziden-
tus. * . I ' / ; / « % ' 

Šios pastarosios situacijos 
šalies | politikai daugiausia ir 
bijo. Nes prezidento vietą g'ali 
kartais užimti toks asmuo, td 
kurį neagituota ir politine 
kampanija nevesta. 

S. Valstybių istorijoje už-
rekorduoti keturi atsitikimai, 
kuomet valstybių elektoriai 
negalėjo išrinkti prezidento 
ir vice-prezidento. 

Iki 1804 metų elektoriai ne
balsavo skyrium už preziden
tą ir vice-prezidentą. Bet savo 
balsus paduodavo kartu už a-
bu. Taip balsuojant pasirodė 

LABDARINGOJI SĄJUN
GA. 

Čia Amerikoje lietuviai ka
talikai turi daug įvairių drau 
gijų, sąjungų. Bet viena iš 
svarbiausių tų sąjungų reikia 
laikyti Labdaringoji Sąjun
ga, 

yra kilnus, jos 
reikalingas ir 

Kur laisvamaniai prie valdžios vairo, ten jie griebia visur 
ir viską. Prisiveisė parazitų ir kitokių bolševikų. Lietuvoj 
mokyklos dygsta kaip grybai ir nebeduoda laisvamanybei[neaižkum^- Kiekvienas elek-
n m i i m n viską kritikuota I ipriiva licr knkia mnkvkla Pa J torius paduodavo du bA>u. 

_ 

ramumo, viską kritikuoja. Lietuva lig kokia mokykla. Pa 
laidas žodis ir keiksmai negerbiami. Visi laikosi konstitu
cijos. Veikiai bus gatavas konkordatas su Roma, po ko 
laisvamaniams beliks tik pasikarti iš pykčio, kol virvelės 
dar nepabrango". 

K* f. 
(Bus daugiau) 

paduodavo 
Taigi, pasekmėje du kandi
datu galėjo gauti lygų skai
čių balsų. Tokiame atsitiki
me nebūtų buvę žinoma, kat
ras jųdviejų turi but prezi
dentas ir viee-prezidentas. 

Jos tikslai 
darbas taip 
naudingas! 

Pirmaisiais krikščionybės 
amžiais prie kiekvienos baž
nyčios bud&vo kokia nors lab
darybės įstaiga, kuri gausiai 
šelpdavo pavargėlius. Ir šian
dien Bažnyčia ypatingu būdu 
globoja Labdarybės įstaigas. 
Tai jinai daro, atsakydama 
savo Įsteigėjo, Jėzaus Kris
taus, troškimams. 

Viešpats Jėzus ne tik pats 
buvo labdaringas, — jautrus į 
kiekvieną žmogaus vargą, bet 
ragino visus savo pasekėjus 
būti labdaringais. Ir už tai 
žadėjo gausų užmokesnį ir čia 
ant žemės ir ten anapus gra
bo danguje. 

Taigi ir mes, lietuviai kata
likai, gyvenantieji Amerikoje, 
turėtumėm labiau susirūpinti 
labdarybės reikalais ir dau
giau remti mūsų vienintelę 
labdarybės organizaciją, Šv. 
Antano Labdarybės Sąjungą. 

Kas norėtų arčiau susipa
žinti su šita kilni'a organiza
cija gal tai padaryti, kad ir 
lankydamas Labdaringosios 
Sąjungos susirinkimus. 

Susirinkimai esti Chicagoje, 
111. Aušros Vartų parapijos 
svetainėje kiekvieno mėnesio 
paskutinę seredą. 

Štai šį mėnesį toks susirin
kimas Įvyks rytoj, trečiadienį, 
Rugsėjo 24 dieną 8 vai. va
kare. 

Amerikietis. 

\ 

s 
K. 

LIETUVOS UNIVERSITETO REKTO
RIAUS PROF. BUČIO KELIONĖ 

| AMERIKA. . 

<. 
(Tąsa) 

Mažųjų tautų, kaip Bųrmos, Somalų, 
Indijos skyriai kiekvienas ptarodo vieti
nės gamtos ir (žmonių turtus, sujungtus 
su preeiziškiausios technikos galybę. To
ji teAnikos galybė mokėjo plėstis ne-
įžeisdama vietinės kultūros ypatybių, no
rs jos kartais ne vienam galėjo išrodyt 
tinkamos tik laukiniams žmonėms. Kai 
kurios laukinės tautos, priklausančios 
Britu imperijai savo skyriuose išstatė to
kių tobulų meno dalykų, kad į juos be
žiūrint ėmė mane pavydas. Mūsų tautos 
menas: kryžiai, stovy lėlės ir t, t. techni
kos ir meno žvilgsniais stovi daug že
miau už išdirbinius, parodytus šioj paro
doj, tų atutų, kurias mes pratę vadinti 
laukinėmis. 

Daug sugebėjimų rodo Pietų Afrikos 
skyrius. Patys eksponatai yra iškalbingi, 
tečiau jie parodo ir atvaizduoja tik maža 
dalį tų milžiniškų Afrikos plotų ir to/ 

kas juose yra. Skyriaus valdyba įtaisė ki
nematografą, kurio filmos siekia dešim
čių oj gal ir šimtų kilometrų ilgio: jis 
parodo įdomiausias Pietų Afrikos gyve
nimo dalis: jos girias, upes, kasyklas, dir
btuves, miestus, traukinių ir laivų judė
jime ir t. t. 

Nėra abejonės kad Britų imperija tu
ri iš tų kolonijų daug naudos, bet aiš
ku taipogi ir tai, kad gal but dar dau
giau naudos tos kolonijos turi iš Brita
nijos. > 

Didžiajame parodos paviljone prie 
didžiųjų durų pakabintas paveikslas -
Britanijos ministerių pirmininkų posėdis, 
- tai portretai dešimties Britanijos mi
nisterių pirmininkų - vyrų, kurie yra jau 
garsus pasauly ir kurie kiekvienas atsto
vauja savą tautą. Jų visų jau nežinau, pa
menu dar ministerius pirmininkus Kana
dos, Airijos, Indijos. Paskutinysis yra 
kartu ir savo šalies radža. 

Aišku, jau, kad ši Britanijos paro
da, nors ir vienos valstybės sudaryta, te
čiau užima didesnį plotą negu paskutinį, 
kartą Londone buvusi viso pasaulio paro
da. Tasai plotas begalo tiksliai, taupiai 
išnaudotas; technikos paviljone mažas 
sklypelis samdančiajam atsiejo 4,000 sva
rų, Vadinasi apie. 20,000 dokriu! Keliai, 

takai, neužstatytos trobomis bei paviljo
nais vietos negali sutalpyti vis besilan
kančių žmonių. Gavau tiesiog grūstis per 
minią. 

Iieikia pažymėti, kad šioje parodoj 
su savo išdirbiniais dalyvavo ir vienas 
Britanijoj gyvenąs lietuvis stalius. Jis 
yra užmokėjęs ui vietą savo eksponatams 
viršui minėtus 4,000 svarų. 

Barnus tą dieną buvo oras, dangus -
grąžas, aiškus. 

Beeidamas iš vieno paviljono į kitą, 
pastebėjau dangaus skliaute kažkokios 
keistos formos debesėlį. Įsižiūrėjęs, su- , 
pratau ,kad tai aeroplanas, pakilęs taip, 
jog rodos nedidesnis už žvirblį, leido 
paskui save dūmų kamuolius, kurie kaž
kaip keistai grupavosi ir sudarę raidę 
" D " . Paskiau, žiurau, atsirado A, I. L. 
Y; ir t. t. Rezultate, pasirodė dangaus 
mėlynėj įrašyta "Daily Mail" - tai Bri
tanijos dienraščio reklama. 

Vos dieną, tegavau pasigėrėti milži
niškąja, žavėtina paroda. Ankščiau, ne
gu buvau manęs, turėjau palikti Angliją 
ir keliauti į Ameriką. 

Birželio 19 d. 12 vai. pradėjo tolti 
nuo mūsų Anglijos kraątai, įkpl vįsai jie 
dingo tolumoj. Garlaivis' ''JĮlijfjriijkV>; 56> 
000 tonu., varomas 48rinbais, turįs 900 p{-

dų ilgio, iš Southemtono uosto nešė jau 
mus į Ameriką. Dar neprivažiavus Nau-
jorko užėjo didžiausios miglos. Garlaivis 
per visą dieną vos vos slinko. Tečiau 
birželio 24 d. 10 vai. ryto laimingai pa
siekėme prieplaukos. 

Tenka pastebėti, kad šioje juros ke
lionėj buvo net daug patogumų. Patogu
mai antros klasės tokie, kad namie gy
vendamas daugumos tų patogumų netu
rėjau. 

Įdomu, kad mus vežusis garlaivis 
"Mojestic" yra Britanijos, tečiau suda
rytas iš Vokiečių plieno. Garlaivio bal
kiuose, sijose yra ižspausti Vokiečių fir
mos ženklai. 

Atvykęs į uostą, sutikau nuostabiai 
padidėjusį formalizmą. Tasai formalizmų 
reikalavimas yra kur kas didesnis už 
prieškarinį. 1916 metais važiuodamas į 
Ameriką visus formalumus atlikau per 
20 minučių, o dabar užtrukau su viršum 
5 valandas. 

Įžengiau į Jungtinių Amerikos Vals
tybių sostinę VVashingtoną. Iš ten važi
nėjau į daugelį miestų, lankiau žymiau
sias lietuvių kolonijas. 

(Bu* daugiau) 
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C I C E B O J E draugijos pasiųstos su misi

jomis į Cicero. Gerbiamieji 
j Ciceros lietuviai katalikai, žiu-

Rugsejo 21 d. šv. Antano r ė k i t e > k a d t i e « a p a 5 t a l a i " , 
parapijos bazare įvyko nepa
prastas suprizas. Mat tą (Įei
ną buvo skiriama biznieriams. 
Daug lietuvių biznierių atėjo 
baZaran, bet kaikurie biznie
riai vietoje eiti į bazarjj kur 
kitur išėjo. Parapijonys turi 
tai gerai sau įsidėmėti. 

kurie jums siūlo savo tavor^--
knygų ar laikraščių ~ nėra 
katalikų spaudos draugijos at 
stovai, bet visokių bedievių 
ar biblistų agentai. Bukite 
tad atsargus. 

Paskutiniu laiku po šlubas 
pradėjo baladotis įvairios bo
bos, ar merginos su misijomis, 
ir pardavinėti visokių šlamš
tų. Tos bobos yra nuo Bridge 
porto, turbūt "Vaidylos" 

t 

DR, SERNER, 0 . D. 
Lietuvis Specialistas 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
aiaroja, tuojaus ateik pasitarti. 

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 Iki 9 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

/ 

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau 

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge gerlansfo aukso. 6a mušu 
pleltom galima valgyti kiečiausią 
maistą.. Garantuojame visą savo dar
bą, tr žemas mūsų kainas. Sergėkite 
savo dantis, kad nekenktų jūsų svei-

1K45 West 47-th Street 
Netoli Ashland A w 

•V, Bėgamajam kapitale rasta 
; $405.45 kuriuos susirinkusieji 
• nutarė išdalinti sekančiai: 

1) t>lei Felicija Rogalsk'ai-
tei einančiai Kauno Universi
tete humanitarinio skyriaus 
mokslus $100.00. 

2) G. Pautėniui iš Reading, 
Pa. medicinos skyriaus stu
dentui, Notre Daine universi
tete, Notre Dame, Ind. $150. 

3) Antanui Revuckiui iš 
Brooklyn, N. Y. einančiam 
mokslus Brooklyn Medical. 
College $50.00. 

Rugsėjo 21 d. Visų Šventų 4 J ^ l e i A n e l e i K r i k S t a n a į . 
draugystė laikė savo mėnesinį i e i i g L i e t u v o s > einančiai mo-
susirinkimą. Sus-mas įvyko Į ̂  K a u n o u n i v ers i te te lite-
skatilingas. Šiame susirinki- j r a t u r o s skyrių $100.00. 
me įsirašė kelete naujų narių, j T a r p y į nutarimų pažy-
Tarp įsirašiusiu yra B. V i t - | m ^ m į g.^. 

a) Peržiūrėti ' ' Motinėlės'• 
konstitucijų ir ateinančiam 
seime pritariant nariams ją 
pataisyti. 

b) Atsišaukti į buvusius 
"Motinėlės" stipendijantus 
baigusius mokslus su paragi
nimais atsilyginti ' * Motinė
lei" skolas. 

c) Taipogi išleisti atsišau
kimus į lietuvių kunigus A-
rnerikoj, kad prisidėtų prie 
šios organizacijos. (Čia reikia 
pažymėtį kad dėlei stokos fi
nansų "Motinėlės" seimas su 
pasigailėjimų turėjo atidėti 
daugelį pašalpos aplikftntų iki 
ateinančių metų). 

Centro valdybon ateinan 
tiems metams tapo išrinkti 
šie: 

Pirm. Kunigas Juozas Kau-
lakis, 324 YVharton St., Phi-
ladelphia, Pa. 

Rast. Kunigas V. Matulai
tis, 114 Spring Garden St. Ea-
ston, Pa. į lJlllĘį 

Iždin. Kunigas A. Kodis, 

r.tt'.P.r 
5 S ^ 

Jei nori, kad katalikai lai- A D V O K A T Ą ! 
mėtų, remk kaip tik fcgali, pla . , - -, . 

tink katalikų spaudą. I! J. P. WAITCHES 
L a w y e r 

SIUVf iJAI 

kienė, B. Liutkienė ir kiti.' 
Visų šventųjų draugija yra 
vyrų ir moterų draugija, ge
rai gyvuoja, nariais auga, tu
ri kasoje pinigų apie 1,000 dol 
Jos pirmsėdis J. Šileika smar
kiai dirba draugijos naudai. 
Jis turi surinkęs kelias de
šimts dol. naujos bažnyčios 
Monstrancijai. 

Pranas. 

ATLANTIC CITY, N. J. 
"MOTINĖLĖS ' SUSIRIN

KIMAS. 

Metinis "Motinėlės « ! « , ' ) susi
rinkimas įvyko šiemet 2 d. 
rugsėjo Strand viešbuty At
lantic City, N. J. Peržiurėjus 
kasieriaus knygas pasirodė ši-
tokis organizacijos turtas: ge
ležiniam kapitale trys tūks
tančiai šeši šimtai devynias 
dešimts šeši doleriai ir sep
tynias dešimts keturi centai, 
iš kuriu $3,000.00 yra įvestis-
ti į bonus, o $696.74 randasi 207 York St. Brooklyn, N. Y. 

' grynais pinigais pas kasierių. K ū B - v - Matulaitis, rast. 

D A K T A R A I : 
\ŠS* 

Telefonas Boulovard 1W9 

DrSA Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVENUE 

Chicago, IU. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet Iki 3 po piet, 6:30 *ak. Iki 
9:M vak. 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 W. 47-th St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nuo 
• iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 Iki 2 Tai. po pieta. 
• - 9 

^ ^ į ^ Į į ^ — ^ — — — ^ — — • — — — « 
Telefonas Seeley 7439 

Dr, I. M. Feinberg 
Gydo specialiai visokias vyrų Ir 

motery lytiškas Ugas> 
2401 Madisoa Street 

Kamp. Western Are. — Chicago 
Valandos: 2—4 po pietn 7—t vak. 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave. 
Telef. Lafayctte 4146 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgas Street 
Chicago, IU. 

Dr. A. Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—Be marinimo, 
2)—Be peili* Ir be skausmo, 
3)—Be kraujo, 
*)—Be Joki© pavojaus sveikatai, 
5)—Pacijentui nereikia t»lrjrti, ga

li tuoj valgyti, ir guli eiti | 
darbą. 

Pagydo 'Gall-stoneM' (akmenį* tulžyje) 
ir akmenis Šlapumo pūslėje, be o-
perncijos, MI tara tikromi* moks
liškomis priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugrąžina girdėjimą. 
Gydė visokias Hgas pasekmingai, Ir jei 

>r» r«i kalas daro operaeljas. 
Profenijonalį patarnavimą teikia savo 

ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, EI. 
Ofisą* atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po piet iki 9 vai. vakare. 
Nedėliomis ir seredomis ofisas užda

ryta*. 

^ 

Dr. Manrice Kairo 
OTdytoJas Ir Cbirurgis 

4 6 3 1 8 . Ashland Ave. 
Tel. Yaruj 09M 

Valandos; f % 
Nuo 10 iM 12 p ie t 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakaro. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

Tel. Boulevard S68« 

Dr. j . p . POŠKA 
GYDYTOJAS 

m < " 
CH1KLKGA8 

S137 So. Morgan Street 
Valandos: *—11 11 ryto. 
Vakarais nuo 7 lkl • 

CIOKRO OFISAS t 
1S4S Sonth 49-th Aveoa* 

Telef. Cicero M7C 
Valand.: »—«:«• v. • . kasdien. 

Utarninkal* ir petaycioma aao I 
!kl t Tml. ntfL ** I 

f. ' i • ^ 
)fiso Tel. Boulevard M M 
Kezid. TeL Drexel t l » l 

DR. A. A. ROTH 
BIBAS GYDYTOJAS IR 

CEURURGAS 
Specialistas Moterišku. Vyrlikn 

Valką tr Tlsa cbronJJku Ugn. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas Slft Str. 

Vai.: 1—S po piet. t—8 rak. Ked. 
tr Šventadieniais 1<T—12 d. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkeli- Mini ofise po aomerta 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECUATiTSTAS 

Mftom, Moterų Ir Vrru Llgn 
VaL: ryto nuo 10—11 nuo 1—4 
po pieto: nuo 7—l.s t «| 
Nedėliomis: l f lkl l t . 

Midway SMS 

A. + A. 
KOTRINA 

FETROKIENĖ. 
(Po tėvais Raškevičlntč) 

miiė rugsėjo 30, 1924 m. 2:30 
vai. ryto. 28 meto amžiaus Bu* 
vo gimusi Amerikoje. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra StasJ, dvi dukterį Kilvla. 
M. ir Hutha. A. taipgi paliko 
tėve, tris brolius Ir keturias sc-
tesis. 

K tinas pašarvotas 1721 E. 
Adams St. Sprtngfieltl. III. l a i -
dotuvės įvyks Utarninke rugsė
jo 2S d. Iš namu t •*!• *«'s 

atlydėtas f Sv. Vlm-eiito Be 
Paulio !>ažnyrią. kurioj Jvrks 
gedulingos pamaldos u i velio
nę siela. 

Po pamaldų bus nulydėta į 
Kalvarijos kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus giminės, rau
gus ir pažįstamus dalyvauti šio 
sc pamaldose, ir laidotuvės. 

Nuliūdę: Vyras Stanislovas Ir 
vaikučiai* 

Klausykit 
Draugai Tautiečiai! 

i 

"Pirmą sykį Amerikon atvykęs 
W išlipęs New Yorke, dėde pasi
ėmė pas save. Ten jis man davė 
rūkyti HELMAR. Aš negaliu 
pamiršti pirmą jausmą rūkant 
HELMARS. Jis vis dar pas ma
ne ir ai visados rūkau juos ir 
niekad nepabosta/' 

. Taip ir jums pasiregėtų, jei jus 
taipgi rūkytumėte HELMAR 
Turkiškus Cigaretus, kadangi 
HELMARS susideda iš Turkiš
ko Tabako garsaus po visą že
mę kaipo geriausio ir brangiau
sio tabako cigaretams. 

HELMARS yra absoliutišku 
ni ir jpekiuoti į kartono skrynu
tes, kad jie nelužtu 

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 
permaina į Turkiškus 

MruMa^uti 
Gamintojai augšMauslos 

rūšies Turkiškų ir Egyptifi-
kų cigaretų pasauly. 

BOXES<flt>'20 

.~*m + <m+m * m i ^ a » * > • • 

NEMETYKsavoPINIGUS 
Perkant naujus drabužius. At

neškit pas mus savo Senus siutus 
lf overkotus tai mes atnaujisime. 
Patyrę 20 metų šitame darbe 

LIETUVIS ADVOKATAS ' 
Man.! D. B14—fils—127 H. Dear. 
born 8t. Tel. Randotpb ftll . U i 

MTT1Y fehdUM ATft. 
TeL Pnllman *177 

ŝ= 
Tel. Dearborn 47«« 

JOSEPH C. SOBOL 
IJstTUVl8 ADVOKATAS 

Sulte 1518 Ashland Block Bldg 
155 N. Clark St. ChJcago, m . 

Residencija 
• •41 W. 23 Pi. TeL Canal S589 

V • • • • — f 

J Namus Nežiurlat Kur Grrentum 
Valom visokios rūšies vyrų Ir 

moterų skrybėles 
Padarom darbą greitai, 

Pigiai, gerai 
U. S. CLEANERS AND 

DYERS 
Savininkas 

W. G. N O R A K 
I 2210 W. 22-nd Street 

Chicago, 111, 
Telefonas Roosevelt 1631 

JOHN I. BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

parSarlata bakSaMHfeui Ir lr""~J'~f 
T Soūth Dearborn Street 
KOOM 1538 TRIBUJTB BLDG. 

Telefonas Randolph 3281 
Vakarais: 2151 We*t 22 St 

Telefone n>n«| Į M 7 

•- m 

\\'h 
\\%i 

h* ^/k 

' m 
HCJG^ J9'M 

Dr. Ohiropractor tr 
Akušerka 

ANIELĖ KAUSHILLAS 
Gydau be vaistų Ir be operacijų, 
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o 
rasite pagelba. Patarimas dovanai. 

Valandos nuo 1 iki 9 vakare, 
Tel. Yards 4951 

3252 SO. Halsted St. 

J.MILKEVICZ 
TAILOR 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

Aš dabar turiu aukščiau
sios rūšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių 
materijų. 

Darau Ant Orderio 
8iutus ir Overkotus del 

vyru. 

Patyręs 
20 metų ant Šito darbo. 

Meldžiu Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti. 
Kainos Visiems Prieinamos 

Taipgi taisau, valau ir 
prosinu. 

J. M1LKE VICZ 
LIETUVYS SIUVĖJAS 
670 West 18-th Street 

Chicago, 111. 
Telef. Canal 0S34 

KINGSTON, PA. llarbor, Long Island, vėliaus 
gyvenusi 60 East 109-th St., 
New York City. Prašome pra-

Iš mūsų kolonijos šią vasa- n e g t i prieglaudos vardą ir ad-
rą šivažiavo daug lietuvių \ k u r v a i k a i p a d o t i . 
Tėvynę, Lietuvą. Vieni važia
vo ii meilės del Tėvynes, pa- Lietuvių Biuras, 
matyti ją ir gal kiek sušelpti 

(T 
DR. P. SIMAITIS 

NaprapaUfc 
Gydau pasekmingai Širdies li

gas, sugedusius vidurius, paliegu
sias strėnas, dusui], galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suliesinų; 
nesilpnindamas jų vaistais, šiaip 
jau tonsilius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai, gydau varto
jant Naprajpatijos ir maistinės 
chemijos būda gydymui CiSgydes 
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir ilgai gyventum). 

Vai. 1 iki 4 po pietų, 6 iki 8 
vak. Nedėlioms po sutartj. 
Ofisas 4652 S. Ashland Avenue 

— — • 

r 3. 

• » » » • • » » • • » • 

TeL Omai §9iT Vak. Canal t i l t 

DU P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Str. 

Vaandos: 1# lkl 19 ryte; 1 Ud I 
9# platų: • lkl t n t a r t 

PRANEŠIMAS SERGAN 
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydymo budais. 

Atsilankykite i 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antru fcubu) 
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare. 

labdaringąsias įstaigas. Kiti 
važiavo vien del bizniaus. Tie 
greit grįžo, nes nesugelbeda
mi gero biznio varyti, nemo
kėjo savo pinigais tinkamai* 
verstis. Iš grįžtančiu, tenka iš
girsti gerų dalykų apie Tė
vynę. Ten ir oras sveikesnis, 
ir gyvenimas ramesnis. Ten\ 
savoji valdžia. Ten ir viskas* 
gerai tvarkoma. Žhionės my
lintieji Tėvynę patenkinti' 
grįžta. 

Pas mus čia yra draugijų. 
Bet ne visos tinkamai gyve
na. Atsiranda žmonių, kurie 
*iori pasipelnyti, 6 ne visuo
menes ' naudingą darbų dirb
ti. Pasitaikė, kad vienas žmo
gelis nusuko kelis šimtus do
lerių. Kilo triukšmas. Bet ga
lų gale fcutylo viskas. 

Kitų kartų parašysiu dau
giau. 

Laužema Šakelė. 

Foreign Langnage 

Information Service, 

119 West 41 Street, 

New York City. 

I— • » »— mm +» mm ^ • • • { 

J. B A K T Y S 
PIRMOS KLIASOS LIE

TUVYS KRIAUCIUS 
Turiu už garbė pranešti visuo

menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad a* padidinau stocka 
savo kriaučiikai ištaisai, ir da 
bar turiu didžiausia pasirinkimą 
rudeninių ir žieminių materijų. 

I SIUTAI IR OVERKOTAI 
VISOKIŲ STAILU 

Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi. 

Valom, Prostnam Ir Talsom 

J. B A K T Y S 
$249 So. Halsted St. 

Chicago, IU. 
Tel. Yards 6449 

S. W. B A N E S 
A D V O l t A T A S 
19 W. Monroe Street 

Room 904 — Trt. Itaudolpb 9900 
V«L. Hao 9 ryto lkl 6 po pietų 
V a k a m * 8903 So. ftafeted Btr. 

Telel. Tards 1015 
Chicago. 

— . / 

G. V . G H E S N U L 
A D T O E A T A 8 

Metrupolltaii Stale Banko Vi 
9901 W. 22nd St. TeL 

Telef. Central 4411 

KASIAM P. GUCIS 
ADVOKATAS 

127 N. Dearborn Street 
Valand.: nuo C iki 8:10 
Nedėliomis 9 iki 12 
Ręski.: 3*23 So. Halsted Str. 

Telef. Boulevard 1210 
Chicago. 

—/ 

HELEN BELMEN JERRY 
IilETUVjĖ ADVOKATĄ 

4454 South Wcstern Ave. 
Telefonas Lafayctte 4089 

Valandos: Nuo 7 Iki 9 vakarais, 
Nuo 2 iki 6 Subatom po piet. ' 

m4 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117 — 1122 
127 N. Dearborn 8tr. 
Telef. State 7521 

• » • % 

Vakarais ir nedėlios ryta: 
orise "Naujienų" name: 

1789 So. Halsted Str. 
Telef. Koosevclt 850U 

Panedėlio valiare: 
4601 So. Marshficld Ave. 

tįm*m\ m S— • • • • • * » * Wm^m>ė$m\ »<mt 
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j CICERO TAILORING GOMPANY 
5 PATYR? LIETUVIAI SIUVAJIAI 

Pranešimas Visiems Lietuviams 
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni

nių ir žieminių materijų. 
Siuvam Ant Užsakymo 

Siutus ir Overkotus naujausios mados 
Mūsų Darbas Visados Augstos Rųšies 

Kreipkitės pas mus del gero patarnavimo 
Padarome darbą gerai ir pigiai 

Savininkai 

i T. BARTKUS IR J. KULPINSKAS 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS * 

2221 W. 22-nd St. arti Deavttt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakarą Se-
redoj ir PėtnyfiloJ nuo 9 r. iki 4 
v. Veda visokia* bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba Visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Parmaa ir 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis išlygo
mis 

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

11 S. La Salle st. Room 9001 
TeL Randolph 1034 VaL a o o l - l 

VAKARAIS: 
8201 S. Halsted st. TeL Rivd. t 7 7 l 

v. f apart Panedėlio Ir 
Pėtnyčlos 

- * 

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

Ofisas DMUtttartyJt 

29 South La Salle Street 

Telefonas Central 6390 

Vakarais 3223 S. Halsted 81 
Telefonas Yards 4681 

5 4837 We#t 14-th St. 2-nd Floor Cicero. W . 
kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimiitiiiiiiimiiiiR 
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PAIEŠKOJIMAS. 
» 

Ona A3treUaen€; iš Sag 

C H A S . K. V U O S A I T I S 
PATYRCS LIETUVIU KRAUCIUS 

Vyru ir Moterų Rūbų Siuvėjas 
OVBRKOTUS IR SIŪTUS 

Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau. 
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama 

kaina. 
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus. 

C H A S , K. V U O S A I T I S 
2337 So. Leavitt St. Tel. Rooievelt 8982 0hica«o. 

H I M > M H H M l i l T l i r T H T r T W T f Ii' T Tl " " ' ' • • • M 

CeL Central 6200 

STASULANI 
A D V O K A T A i 
Vldureilestyia Ofisas: 

i 911 CMoafo Tempto BMg. 
W. VVashington S t 

ĮCtOEKD Ofisas: 
L314 a Clcofo Av. TeL Clotro 50J | 

>GfcPORT..Ofisas: Kitais vak. 
i • a h t i i St. TeL BouL ttJT 

Remkite taot ĮMftStjoai-
lus, hiiunAt Irarfe ftr»H 
naši dienraštį "Drauge". -
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RASTAS UPĖJE LAVONAS. 
• 

Desplaines upėje rdstas ne
identifikuotos jaunos., dailiai 
pasirėdžiusios moteriškės la
vonas. 

Pranešta, kad ta moteriškė 
sekmadienį klaidžiojusi po 
Concordia kapines, paskui 
dingusi. 

Policija spėjo, kad jinai 
paeinanti iš gerjij namu ir, 

TUŠČIAS DARBAS. 

Trys plėšikai vakar nuo 
Lakeview Jrust and Savings 
bankos pasiuntėjo atėmė kre
pšį, manydami, kad j4o neša
mi pinigai. 

ffuotarpu krepšy buvo tik 
vieni kaneeliuoti čekiai su 
memorandumu. 

Krepšys atimtas pasiuntė-
jui išėjus iš bankos. Tai į-

matyt, pabludus nusižudusi' vyko apie 800 rytą, kuomet 

ta šį rudenį surengti balių, kainas Suvienytose Valstijose 
Tam išrinkta komisija. Buvo ateakanSausios kompanijos. # 
™>™+-»+™ • . . . . . . »i kaina įėjo i galę nesenai 
svarstytas apie prisidėjimą įr bus duodama išmėginimui 
prie pterapijos bazarą. Nutar- Yellow Cab Kompanijos. Ši 
ta suteikti 10 dol. iš iždo ir kompanija yra didžiausia taxi 

. . . . .. . Cab Organizacija pasauly, tu-
užbaigus susirinkimą visi bu- • A- J • • v. .. 
. .7 . , »r . innti daugiausia važinėjamu 

n u ejo i bazarą . M ė g i n t a liu- m a š i n ų Chicagoj . 

SA^JNGIEČIŲ DOMEI. 

Įšokdama upėn. 

SUIMTI Už P0LICM0N0 
PERsOVIMA, 

gatvėje buvo daug 
darban žmonių. 

einančiu 

kę. Vienas kitas laimėjo. Biz
nieriai pradėjo varyti viens su 
kitu, pasiryžę subitinti Šven
to Juozapo draugiją, kuri 
padarė" parapijai pelno 94 dol. 
Biznierių ginčai išsipildė. Au
šros Vartą Dievo Motinos Dr-
ja padare suviuš šimto dol. pel 
no. Valio! 

Rep. 

P R A N E Š I M A S 
Liet. R. K. Labd. Sąj. Cen

tro susirinkimas įvyks trečia-
Paskui policija rado pames d i e n y rugsėjo 24 d. 1924, 7:30 

Suimti 4 negrai už polic-Į 
mono Kennedy peršovimą a-
ną rytmetį. Keturi negrai 
plėšikai bėgo apkraustę vieną 
krautuvę ir pašovę krautnvi-

tus čekius ir su krepšiu. 
Tai bent apsivylimas. 

NORTH SIDE. 

Aušros Vartą Dievo Moti
nos Draugija laikė mėn. su

ninką. Policmonas Kennedy | s i r i n k i n i a S v- Mykolo parapi-
pamatė Imančius ir mė<rino[Jos s v e t ^ i n ^ > nigs. 14 d. Na

vai, vak. Aušros Vartų parap. 
svetainėj. Kviečiame atstovus 
ir atstovės skaitlingai atsi
lankyti į susirinkimą. 

J. Petraitis, pirm., 
M. česnavičius. rast. 

Ju paprastos kainos yra že
mesnes negu kokios * kitos 
kompanijos visam mieste, gi 
dabar penki žmonės gali va
žiuoti už ta pačia kaina ką ir 
vienas. Trumpu laiku bus ga
lima su Yellow Cab važinėtis 
kur kas pigiau negu kitais bu
dais važinėjimo. 

Šios kainu permainos tapo 
įvestos prašant pačią Taxi 
Cab važinėtoją kurie taip pat 
vra dalimi kompanijos. The 
Yellow Cab Kompanija yra 
padariusi daug dalykų page
rinimui. Elektros šviesos ant 
Michigan Ave. tapo įtaisytas 
jos liešiomis ir snlyg Mr. John 
Hurtz, Prezidento šios kom
panijos, dar daugiau ketina
ma jvesti^ modernišku pageri
nimu važinėtojams. 

(Apgr.) " 

•r 

pamat 
sulaikyti. 
p e r š a u t a s 

Už tai tu niekšu 

JONAS BARTUŠEVICH 
mirė po sunkios ligos ligoninėj 
Rngs. 21. 1924 9 vai. vak. 75 
metų amžiaus. Kilo iš Raseinių 
Apskr., Girdiškės parap. Kuo-
šių Kaimo. Amerikoj išgyveno 
33 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Mykolą ir dukteri Oną. 
Velionis priklausė prie šv. Pran 
ciškaus 3-čiojo Zokono. 

Kūnas pašarvotas 7135 So. 
Rockwell str. Laidotuvės Įvyks 
Ketverge, Rugsėjo 25, iš namų 
8 va), bus atlydėtas j šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sunūs ir duktė. 
Laidotuvėms patarnaus grab. 

Eudeikis Yards 1741. 

IGNACAS GUDAITIS 
mirt? saibatojc. rugsėjo 20, 1924 
2:45 po pietų. 41 metų am
žiaus. Paliko moterį Ona ir 
dukterį Anastazija. Iš i Lėtu vos 
paėjo Telšių apskrlėto. Tverų 
parapijos, Gudaičiu kaimo. JLie 
tuvoj liko sesuo. Amerikoje iš
gyveno 16 metų. Kūnas pa
šarvotas 1336 Cieero Avcnue, 
Cicero, BĮ. Laidotuvės bus se-
redoj, rugsėjo 24, 8 vai. ryto, 
į švento Antano bažnyčia, Ci
cero, 111. Po pamaldų J šv. Ka
zimiero kapines. 

širdingai užprašome visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
dalyvavai, laidotuvėse.. Lieka 
nuliūdę: 

Moteris ir Duktė. 

Laidotuvėse patarnauja gra-
Jbortus I. J. Zolp. Tel. Boule
vard 5203. 

rių atsilankė skaitlingai. Bu
vo perskaitytas protokolas. 
Paaiškėjo, kad ligonių buvo 
tiktai vienas. Toliaus sekė ra
portai: Labdariu Sąjungos, 
Federacijos 23 skyriaus, Kat. 
Federacijos XIV Kongreso at
stovo. Šį raportg, davė atsto
vas Pr. Paliulis, p. Paliulis, 
nors yra dar jaunas vyras, 
bet gražiai ir aiškiai kalba. 
Jo raporto buvo malonu klau
syti. Raportas liko priimtas 
atsistojant ir delnais plojant. 
Buvo skaitytas laiškas nuo šv.' 
Kazimiero A. R. D. su užkvie-
timu į Seimą, kuris įvyks rug
sėjo 28 d. Pakvietintas priim
tas, bet niekas neapsiėmė sei
me dalyvauti. Toliaus nutar-

X-RAY EGZAMINAS 
$1.00 

Moterys tr Vyrai, nedaro Bkirtu-
mo kaip ilgai jus kenčiate ir ka 
kiti daktarai yra jums sakė Atei
kite ir duokite proga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel-
ba naujausio aparato X-Ray kuris 
nukreips kelia bent kokiai klaidai 
o pasakys visa teisybė ir tikra prie
žastį ligos parodant visus organus. 

Egzaminas nieko nekenkia, be jo
kio skausmo Ir nėra reikalo nusi-
i ėdyti. 

Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, jeigu negrumuliuo-
ja tau viduriai, neturi apetito, kosti 
ar kankina tave rumatizmas, asthma, 
odos ligos, nerviškumas ir kiots 
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti 
greita rezultatą — tai ateik tuojaus. 

Mes vartojam naujausia vvakcyn ir 
serum "606" ar 914 kuomet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa 
gyvastis". "Intro venoUs" (drugs yra 
leidžiami tiesiai į kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų, šis yra 
nepaprastas būdas gydymo kraujo 
l i gų . 

Nedaro skirtumo kiek tų pinigu 
praleidai, ir kiek tave jau kiti ap
vylė, ateik čionais ir sužinok pilną 
teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio 
kuris veda j sveikata. 

Atsinešk šį skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui? 

" C H I C A G O ^ M E D I C A L C L I ^ I Č 
Dr. R. G. McCarthy, 

505 S. State St. Kairąp. Congress 
2 Lubos 

Valandos: Nuo 9 iki 5:30 vak. 
Panedėliais, Seredoms ir Subatoris 
9 iki 8 vak. Nedėlioms nuo 9 iki 12. 

AR ŽINAI KAD 
Lietuvos Švietimo Ministeri
ja uždraudė vartojimą kny
gos ''Istorija Kaimiečių ko
vos su Ponais'\ kuri vra iš-
leista Amerikoj. Ar žinai kad 
Helmar Turkiški cigaretai y-
ra išdirbti augšeiausios rų-
šies Turkiški! cigarete išdir
bę jų pasauly! Tu taip kaip ir 
kiti, tikrai pamėgsi permaina 
i Turkiškus. 

» 

(Apgr*) 

V 

ŽEMIAUSIOS CAB 
KAINOS. 

Įvedant naujas kainas Yel-
low Oab Kompanijoj, dabar 
penki pasažieriai gali už tiek 
pat važiuoti kaip ir vienas. 
Žmonės šiame mieste galės 
važinėtis mokant pigiausias 

KAZIMER LAUCIUS 
Lietuvys Siuvėjas 
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Darau Ant Užsakymo Visokiu 

t 

Madų 
įvairių Materijų 

H žieminių ir Rudeninių 
Kreipkitės Pas Mane 

Su Savo Siuvimo Reikalais Busite J 
Patenkyti 

Taipgi 
Taisau, Valau ir Prosinu 

KAZIMER LAUCIUS 
3305 South Auburn Ave. 

Chicago. IU. 

Moterų Sąjungos Centro Val
dyba 1924 ir 1925 metų. 

Dvas. Vadas - Kun. M. J. 
Urbonas, 301 So. State St. 
Du Bois, Pa. 

Pirm. - Veronika Valantie-
jienė, 4 Lexington Ave. Mas 
peth, L. I. 

Viee-Pirm. - Ona Dabra-
volskienė, 28 Filmore St. Bro-
oklyn, N. Y. 

Rast, ir Adm. - Marijona 
Vaičiūnienė, 1927 So. 49 Ave. 
Cicero, UI. 

Iždininke ~ Monika Gurins-
kaite, 3347 So. Auburn Ave., 
Chicago, UI. 

Jždo Globėjos - Jule Ged
minaitė, 1800 So. 11-th St. 
Springfield, IU. Barbora Bi-
tautienė, 911 W. 33 St. Chi

cago, UI. 

Redaktore - Zofija Saka-
lienė, 2151 W. 22-nd St. Chi* 
cago. .. (< « ^ | j | 

P A R D A V I M U I 

REAL ESTATE 

PARDAVIMUI 

P ASNAUDOK PROGA 
• • : 

Didžiausias Išpardav imas 
VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR 

ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 
Ant 

- IDGEPORTO 
OVERKOTAI 

$4fl50 * 
—' Augsčiau 

Naujausios 
Madų 

SIUTAI 
Visokių 
Stylių 

Ir 
Augsčiau 

Įvairių materijų, visokių sizu, 
1 nekurie su dviejom kelnėm. Tu

rim ir Hart Schaffner & Marx 
siutu. 

NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ. 
Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti jį su narkotiškais nuodais, 

kad "apmalšint?* jo skausmą paeinanti nuo netvarkoj esančių viduriu. 
Dar geriau—duokite jam truput) 

BINO 
tyriausio, aaldaus-skonio, tikro viduriu paliuosuotojo. Jame nėra svaigalų. 
Nėra narkotiakų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ii daržovių išsunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių uikiettjimo, vidurių 
dieglio, mėšlungio. Kūdikiai mėgsta jj. Jie net prašo daugiau*. 

Jūsų aptiekoriua parduoda Bambino—85c. m± bonką, 
arba pasiųskite tiesiai i laboratoriją. 

F. AD. RICHTER & CO. 
104-114 So. 4tii Street Brooklya. N . Y . 

DIDELI BARGENAI 
Aš ESU ĮGALIOTAS CEN

TRAL TRUST KOMPANI
JOS IŠ CINCINNATI, OHIO 
parduoti balanca 34 lotų kurie 
randasi Archer ir Kostner Av. 
apielinke; kiekvienas lotas y-
ra 30 pėdų x 125; KAINA 
$280.00; Išlygos $25.00 Cash; 
balancas po $5.00 į menes;. 
NEPRALEISK ŠIOS PRO 
GOS. Atsišaukite Vaistynė 
Archer & Kostner Ave. Mūsų 
agentas jums parodys šiuos 
lotus. Geriausias bargenas ko
kis yra siuolmas. 

1701 South Union Avenue. 
Didelis namas turintis 6 fla-
tus; randos neša suvirs $60.00 
į mėnesį. Kaina tiktai $4,200. 
Išlygos $700.00 cash balanca 
ant lengvu mėnesinių išmokė
jimų. 

3808 Wallace Street. 6 kam
bariu namas; Kaina tiktai $3,-
800.00. Išlygos a $500.00 cash; 
likusius leng\Tais mėnesiniais 
išmokėjimais. 

$25.00 cash! $5.00 į mėnesi 
nuperka didelius Vo akrinius 
lotus Lyons ant Joliet Avenue 
arti Ogden Avenue. Kaina tik
tai $750.00. Pasimatykite su 
agentu Mr. John Sindelar Og-
den Avenue arti Joliet Ave
nue, Lyons, UI. 

KELNES! KELNES! KELNES 
$1.95 $1.95 $1.95 

Ir Augsčiau 
Visokios rųšies, didelis išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, plonų ir sto : 

ru. 

PAUL LEASES 
3427 So. Halsted Street 
Opposite 34-th Place 

Chicago 
Tel. Boulevard 1566 

Special 
Sweaters 

$2.85 

2 nauji 5 kambariu bunga 
lows, galima tuo.taus išrenduo-
ti. 5428 West 31 gatvė ir 
5429 West 30-th Place. lotas 
60 ppdų x 125. Furnaoe šiluma 
ir viskas moderniškai įtaisv-
ta. Pastogėj vra užtektinai vie 
tos taip kad galima pataisy
ti } gyvenamuosius kambarius. 
10 minutu pekščiam eiti į 
Westem Electric Co. Kaina 
tiktai $7.300.00. Raktus gali
ma gauti 5424 West 31 Street. 
Mūsų pardavėjas bus -prie na
mo visa diena nedėlioj. 

VIRŠ PADUOTOS PRO-
PERTES TURT BTTTT PAR
DUOTOS Pripš SPALIO t< 
Norint Dilnesniu informacijų 
atvažiuokite arba rašykite se
kančiu adresu: 

FRANK J. PETRU 
1443 West 18-th Street 
Arti Ashland Avenue 

Telef. Canal 0806 

KAS TURI $4,000.00 
Pardavimui 3 flatų krautu

vė po 4 kambarius flatas. Pe
čiais apšildomas. Renda neša 
$200.00 i mėnesi. Parsiduod'a 
už $14,500.00 Imokėt cash 
$4,000.00% Likusios mėnesiniais 
mokesčiais. 

C. H. LYONS & CO. 
5931 So. Kedzie Ave. 
Tel. Prospect 9163 

PLAYER — PIANAS 
Ant Pardavimo 

į $250 
$250 nuperka puiku Player Pianą, 

vartotas tik 3 mėnesiai. Cash ar 18-
mokesčiais. In storage 

1722 South Ashland Ave. 
Chicago, IU. 

IVAIRįJS KONTRAK-
TORIAI 

• i^s 

Tel. Blvd. 9641 

A. KAIRIS 
Murįmo Ir budavojimo namu 

GENERALIS 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankykite pas mane dnosu 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, 111. 
Home 

3356 Ixuve Avemie 

Perkam, parduodam ir f 

I mainom namus, farmas taip 
%i ir visokius biznius. 

Darbą, atliekam greitai, 
jpiffiai i r gerai. 

Kreipkitės: t 

3352 So. Halsted Str, j 
Tel. Boulevard 9641 

ĮBUK GUDRU 
Pasinaudok propa kol dar 

lyra laiko išsirinkti gerą 
ieta del gyvenimo arti 

juette Park ir šv. Ka-
liero Vienuolino. 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduoti, 
" lyti ar budavoti 

Kreipkitės pas 
* * * • . . . • ' * ' 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

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

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl TeL Yards 7282 

Z S MlCHEVICL &CO 

Apsaugam Insurinam viską 
Tel. Prospect 4345 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

B I Z N I S 
ANT PARDAVIMO pool 

room ir cigarų krautuvė, ge
roj vietoj biznis nuo seno iš
dirbtas. 

1821 W. North Avenue 
Chicago, UI. 

ANT PARDAVIMO Barberaė (barz 
daskutykla) gražioj vietoj lietuvių 
apgyventoj yra 8 krėslai, Storas Ir 6 
kambariai pagyvenimui leasas ant 3 
tnetu randa nebrangi, biznis geras. 
Priežastis pardavimo išsikelių į ki
tą vieta. 

1807 West North Ave, 
Chicago, IU. 

Armitage 6193 

JACOBSON ROOFING 
CO. 

General Rooflng Contractor 
Visi stogai egzaminuojami ir 

aprokavimai duodami veltui. 

Mes taisome senus ir dengiame 
naujus stogus visokios rūšies. 

Blusų trokai važiuoja į visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 PraMurimus Stoge 
Pataisome ui $4.00 

Visas Darbas Garantuo
jamas 

i 2011-13 W. Division Str. 
! < • • ! • • • • • • » » • • • • • • • • 

m m i O ^ » o * x » ^ w « > » ^ MĮ mm ĮĮ $ m tm * 

Telefonas Canal 5395 

JOHN 6. MEZLAISKIS 
Greneralie Kontraktoriui, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Chicago, Dl. 

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

PAFAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
% Parduodam Laivakortes. • i 

- i 

E. J. H £ N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
. Chicago, 111. 

Residencijos Tel. Ofiso TeL. 

Prospect 5101 Prospect 5778 

- i 

*—« 
(Telefonas Canal 7233 

• • • • • • • • • 
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PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojimo Koniraktorius 

j DaŽŲ ir Poperos Krautuvė 
| 233« SO. IiEAVITT STR, 

|Tel. Lafayette 4223 

P L U M B I N G 
[Raipo lietuvys, lietuviams visados! 

patarnauju kuoReriauslal 
M. YtSKA, 

8328 West 88tlk Street 

Remkite tuos profesiona

lus, biznierius kurie garsi. 

oa» dienrašti "Drauge". 

Tel. Canal 2655 
C. J. PANSIRHA 

Fotografas 
PAHSIRNA STTIDIO 

1001 & Halsted St., Chicago, 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja J visas 
miesto dalia 

į i 

k 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS HIGGIN8 

2813 So. Oakley Ave Chicago, 

S. 0. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 23-rd Place 

Chicago, III. 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1271 
Sttt 
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^ G SKflRY PATYRĘS LIETU- I 
| U.0AUDI VIŲ SIUVĖJAS I 

OVERKOTUS IR SIUTUS I 
Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ j 
Rudeninių ir žieminių Materijų 

Kainos Prieinamos, Patarnavimas 
Mandagiausias S 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite Patenkinti 

G. SKOBY 
I* 

2150 So. Hoyne Ave. Chicago. § 
TeL Canal 7031 
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