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VYSKUPAS PRAŠO 
GELBĖTI KANDIDATAMS 

I KUNIGUS. 

I i 

Katalikų medžiagine parama 
reikalinga. 

• 

CKOOKSTON, ^linn., mg. 
26. — Šios diocezijos Vysku
pas ^Timotiejus Corbett išlei
do ganytojinį raštę į tikin
čiuosius. Pranešta, kad se
minarijos reikalams kolekta 
ciiocezijos bažnyčiose1 įvyks 
spalių 5 dieną. 

Be to Vyskupas rašte prie 
tos progos atsieliepia į tikin
čiuosius prašydamas duoti 
reikalingos pagelbos kandida
tams į kunigus. Toji pagel-
ba, suprantama, turi but gau
siu aiik,u formoje. Surinkto
mis aukomis remiamos dvasi
škos seminarijos, kuriose ma-

Vokietija Turi Pasitikėjimo 
Valstybėmis 

Lauks Nuo VISŲ Palankaus 

TABOKOS MpNOPOLUA 
LATVIJOJE. 

RYGA,.rūgs. 26. ,— Latvi
jos ministerin kabinetas pri
pažino tabokos monopoliją 
principe su tiksiu padidinti 

CHICAGOJE 
PAIMTAS I PATAISOS 

IŠTAIGA. 

Municipalis teisėjas Trude 

Lietuvos Delegacijos Juridinis Klausim; 
Tautu Sąjungoje 

WASHINQrT0NT, rugs. 23. 
i v I J-A v • . J . Žoles nubaudė 6 mėnesiais —Lietuvos Delepjac fT Saiun 

valstybes kreditą užsieniuose.! J ^mmwm i ^ ^ a c . p., oąjuu 

BKKLYNAS, rugs. 26. — 
Visu vokiečių politinių parti
jų nuraminimui ir opozicijos 
užsieniuose nuginklavimui, 
užsieniu minist. ^tresemann 
savo organe "Ze i t " išaiški
no valdžios memorandumą, 
koks pasiųstas valstybėms 
del Vokietijos įstojimo T. Są-
jungon. 

Ministerių kabinetas nuta-

Bus pasiųsta Francijon ir k*-j 
tur komisijp. studijuoti mono
polijų gi stomas. 

Latvijos valdžia tariasi dar 
apie arbatos ir kavos mono
poliją. 

na-
v 

NORI PAŠALINTI Iš 
KANDIDATŪROS. 

.kosi jaunimas, turįs pašauki-!,,, į s t o t j T Sąjungon, jai Vo- jasi paskolos klausimu. Ame-1 mary" balsavimuose. Jinai 

kymų. Dėlto, ateinančių me
tų pradžioje ji galėsianti jau 
būti rT. Sąjungos nariu. 

Čionai vieši užsienių diplo
matai, bankininkai ir biznie
riai pataria vokiečių valdžiai AlfSTIN, Tex., rugs. 26.— 
užsilaikyti ramiai, kaip ilgai šįmet Texas valstybėje demio 
nebus surinkta reikalinga pa- kratų partijos kandidatu į gu 
skola iš Amerikos. ,bernatorius yra Mrs. Fergu 

Chicagos ir New Yorkojson, buvusip gubernatoriaus 
bankininkai tuotafpu darbuo- žmona. Jinai laimėjo "pri-

kalėjiman už palaikymą 
muose prietaisos "moonshi-
n e " gaminti. 

Aukštesniojo teismo teiscV 
jas Da^id atrado, kad namuo 
se prietaisos laikymas nėra 
prasižengimas. Zolesą liepė 
paliuosuoti. 

Dabar teisėjas (Trude Žole-
* 

są pasiuntė j pataisos įstai
ga. 

Del teisėjų nesutikimų žmo 
gus turi atsakyti. 

gai pareikalavo, kad dabar 
posėdžiaujantis Plenumas per 
Nuolatinį Tarptautinį Teismą 

apsvarstyti Plenumas paveda 
nuolatinei politinei KomisijaiJ 
kuri yra žinoma kaipo šeštoji 
Komisija. (Šeštos Komisijos 
Subkomisija buvo nusistačiusi 

išaiškintų, ar Tautų Sąjungos' svarstyti Tarybos Statuto in-
Tarybos Statutas Tarybai su- terpreravimo klausimą be Lie-

PERMAŽAI SUKO-
LEKTUOTA. 

Kai-kam parupo, kad šįmet - j i« fovv/i. *.. U ^ H N B ^ j~* w~ .j«..» ^m**-*.*-, ' ^ • " v " * ' •——- \maiy vai>avHIUIOBK. .iinai rvai-Kam parupo, Kaa sjmet 
mo priimti kunigystes Nakra- k i o t i j a į b u s užtikrinta reika-į rikoje turi but surinkta 100 eina prieš įsivyravusį šioje permažai bausmių surinkta mentą 

Vyskupas nurodo sunkeny
bes, kokias turi pergyventi 
kunigai. Kaip jie turi daug 
kovoti su piktu ir visur kuo-
plačiansia skleisti Dievo gar
be. 

Kunigystėn dėlto sunkus 
prisirengimas. (Kandidatai 
turi iškultivuoti savo dievo
tumą, turi daug mokslo perei 
tį. Tai visa reikalinga kovai 
su sofizmais. 

Ypač šiandie Motina Baž
nyčia reikalinga daug kuni
gų, kuomet darbo begalo 
daug, gi darbininkų perma-

laujama visais reikalais lygy-lmilionų dolerių paskola re-
bė. miantis reparaeiniais planais. 

Valdiškose sferose nusve- Kai-kurie bankininkai į paa
ria nuomonė', kad pasiųstas skolos klausimą optimistiniai 
memorandumas duosiąs geis- atsineša. jKiti abejoja apie 
tinų pasekmių, ir kad Vokie- pačią paskolą ir tokios nau-
tija gausianti palapkių atsa-' dingiuną. 

Gruzijoj Revoliucija Patys Bolševikai 

— 

BAZARŲ KLAUSIMAS 
ANGLIJOJE. 

LONDONAS, rugs. 26. — 
Miręs Anglijos Kardinolas 
Mannining buvo didelis reng. 
bažnyčių <(parapijų) naudai 
bazarų priešas. 

Nabašninko pėdomis pase- j 
kė ir šiandieninis Kardino
las Bourne. ,Sis nesmerkė 
bazarų, kaip anas, bet niekad 
nedavė leidimo bazarus reng-
ti. 

Nesenai visgi kardinolas 
Bourne savo pažiūras tuo 
klausimu atmainė. 

J is buvo nuomonės, kad 
rengiamuose bazaruose susi
rinkę žmonės turi išleisti pi
nigų priešingai savo norams. 

Jčuomet gi Jo Eminencijai 
teko personaliai būti viename 
bazare, įsitikino, kad taip 
nėra, kad žmonės susirenka 
krūvon ir jų tikslas remti 
aukštaisiais motivais parem
tus reikalus. 

KINAI NAUDOJASI 
AEROPLANAIS. 

PEKINAS, rugs. 26. — 
Manchurijos karo lordas ko
vodamas su Pekino valdžia 
šiame kare vartoja aeropla
nus, iš knrįų bombuojamos 
priešo pozicijos ir miestai. 

ičonai svetimju šalių atsto
vai pasiuntė įspėjimą karo 
lordui, idant jis paliautų borm 
bardavęs neapsaugotus mies
tus. 

TREBIZONDAS. rugs. 26. ktų sugriauti bolševikų vald-
zią. 

Imtasi priemonių. 
Kuomet aiškiai pramatyta 

neišvengti na iKaukaze ręyojiu 
cija, bolševikų valdžia ėmėsi 
priemonių tą revoliuciją ank-

jsčiau sukelti ir, sutriuškinus 
revoliucionierius, ilgam laikui 
revoliucijos apsidrausti. 

Tuo tikslu Oruzijon pasių
sta črezvičaikos ir kiti agen
tai, kurių tikslas buvo pirm 
laiko sukeitį revoliuciją. 

valstybėj klanizmą. 
Klanizrao priėteliai, dau

giausia republikonai, šiandie 
darbuojasi tą moteriškę paša
linti iš baloto* (Kova perkel
ta į teismus. I 

ISO METU SUKAKTUVES. 

— Išvelkama aikštėn, kad 
Gruzijoj revoliuciją patys bol 
ševikai sukėlė. Tai patirta 
iš slaptų bolševistinių depešų, 
kokias turi gruzinų revoliuci
onierių komitetas Turkijoj. 
Turkai tas žinias pa tvirtina. 

Bijojo revoliucijos. 
Maskvos valdžia ilgas lai

kas bijojo galimos pakilti 
JKaukaze revoliucijos. Ta 
baimė štai kuo buvo pama
tuojama : 

Kaukaze buvo permažai 
raudonosios kariuomenės ir 
tos išrengimas neatatinka-
mas. 

Turkija arba kitos valsty
bės galėjo duoti pagelbos re-
voliucijai. 

Daugelio raudonosios armi 
jos kareivių nebuvo galima 
Kaukazan siųsti, nes kiti 
frontai butjų buvę apsil.pninti. 

Galėjo kilti vidurinėj Rusi
joj sumišimai ir kiek tai rei-

•Tokiu būdu tie agentai su
kėlė revoliuciją ir bolševikai 
revoliucionierius ' i numalši
no.' ' Vadinasi, pati Mask
vos valdžia gyventojus sukur 
stė sukilti ir sukilusius žudė. 

Tiflise yra slapfas revoliu
cionierių komitetas. Tam 
komitetui j rankas pateko 
Maskvos valdžios konfidenci-
alės depešoSj siunčiamos a-
gentams. 

PHJLADELPHIA, Pa., r. 
26. — Čionai minimos 150 m. 
sukaktuvės, kaip pirmukart 
susirinko kontinentali s kon
gresas, iš kurio iškilo šiandie
ninis S. V. kongresas. 

Rengiamos įvairiausios pra 
mogos. Vakar skaitlingame 
.susirinkimei kalbėjo Preziden 
ias Coolidge. 

nuo automobilistų Chicagoje. 
nežiūrint vedamos kovos grei 
tam važinėjimui. 

Palyginus su 1923 metų 
bausmėmis, šįmet vos. perpus 
tiek "sukolektuota." Kas 
čia kaltas, klausiama. 

Chicagos premiesčio Ever-
green Park policija susi vaide 
su vienu Chicagos poliemonu. 
Pastarasis uždarytas premie-
mo "dželoj." 

teikia teisės išnešti rezoliuci
ją del ginčo^ tarp. dviejų Val
stybių, jeigu nė viena iš tų 
Valstybių nėra prašiusi Tary
bos tokios rezoliucijos išnešti, 
juoba jei viena iš tų dviejų 
Valstybių prieš tą rezoliuciją 
protestuoja. 

6 i juridinį klausimą Lietu
vos Delegacija iškėlė atsi
žvelgiant į Tautų Sąjungos 
Tarybos nutarimą iš 1923 m. 
vasario men. 3 d. pritarti 
taip vadinamam Sauros pra
nešimui, sulig kuriuo neutra-
linė zona tarp Lietuvos ir Len
kijos kariuomenių panaikinta 
ir į jos vietą pravesta demar
kacijos linija. Toji Sauros pa-
siųlytoji demarkacijos linija 

• • r • 

DARBO PARTIJA PRIEŠ 
SPECIALIUS PARĖDUS. 

LONDONAS, rugs. 26. — 
Darbo partija, kuri yra šian
die prie Anglijos valdžios vai 
ro, darbuojasi panaikinti už
silikusius senovės specialius 
parėdus, kuomet, karaliaus 
rūmuose įvyksta bent kokios 
iškilmės. Nori įvesti papras
tuosius parėdus. 

J. Czechowicz peiliu surai
žė A. Kweder. ) Abudu gy
veno Marvvoode. Šiandie 

tuvos Atstovo dalyvavimo. 
Lietuvos Delegacija pareika
lavo Subkomisijos papildymo 
Lietuvos atstovu. Šeštoji Ko
misija išsitarė prieš Subkomi-* 
sijos papildymą ir tos KomiĮ 
sijos posėdyje Belgų Užsiemp 
Reikalų Ministeris, p. Hy-
mans* pareiškė, kad jis e* 
sąs asmeniškai tame klausime 
užinteresuotas ir todėl atsisa
kęs dalyvauti Subkomisijoj. 
Lenkai pareikalavo sau vietos 
Subkomisijoje, pareikšdami, 
kad jie skaito tą klausima 
politiniu,. liečiančiu Lenkijos 
sienas. 

Del susidėjusių apystovų 
Lietuvos Delegacija nutarė 
išimti klausimą iš dienotvar
kės ir kartu rugsėjo 13 d. pa-

davė inspiracijos Ambasado- ^ ^ k a d L i e t u y a ^ i M k o 

rių Konferencijos nutarimui t e i s e tą> klausimą iškelti atei-
Lenkijos sienai nustatyti. tyje. 

Lietuvos iškeltą klausimą Liet. Pasiuntinybe Amer. 

valsčiui. Apie trys metai,, Smith-Sibingas, inž. Tamo-
kaip čionai įkurta pradžios 
mokykla. Mokytojam pir
miausia buvo paskirtas Ruoz-
ga P. iš Pažilės. Mokinių 
buvo virš 50. Mokykla buvo 

vienas kalėjime, kitas ligoni-1 • v ™ i i * + • • i_ 
J ft J vieno komplekto trimis sky-

neje. 
nais. 

i 

Šįmet mokytojavo Sirulytė 
iš Vižančių. Du mokiniu iš
laikė kvotimus į Jlakių ketu
rių Tdasių mokyklą. 

Vakar vienoje gatvių susi
šaudė detektivai kiti kitų ne
pažindami. Vienas pavojin
gai sužeistas. 

L I E T U V O J E 

. «»^. 

Už SVAIGALU 
PARDAVIMĄ. 

ANGLŲ-VOKIEČIŲ DERY
BOS PERTRAUKTOS. 

GEN. PERSHINGO ALGA. 
I ! • H • • I I I - I I I • 

WASHlNTON, rugs. 36.— 
WASHINGTON, rugs. 26. 

— Gen. Pershingui, kaip ilgai 
jis bus gyvas, bus mokama į 
metus 21,500 dolerių algos. 

(Tikrosios algos yra 10,000 do 
lerių. Gi Įvairių priedų 11,-
500 dolerių. 

Illinois yigilance Ass'n na
riams liudijant, kad Derby 
kavinėje, 630 No. Clark st., 
high schools mokiniams par
davinėjami- svaigieji gėry-
mai, valstybinio prokuroro a-
sistentas O'Callaghan prane
šė, kad ta kavinė turės but 
uždaryta vieneriems metams. 

IŠLAUŽE SIENA IR SAVO 
ATSIEKĖ. 

NEBRASKA CITY, Neb., 
rugs. 26. — Plėšikai išardę 
vieną muro sieną įsilaužė vie
tos pastos ofisan. Pinigais 

Nežinia, ar įi% paklais!** i r ženkleliais paimta $12,378. 

BERLYNAS, rugs. 26. — 
Anglų su vokiečiais vedamos 
dtrybos padaryti prekybos 
sutartį suiro. Suirimo prie
žastis nepaskelbta. Pačių de 
rybų vedimas perdėm buvo 
slaptas. 

ANGLIJA DENUNCIJUOJA 
TURKIJA. 

RUSUON SIŲS DE
PUTACIJA-

LONDONAS, rugs. 26. — 
Kad patirti, kokios šiandie 
Rusijoje gyvuoja socialės, in
dustrinės ir politinės sąlygos, 

GENEVA, rug. 26. —Tau
tų Sąjungos susirinkime Ang 

[lija denuncijavo Turkiją, 
kad pastoroji neprisilaiko tai 
kos sutarties sąlygų, ypač 
Mogulo žibalo laukų reikale. 

neralė taryba nutarė Rusijon 
pasiusti savo deputaciją. 

TARPTAUTINES LAKŪNŲ 
LENKTYNES. 

DAYTON, O., rugs. 26. — 
Spalių 4 dieną čionai įvyks 

Amatų Unijos kongreso ge-' tarptautinės aeroplanais la
kūnų lenktynės. Dalyvaus ir 

j S. V. armijos lakūnai 

STATOMA DIDELE 
RADIO STOTIS. 

Vytauto kalne, Kaune, sta
toma Lietuvai galinga radi o 
stotis. Tą darbą atlieka vie
na franeuzų firma, kuriai tas 
darbas pavestas iš varžyti
nių. N 

Pašventinta jau ir pamatai 
stiebams. Įvyko dįdęlės iš
kilmės. Šventinimo apeigas 
atliko kun. Dogelis. 

Iškilmėse dalyvavo susisie
kimo ministeris, kariuomenės 
vadas, franeuzų konsulas su 
atstovu Lietuvai, paštų, teleg. 
ir telef. valdybos, plentų ir 
vandens kelių direktoriai, ra-
dio stoties viršininkas ir kiti. 

Stotis, sakoma, bus įreng
ta pradės veikti apie gruodį, 
š. m., Turės nuolat elektros 
energijos 12y000 voltų. Tą 
elektros si*ovę pristatys Mie
sto Elektros stotis. 

Stotis žinias priiminės iš 
visų pasaulio dalių, gi per
duos tik Europos viduje. Per 
duoti galės ligi 100 žodžių 
minutėje. 

UNIVERSITETO EKS
PEDICIJA. 

Lietuvos Universiteto eks
pedicija geologiniams tyri
mams Lietuvoj* atlikti rugp. 
15 dieną išvyko į tuo tikslu 
numatytas vietas. 

Ekspedicijoh ineina: prof. 

šauskas, stud. Peekaitis ir la
borantas Osmanas. 

Ekspedicija apsirūpinusi 
visomis reikalingomis priemo 
nėmis. »Tyrimo darbus ves li
gi spalių mėn. 

CHICAGO. — Šiandie iš-
dalies apsiniaukė, anot oro 
biuro pranešimo; nepastovus 
oras; kiek šilčiau. 

— ^ — • - • • • • • • - • i n • m 

PINIGŲ KURSAS. 
Rugsėjo 25, 1924 

Lietuvos 100 litiį. $10.00 

Anglijos 1 aterl. av 4.47 
Francijos 100 fr 5.28 

Belgijos *100 fr. 4.81 

Šveicarijos lbo fr 19.02 

Italijos 100 lirų 4.39 

Čekoslovakijos 100 kronų . . . . 2.90 
'-J * - —^-

B GONAIČIŲ. 

Gonaičiai priguli ĮlaMų 

•HIHHHIimiimifHIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIinillllHIIIIIIIIIIIIHIIi 
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS 

L I E T U~V Ą 

PINIGUS 
PER 

ii 
DRAUGĄ ^ 

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir 
geriausia patarnauja. "DRAUGĄ S" 
jsiunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
STYBES 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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" D R A U G A S " 
PuhU&hed Daily ELicept Bundays 

One Year ,._. t $8.00 
Slx Moaths $3.00 

AT NEWS - STANDS 2 c A COPY 

DRAUGAS PLBUSHLNG CO., Inc. 
SS34 80. Onkley A ve,, Chlcago. UI. 

Red. Tel. Roosevelt 2919 
Admlnlstr . : Roosevelt T791 

OBtmuiiiuiiiUMUiiiiiiKiiunuiiimniih 
DARBININKŲ BANKAI. 

KAUKAZO NEPRIKLAUSOMYBĖ, 

, 

New Yorko mieste suorga
nizuota finansine bendrovė 
vardu "BrotherkoOd Secnri-
ties Corporation". Tai atliko 
geležinkelių lokomotyvų ma
šinistų unija. 

Tos bendroves tikslas -- fi-
nansuoti kuriamus visur to.-
unijos bankus. Unija turi jau 
tris nuosavus bankus mies 
tuose: Clevelande, New Yor-
ke ir Bostone. Pirmasis ban
kas įkurtas Clevelande pirm 
pusantrų metų. Artimiausioj 
•ateity', norima kurti banką 

{ Philadelphijoj, paskui kitur. 
Be kūrimo nuosavų ban-

kų, mašinistų unija turi di
delius įdėlius firmoje Enipire 
Trust €0. New Yorke ir nau
jai suorganizuotoj Empin 
Co. 

Be naujai suorganizuotos 
New Yorke sakytos "Bro 
therhood Securities Corpora
tion", mašinistų unija valdo 
dar "Brotherliood Invest-
ment Co." Clevelande j r <4 Pa
cific Investment Co." San 
Francisco. 

Žodžiu tariant, mašiniste 
unijos tos bendroves veda re-
gularius investicinius intere
sus taip, kaip daro kapitalis
tų firmos. 

Reikia spėti, kad artimoj 
ateity ir kitos turtingos uni
jos ims kurti bankus ir fi
nansines bendroves. Tuomet 
Amerikos finansiniam pasauly 
iškils naujas finansinis veiks-] 
nys. 

Šiandie tos darbininkų ku
riamos bendrovės ir bankai 
vedami jau senai nustatyto
mis sistemomis. Bet tuo pa
čiu laiku ieškoma naujų siste
mų ir kelių, kurie gyvenimui 
butų praktingesni, labiaus a-
gresyviai ir stipresni. 
Amerikoje nesenai bankai ir 

finansines bendrovės prigulė-' 
davo nedaugeliui, apribuotam 
skaičiui, asmenų. Tas nedidis 
skaičius kontroliavo visą ša
lies kapitalą. 

Šiandie virsta kitaip. Prie 
kapitalo kontroles pradeda 
laipsningai prisidėti vis di
desnis skaičius žmonių. Pasi
rodo, netolimoj ateity pavie
nių asmenų kapitalizmo gre
ta atsistos kooperatyvis kapa 
talizmas. Pastarajam sustip
rėjus, anas pirmutinis turės 
išnykti. Plačioji liaudis tuo
met naudosis visais iš kapita
lo plaukiančiais naudingu
mais. Tai įvyks ne staigiomis 
perversvėmis, bet evoliuciniu 
keliu. 

Kuomet kaiknrių Europos 
šalių darbininkai, sekdami ra
dikalų vadų šauksmus, vis
ką ten griairja ir naikina, 
Amerikos darbininkai pasirin
kę kitokias priemonės atsiek
ti geroves. Tai visa atsiekti 
jie nori ne varu, bet kuora-
miausiuoju būdu . , 

Klasių kova, kurios socia
listai taip stipriai laikosi, 
yra primityve kovos taktika 
ir šiandie ji jau neatatinka. 
Gal gera ji buvo, kuon*et dar
bininkai nemokėjo oei skaityti 
nei rašyti, kuomet buvo reta 
l a ik rašč ių i r k n y g ų . Š iandie 
įsiskaitęs darbininkas kitaip 

LIETUVA SOTfcBGTJLIAVO 
SKOLAS, 

. APIE KAUKAZĄ ABELNAL 
Gražus, įdomus ir įvairus mūsų pasaulis. Nelengva 

pamatyti visas mūsų žemes platybes. Bene daugiausia 
margumynų pamatytume nuvykę Kaukazan, nes jis vienas 
turi tiek gamtinių įvairumų kad liuosai gali atstovauti ju
rai ir sausumai, lygumoms ir aukščiausiems kalnams (virš 
18,000 pėdu), visiems klimatams: sausam (rytuose), drėg
nam (vakaruose), Šaltam ir karštam. Jo žeme augina įvai
riausią augmeniją, jo kalnai slepia visokių mineralų. Že
mes turtai dideli, žmonių įvairumas dar didesnis. 

Kaukazo kalnų aukšta kupra, kuri tęsiasi nuo Juodųjų 
iki Kaspijos jurų per 900 anglišku mylių, daugumos geo
grafų skaitoma siena tarp Azijos ir Europos. Visas Kau
kazo kraštas turi apie 180,000 ketv. mylių, t. y. maždaug 
tokio pat didumo kaip Francija ar Vokietija. Gyvena ten 
apie 12 milionų žmonių. Vienok dabar šiaurinio Kaukazo 
lygumos, Kubanio ir Tertko sritys, nebeskiriamos prie ti-j 
krojo Kaukazo. Jos ir apygyventos ne kaukaziečių, bet uk-
rainų (2 milionu) ir rusų (arti 3 milionų). 

KAUKAZO TAUTOS. 
Atmetus šiaurines slaviškas dalis, tikrasai Kaukazas 

apima arti 100,000 ketv. mylių (Lietuva arti 24,000 ketv. 
mylių) ir turi arti 7̂ 2 miliono gyventojų. Tad Kaukazas 
savo žeme 4 kartus ir gyventojais 3 kartus didesnis už 
dabartinę mūsų Lietuvą. Kaukazas kelia jau nebe pirmą 
revoliuciją. 7 milionai kalnuose gyvenančių žmonių ga
lėtų priešinties net labai stipriai armijai, jei tik jie vieny
bėje kariautų. Bet ar galima kokia nors vienybė Kaukaze? 
Kas-gi tie kaukaziečiai? 

Kaip aukščiau minėjau, Kaukaze gyvena apie 50 
tautų, priklausančių įvairioms rasėms, kalbančių skirtin
gomis kalbomis ir išpažįstančių įvairias religijas. Nei vie
na rasė, nei viena religija-čia nesudaro absoliutės daugu
mos. Neapykantos ir čia užtenka. 

Arijai Kaukaze žymia dalimi atėjūnai iš Europos. Di
desniuose miestuose juos čia atstovauja slavai, grekai, 
rumunai, lietuviai (apie 10,000), francuzai, vokiečiai ir ki
ti, kartu sudarydami apie 400,000, gyv., labai išbarstytų 
visose Kaukazo dalyse ir niekur nesudarančių etnografi
nio ploto. 

Semitų visur yra, tad ir Kaukaze jų netrūksta. Jų tar
pe apie 60,000 žydų ir apie 7,000 chaldejų arba aizorų. 

Uralo-altajlečių (apie 2,000,000) čia esama atėjūnų 
finų (suomių ir estų, kartu apie 8,000) ir senų vietos gy
ventojų turko-totorių, pasidalinusių į 12 atskirų tautų, ku
rių skaitlingiausi yra totoriai (1,600,000), turkai (140,-
000), kumykai (90,000), nogajai (70,000), kara-papakai 
(30,000), karačaisai (30,000), turkomanai (25,000), kal
mukai (15,000) ir mažiau skaitlingi baškirai, cuvašai, sar-Į 
tai ir kirgizai. 

T1KREJI KAUKAZIEČIAI. 
Tikrieji kaukaziečiai tai gražiausieji žmonės pasauly. 

WASHINGTONAS. Lietuva 
ui įvairias prekes buvo sko
linga Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms $4,^86,628.03. Uš 
tą skola^ teko mokėti 4^4%. 
Tuo būdu, iki birželio mėn, 
15 d. 1924 m. nuošimčių susi-^ 
darė $1,04^^18.94. 

Lietuvos Vyriausybė buvo 
nusistačiusi savo skolos klau-
simą reguliuoti. Tam tikslui 
Lietuvos Pasiuntinys Wasb-
ingtone buvo įgaliotas vesti 
derybas su Amerikos valdžia. 
Rugsėjo 22 d. skolos fundavi-
mo sutartis buvo pasirašyta 
Washingtone: Lietnvos Vy
riausybes vurdu pasirašė" p. 
K. Bizauskas, Amerikos Vy
riausybės vardu pasirašyta 

lą iki fundacinio reikėjo mo
kėti 4%%, o skolų fuadavaa 
tereikės mokėti 3% ir 
3y2%. 

Skolos fundavimo svarbiau 
šios sąlygos šios:; Sutartį pasi
rašant sumokoma $1,546.97. 
Likusioji skola, t. y. $6,030,-
000.00 paskirstoma 62 metams, 
tuo būdu skola galutinai bus Į 
sumokėta 1986 m. 

Nuošimčiai nustatomi šito
kie: per pirmus 10 metu -
3%, o per likusius 52 metus^ 
V/2%. 

Nuošimčiai apmokami pus-J 
mečiais. 

Tai yra bendrais bruožais 
pasirašytos sutarties turinys, 
neminint smulkesnių dalykų: 
apie nuošimčių apmokėjimo 
atidėjimą, mokėjimą prieš pri
nokintą ir t. t. 

Sutartis turi būti ratifikuo-
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Iždo Sekretoriaus p. A. W. 
Mellon'o ir patvirtinta p. Pre-[ta. Lietu vos Seimo ir Ameri-
zidento C. Coolidge'o. 

Pagerėjusi Lietuvos finansi
nė padėtis davė galimybės 
Lietuvos Iždui imtis nuošim-J 
Čių mokėjimo jau šįmet. Tad į 
buvo g'alima visą skolą fun-

kos Kongreso. 
, Lietuva yra ketvirtoji is ei 

lės Valstybė, kuri sureguliavo *| 
savo skolos klausimą Ameri
kai. Iki šiol skolos fundavi
mo sutartis yra padariusio* 

duoti birželio mėn. 15 dienai i Didž. Britanija, Suomija ir 
ir tuo būdu sumažinti bendrą Vengrija. 
funduojamą sumą, nes už sko-1 Liet. Pasiuntinybė Amer. 
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vienybes sąvoką ten iškelti. Gruzijai Labiau pavojinga 
Juodos jų akys, klasiškai taisyklingi veidai, lengvas gra-[RUsija, Armėnijai.— Turkija, o Azerbaidžanas aiškiai sim-
cijingas kūno sudėjimas galingai pavergia ateivio žvilgs
nį. Ši graži kaukaziečių rasė (apie 3,000,000) dalinasi į 
4 šakas: gruzinai (1,800,000), cirkassiečiai (230,000), 
čečėnai (300,000) ir lezginai (700,000). 

Gruzinai arba georgiečiai skirstosi j keletą tarmių: 
imeretinų, gurijų, svanetų, lažų, mingrelų ir kitų. Visos ši
tos tarmės sudaro vieną gruzinų kalbą. 

Cirkassiečiai dalinasi į dvi tautas: čerkesai 150,000, 
ir abchazai 80,000. Čerkesai pasižymi neapsakomu nar
sumu ir nemažu žiaurumu. 

Čečėnai taip-gi skirstosi į gimines: tikrieji čečėnai 
250,000, ingušai 50,000 ir kistinai 500. 

Lezginus lietuviai pažįsta iš jų grakštaus šokio: lez
ginkos. Šios tautos žymiausios šakos: avaro-andijai 230,-« 
000, kūrinai1170,000 ir dargisai 140,000. 

Religijos atžvilgiu Kaukazas dalinasi į 3 didesnės 
šakas: gruzinai beveik visi pravoslavai (stačiatikiai), ar
mėnai daugiausia armeno-gregorijonai ir truputis (virš 
40,000) katalikų, gi kitos visos tautos magometoniškos, 
totoriai ir turkai sunitų sektos, o iraniečiai ir kiti — šiitai.] 
Tad nei bendra religija, nei bendra kultūra Kaukazo gy
ventojų neriša vienan politinin'kunan. 

NEPRIKLAUSOMYBES BANDYMAL 
Išskyrus armėnus ir gruzinus, kitos Kaukazo tautos 

negali pasigirti aukštesne kultūra ir dvasine kūryba. Ma
žas skaitlius ir žemas kultūros laipsnis neleis didumai šitų 
tautelių nepriklausomomis tapti; nei plačios autonomijos 
išsikovoti. 

Nuvertus Rusijos carą, karingas Kaukazas pasipurtė 
ir pabandė numesti nekenčiamą Rusijos jungą. 1917 m. 
buvo bandoma kurti Kaukazo federacija iš trijų didesnių 
respublikų: Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano. Bet greit 
šita federacija iširo ir didesnės tautos pradėjo atskirai 
skelbti savo nepriklausomybės. Gruzijos, Armėnijos ir A-
zerbaidžano nepaklausomas respublikas alijantai pripa
žino de jure 1920 m. Bet šis pripažinimas nieko nekenkė 
Rusijos bolševikų armijai jas užpūki ir pavergti bėgyje 
1921 m. 

jsižiurejus į Kaukazo^ tautinę sudėtį, išrodo kad ten 
galėtų kurties bent 5 atskiros respublikos, prie kurių turė-

į Kaukazo kraštą. Šita sąjunga ar net federacija va kaip 
galėtų išrodyti: 

Gruzija 2§,000 ketv. mylių ir 2,400,000 gyventojų 
Armėnija 16,000 ketv. mylių ir 1,300,000 gyventojų 
Azerbaidžanas 34,000 ketv. mylių ir 2.100,00 gyven-] 

tojų 
Kalniečių valstybė 17,000 ketv. mylių ir 800,000 gy

ventojų 
Dagestanas 14,000 ketv. mylių ir 800,000 gyventojų 

Viso kartu 107,000 ketv. mylių ir 7,400,000 gyventojų.] 
Šitokia valstybių sąjunga turėtų pakankamai visokiau 

sių žemės turtų savo ekonominei galybei vystyti. Būdama 
!ig-ir vartai iš Juodųjų jurų į Kaspiją ir vidurinę Aziją, ji 
taptų dideliu tarptautinės prekybos traktu. Augtų jos di
dieji miestai. Gruzijos sostinė Tiflis jau' dabar turi net 
500,000 gyv., Azerbaidžano sęstinė Baku '-r- 250;000, Ar
mėnijos — Erivan 100,000. 

Bet tat Kaukazo idealas... Sunku jo pasiekti. Nėra kaip 

patizuoja turkams ir nesikratytų jų valdžios. 
Dabar Kaukazas paplūdo naujos revoliucijos kraujuo

se. Rusu* bolševikams baimės įvarys ir privers juos kon
centruoti ten bent 100,000 raudonųjų kareivių su čekos bu 
deliais. Pavergtame Kaukaze ramybės nebus, bet laisvės 
idealas jiems beveik nepasiekiamas. Laisvės bendras troš
kimas ir bendros kančios Rusijos naguose verčia mas kal
bėti apie narsius kaukaziečius ir reikšti jiems karščiausio 
pritarimo jų nepriklausomybės kovose. K. P. 
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS 
BURNOS IGIENA, 

Per t m m j 
žmon§s gau-
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Ligų ir mir-
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j tingumo skaitlių galima butų 
sumalanti bent iki pusės, jei 
žmonės daugiau rūpintųsi bur
nos igiena. 

Iš keno burnos pilasi 
šlykštus žodžiai, žinok, kad 
jo dora yra apimta puvė-

| šiais. Iš kieno burnos dvokia 
bjaurus kvapas, žinok, kad 
jo ar ionsiki, a* dantis pū
va, ar viduriai yra netvarko
je, ir tokiam gresia pavejąs 
netekti sveikatos. Prie savo 
dvokiančio kvapo žmogus pri-

lira todėl kad maistas atsa-
na virš 91) kančiai nesukramtomas. 
nuoš. įvairių 2) Ilgainiui gaunama į į-
ligų. Del *dur vairias kraujo ligas, 
nos burnos* 3) Daugelis gauna Širdies 

į^Ckstangiąi ar inkstų %as. 
įmonių ken- 4) Kiti gauna artritą, ar 
čia, daug be reumatizmą. \ 
laiko miršta.' Kad 'apsaugoti savo dantis 

pranta, jo nenįnoižia, ir jis 
tų prisidėti ir visos mažosios tauteles. Bet šitos nepriklau-j tik tuomet snairupina, kuo-| 
somos respublikos turėtų sueiti vienon sąįungon* sumažin-|met draugas jam tai pastebi, j finas). 
ti savytarpinius nesutikimus ir visą savęr karingumą at
kreipti prieš rusus ir turkus, kurie neatsisako pretensijų 

žiuri į pasaulį. Klasių kovos 
taktikoje jis nemato sau bu-
sikiojo išganymo. Laiminges

ne 'jo ateitis gludo jo apsi
švietime. 

arba meiluže pradeda jo sapny 
lėti, arba sveikata pradeda 
žymiai aykti. 

nuo gedimo, reikia užlaikyti] 
dantis sekančiai: 

1) Kas rytą i i kas vakarų 
gerai nušveisti dantis su 
minkštu šepetėliu. Šepetėlį 
reikia užlaikyti švariai, jį 
reikia išvirinti bent sykį į sa
vaitę, ir neduoti jo vartoti 
kam kitam. Šveitimui dantų 
sveikiausia yra vartoti drus
kų.-'Su kokiais kęmikalais ar
ba su šiurkščiais preparatais 

Taip, 
Nėra juokai! 

"Mano Tėvas kr broliai ruko 
HELMARS Ir suprantama aš 
taipgi juos rūkau, nes ištiesų jei 
HELMARS yra geri jiems, tai 
jie ir man yra taipgi geri!' 

HELMAR Turkiški i cigaretai 
susideda iš gryno Turkiško Taba
ko. Paprasti cigaretei susideda 
iš pigaus maišyto r tabako. Štai 
kodėl HELMARS skiriasi nuo vi
sai maišyto tabako cigaretę, ku-
r'e pekiuoįami pundeliais. 

HELMARS yra absoliutiškai gry 

ei ir įpekiuoti į kartono skrynu-

?£, kad jie ndužtų. 

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsitės 
permaina j Turkiškus 

Mns&gy&t 
Gamintojai augščijMisios 

rųšicts Turkišky ir Egyptift-
kų cigarety pasauly. 

nOKESof 
lOorlO 

iS& 
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4) Nekandžioti riešutų ke žai žinenių nuo blogų tonsilu 
valų ir nekramtyti metalų, apkursta, arba turi galvoje 
Dantis tai ne replės. Jei kram- užėsį. Kitiems akįs apsilpsta, 
tant riešutus, ar taisant re- netenka apetito, pagelsta ir 

r) Hztdnrht Tiržkttlrmas s*«*|iį|elį r ar 'K$ kiti*, iruskelsi I 
nors menkiausia skeveldrėlę 
nuo danties, tai tas dantis il
gai netarnaus, r 

5) Niekad nekramtyk taba
ko; į (cnewmg tobaeeo). "Čiu-

labai nusilpsta. Jei ilgainiui 
lūkuriuoja, ir tonsilų negy-
dp, tai galų-gale žmogus ga-

Įli gauti arba širdies lig&, ar
ba inkstų "ligą, arba reuma
tizme. Nuo' blogų tonsilų yra 

tabakiai" visuomet turi blo-1 labai daug pavojų 'kurių čia 
gus dantis ir dvokiančia bur-Į negalima .nei išvardinti. Nelai 

mei, apsaugoti tonsilų nuo su
gedimo didmiesčiuose yra be
veik negalinta. Užtai kurie 
turi blogus tonsilus, tegul nie 
ko nelaukdami gydosi iki dar 
nepervėtu. 

Daktaro atsakymai } 
paklausimas. 

Atsakymas poniai A. O. t-
Yra rimto pavojaus, tamsta 

Bent sykį j metas reik riu 
eiti prie dentisto, kad apžiū
rėtų ir pataisytų dantis. Juk 
pigiau, sveikiau ir geriau y-
ra užmokėti dentistui 5- do
lerius už apžiūrėjimą dantų) 
kasmet, nei laukti iki visiškai 
'iškirmys' dantįs ir už patai-
skn^ jau sunkiai pataisomų 
dantų užmokėti šimtą ar dau-jgali apkursti, tad patariu 

tuoj kreipties prie gero dak
taro. Jei prie to dar nugar-

giau. 
Sveiki, perliniai-balti-baltį 

dantukai, netik sveikata. kaulis skauda, tai geriau krei-
šveisti dantis yra pavojinga, j sergsti, bet ir veidą žymiai pties prie generalio daktaro, 

2 ) ,Po Jkiel^ieno valgio, iš- puošia. 'Iškinuyję', nešvarus,'o jei bus reikalas, tai jis n*-
kraf)štyti dantis su mediniui dvokianti dantįs, net malo-, rodys jums atsakantį specia-
šakeleliu {tpoth pick), arba uiausio veiolo išraišką J>jaųri- li&ta> 
su silkiniu sįuin (dental na. | Atsakymas pp. V. P. ir B. 

Nuo blogų tonsilų ir ade-! B. Tamstų paklausimai 
3) J«i vajgai ką nors labai noidų olar aršiau. Žmones tu- ;'Draugo' skaitytojams butų 

šalto, tai tuoj nesrėbk ką nors rinti blogus tonsilus, dažnai įdomus ir naudingi, bet ka-
] karšto. Nuo staigios permai- gauna slogas, galvos skaude- dangi tamstos neparašėte ba-

Nuo sugedusių, supuvusių I nos temperatūros, dantų enui-jimą, toksenują, lengvai pa- vo pilnos pavardės ir antrašo^ 
dantų, uors jie ir nugeltu Ii ja ausproijįaėja, ir tuomet tampu, auka džiovom, ta-onkito . ta<d atsakomo j tamstų pa-

Darbininkas. vistiek gresia sekantį pavo- j greičiau dantis pradeda puti. ir uždegimo plaučių. Nema- J kiaušinius duoti negalime. 
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MARGUMYNAI. uždrausta balsuoti pavargė
liams. 

Kokios kvalifikacijos rei
kalingos balsuotojams S. .Val
stybėse) 

S u v. Valstybės sudarytos ii 
daugelio atskiriu autonami-
ni|U valstybių. Kiekviena jų 
turi nuosavus balsavimui js-
latymns. Kaip tie įstatymai 
įvairus, taip visur balsuoto
jams reikalingos ir įvairios 
kvalifikacijos. 

Dvidešimts valstvbėse bal-
suotojams reikalinga žinoji
mas skaityti ir rašvti. Xew 
Yorko valstybėje pilietis pri
valo mokėti paskaityti 50 žo
džių iš konstitucijos ir *para-
Syti dešimti žodžių angliškai. 
Kitose keliose valstybėse rei
kalinga mokėti skaityti kon
stituciją, gi rašto — tik pa
rašyti savo vardą ir ]>avarde. 

Kaip suprantamas Ameri
koje patriotizmas, galima įsi
domėti tos rūšies atsitikimą; 

Vienos valstybės sveikumo 
departamentas pasiuntė lape
lių lokaliams sveikumo sky
riams. Tuose lapeliuose įs
pėjama publika saugotis tų 
ir kitų užkrečiamųjų ligjų. 
Vieno skyriaus viršininkas 
gydytojas painformavo svei
kumo departamentą, jog jis 
negalįs viešumon padėti tų 
lapelių, nes juose tarpe kitų 
ligų pažymėta ir "German 
Measles" (vokiškieji raupai). 
Tas gydytojas departamentui 
pasiūlė, *ar nebūtų galima 
"German Heasles" pakeisti 
"Victory" arba " Liberty 
Afeasles." Departamentas 

Kai-kuriose ..'valstybėse be'"patriotiniam" gydytojui at-
> konstitucijos skaitymo rcika-jsakė, kad pakeitimas negali-

laujama kai-kurių konstituci-J mas. 
jos posmų paaiškinimų. ;Ki Vienas angliškas laikraštis 
tose valstybėse pasitenkina tos rūšies patriotizmą vadina 

bai prospertiojančių šalių bolr* 
Š*vikams valdant, 

Deja, tąja knyga pageidau
jamas tikslas neatsiektas. Pir 
miausia dėlto, kad tai knygai 
prakalbą, parašęs komisaras 
Trotzky. Tuomi sugadintas 
visas propagandos įspūdis. 
Nes kuomet mes Trozkį skai
tome paprastuoju socialistu 
radikalu, tai skaitančioji laik
raščius ir knygas Amerikos 
visuomenė tą patį ^Trotzkį va
dina avanturistu, neturinčiu 
niekur pastovios vietos ir 
prieglaudos. 

Antra, Trotzky Šiandie ne
turi Kusijoje kaip turėjęs pla 
čios valdžios. Ten jo vald 

S SEKRETORIUS. 

Kalifornijos valstybės Ad
vokatų Sąjungos suvažiavime 
mieste Avalon kalbėjo karo 
laivyno sekretorius Wilbur. 

^Sekretorius AVilbur yra 
buvęs Aukščiausiojo Teismo 
teisėjas. Tad šalies klausi
mais jis yra plačių pažiūrų. 
Nors jis yra šiandieninės ša
lies administracijos nariu, 
bet kažkodėl jis nelabai stip
riai laikosi administracijos 
nusistatymo — neprasižengti 
reformatoriams, kurie šian
die visą šalį laiko savo žnyp
lėse. 

ma, jei žmogus moka skaity
ti ir rašyti, gi dar kitose, j«?i 
moka tik pasirašyti. * 

Keliose valstybėse reikalai! 
jama, kad rinkimų dienoje 
balsuotojas turėtų užsiėmimo 
(cecupation). South Caro] i -
na valstybėje negali balsuoti 
tas, kuris neturi nuosavybės 
vertės 300 dolerių ir aukš
čiau. « 

Kitose valstybėse reikalau 
jamas dorinis pabudis ir pa
vyzdingas elgesys. Kai-kur 

idiotiniu patriotizmu. 

K A U N a 

GERIAUSIAS LIETUVIŲ 
MALTAS 

Vystas ir turtingas su keturių un-
cu pakelis apintais Europos. 

Kauno Malt Extract 
yra naudingas del sveikatos ga
mina sveikata ir padaro apetitą. 
Lietuviai palmėginti vartoti Kau
no Malt busite labai patenkinti. 

Dykai 1 setą Malto 
sučedyk 12 labels ir gausi 1 ši
ta malta už dyka. 

Jeigu krautuvninkas neturi tai 
reikalauk tiesiog iš mūsų įstaigos. 

Liftaiafl Proftocfs 60. 
Savininkas 

JOHN GAUBAS | 
3613 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Boulevard 7258 

Tarpe Milano ir Varece, 
I tau jo j , nesenai atidarytas 
stiprus cementinis kelias. A-
tidarymo iškilmėse dalyvavo 
patsai karalius. Tas kelias 
yra 30 mailių, ilgas. Pas-
kiaus jis bus prailgintas ligi 
Lago Maggiore. Iš jo viena 
šaka bus pratęsta ligi Como 
ežero. Prie to kelio padirbi
mo daugiausia prisidėjo Mi
lano autoistai. 

Tas kelias ypatingas tuo, 
kad juomi autoistai automobi
liais galės važiuoti taip grei
tai, kaip kam patinka. Grei
tumo klausimu nebus jokiu 
varžymu;. 

Tai vienatinis tos rūšies k? 
lias visoj Europoj, o gal vi
same pasauly. Jis vadina
mas autoistu li rojumi/ ' kaip 
ilgai kuris jų nenusisuks 
sprando. 

B0LŠEV1ST1NĖ PRO
PAGANDA. 

Auna L. Strong, amerikie
tė, New Yorke išleido knygą 
vardu "Soviet Russia Picto-
ria]>" ty. Sovietų Rusija Vai-
zduosef *Rdi&mtM8°-:'KffiiJa 
knygoje nuvaizduojama kai
po viena laimingiausių ir la-

Kuomet eina kalba apie fa
l u baigėsi susirgus autokra- n a m * Volsteado ^ (prohibici-
tui Leninui. Kuomet gi tas 
raudonasis" autokratas mirė, 
Rusijos valdžios vairas teko 
trimviratui: Zinoviovui, Sta
linui ir Kamenievai. Šie bol
ševikų trys vadai skaitosi ak
tualiai diktatoriai. Kad tuo-
tarpu Rykov ir Trotzky yra 
jų tarnai. 

Iškilus tokiai padėčiai, 
Trotzky norėjo pasitraukti iš 
apsaugos komisaro vietos. 
Bet kad vargiai kur užsie
niuose jis butų buvęs priim
tas, tai pasiliko toliaus var
gus vargti "rojuje." 

Anna Strong, matyt, yra 
stambi komunistė, jei bolše
vikai čia jos vardu veda pro
pagandų apie Rusijos lai
mingumų. 

iTikri apie bolševistine Ru-
sijų faktai kitaip liudija. Nes 
tenai gyventojų teroras nesi
liauja. Dideliuose Rusijos 
plotuose siaučia badas. 

Nesenai Rusiją aplankiusi 
gryžo Amerikon moderatrnė 
socialiste rašytoja Fanny 
Hurst. Apleidusi Rusiją ji 
pirmukart ištarė Dievo var
dą, nors pas socialistus tas 
vardas yra paniekoje. Iš 
Rusijos nuvykusi Paryžiun, 

jos) įstatymą, tai šalies admi 
nistracijai teturi tik vieną at
sakymą: įstatymą reikia vy
kinti. Kuomet Volsteado įs
tatymas visoj šaly sėja pra
gaištį ir į tai atsakoma: įsta
tymą reikia vykinti. Kuo
met pažymima, kad prohibi-
cija tokia, kaip ji šiandie y-
ra, nėra jokia prohibicija, ir 
į tai tas pats atsakoma. 

Kad ir neįvykinami daiktai 
turi but vykinami, nes taip 
nori šios šalies susiorganiza
vę reformatoriai, kuriuos 
baisu sukiršinti, kurie kont
roliuoja didžiumą Kongreso 
atstovų. 

Advakatų suvažiavime sek
retorius Wilbur kalbėdamas 
pažymėjo, kad Volsteado įs
tatymas šaliai pragaištingas. 
Nes tuo įstatymu griaujama 
šalies konstitucija. 

J is pažymėjo, kad prohibi-

••"•• ' ' » " T* " ' ' . • ' " " " 

Penki mėnesiai, tai nėra 
trumpas laikas. Tokiu ilgu 
laiku butų buvus atlikta ke-
lipnė ir laivu. Bet dalykas 
tame, kad lakūnai tą kelionę 
atliko oru ir tos rųšies kelio
nė yra dar pirma. I r ją te
ko atlikti Dėdės Šamo drą
suoliams lakūnams. 

Kuomet amerikoniški lakū
nai buvo pasileidę ton kelio
nėn, kai-kurios* Europos val
stybės tai pat pasiuntė savo 
lakūnus skristi aplink pasau
lį iš kito galo. . Tečiaus jų 
nei vienam nevyko. Vienas* 
Anglijos lakūnas nuskrido 
jau net Japonijon. Bet ten 
jurose išsimaudė ir atsisakė 
toliaus skristi. 

Tuotarpu amerikoniški la
kūnai pasirodė laimingesni. 
Jų oro mašinos visas laikas 
buvo stiprios. Jie aeroplanų 
valdymo ekspertai. 

(Tad ir nestebėtina, kaip 
juos gryžusius namo iš toli
mos ir pavojingos kelionės 
visi sveikina, kaip jais visi 
didžiuojasi. 

Kad tos rųšies kelionė yra 
pavojinga, tai geriausia tą 
charakterizuoja vienas tų 
drąsuolių. Būdamas Azijo
je jis atsiliepė: 
; "To ypatingo skridimo ne

atsiekęs tikslo nepertraukiau 
kad ir už milioną dolerių. Bet 
ir antrukart skristi aplink 
pasauli taipat nesutikčiau už 
milioną dolerių." 

įsigilinus į tuos žodžius 
galime pastebėti nepalaužia
mą žmogaus dvasią. Tos rū
šies dvasios žmonės yra ga
lingi. Sunkenybės ir kliūtys 

" « f 1 

cijos j statymui * kuris varžo 
gyventojams laisvę, padarys jiems yra menkniekis. Kar 

tą jie pradeda koki naudingą 
darbą, tai verČians krinta, 

jinai tarė: "Ačių Dievui, k a d . w r ė t B ^eną įfįįtgfo įšaukš-
laimingai išėjau iš Rus i jos . ' \ t i n t ^ j£<*įjjį k į t a s paniekin-
Gryžugi New Yorkan, su aša 
romis ir pagarba minėjo A-
merikos vardą sakydama: 
"Kaip daug pasiilgau myli
mosios Amerikos." 

Anot jos, visoj Rusijoj, 
kaip seniau, taip šiandie seka 
raudonasis teroras, visur bai
si tiranija. To nebūta caro 
laikais. Kur du kalbasi, tuo-

galą patys gyventojai, jei jo 
nepanaikins patys teismai. 

Seniafis šioj šaly buvo lei-Įbet nepameta to darbo. Ne-
džiama visa eile įstatymų, pasitraukia iš kovos lauko. 
priešingu konstitucijai. Lai- TV -J n_ . 

P:rm 20 metų nebuvo nei 
vieno žmogaus pasauly, kurs 
butų galėjęs pasigirti moltas 
arba galįs skrajoti. Tais 
laikais nebuvo dar oro maši-

Tais laikais North Ca-

kui bfcgant juos visus teismai 
sugriovė. 

Butą įstatymųj kuriais čia 

; / » • 
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Darau Ant rž**akymo Visokia 

Madų 
J\airiu MaterŲu 

Žieminių ir Rudeninių 

Kreipkitės Pas Mane 
Su Savo Siuvimo Reikalais Busite 

patenkyti 
Taipsi 

Taisau, Valau ir Proslnu 

KAZIMER LAUCIUS 
-4605 South Auburn Ave. 

Chicago, 111. 

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS. 

Mes gydome pasekmingai 
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije 
žinomais gydvmo bodais. 

Atsilankykite į 
TRAINIS HEALTH 

INSTITUTE 
3327 S. Halsted Street 

(Ant Antrų Lubų) 
VaJ.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nno 5 iki 8 vakare. 

Dr. Chironractor ir 
Akuserka 

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Tel. Yards 4051 

3262 So. Halsted St. 

^l^ngP^pitorjftniįi. t < ^ f e n ^ ^ taae į ja , *^L imkmifrįm 
pažįstamu žmogumi pasikal
bėjimas negalimas. Nes ne
bežinai, gal su bolševistiniu 
šnipu kalbi. 

Socialistas Vladimir Sensi-
nov vokiečių socialisįij žurna
le "Sozialistische Mohat-
schelIfe,,, ražo apie Rusijos 
studentų padėtį. Anot jo, 
1922 metais Rusijoje studen
tu skaičius buvęs 200,000. 
Bet bolševikai kitais metais 
studentų eiles išvalė ir jų be
liko vos 140,000. Iš Charko
vo, Kievo ir kitų universitetų 
pašalinta 42,000 studente. Jie 
paskaityti neištikimais. 

Šiandie į Rusijos universj 

ti. Norėta vaikų mokinimo 
teises varžyti. Dar norėta 
panaikinti. prisiekusiųjų teis
mus, arba kalėjimuose laikyti 
žmones be bylų pravedimo. 

Tie ir kiti tos rųšies įsta
tymai sugriauti. 

Kuomet sekretorius kalba 
tokius dalykus, suprantama, 
nesmagiai jaučiasi pati adnu-

siurpas pagauna. 
Tai retenybė yra rasti 

šiandie tokių drąsių žmonių, 
pas kuriuos teisybė garbin
gesnė už politika. 

Darb. 

11Ų. 

rolina plotuose broliai 
tVright darė mėginimus su 
šiandieninės rųšies oro maši
nomis. Ir tie broliai paga-
liaus rado priemonių pirmu
tiniai iškilti oran. Jų ma
šinos buvo tokios pat kons
trukcijos, kaip šiandieninės. 
Tik neturėta šių dienu dide
lių spėkų motoru. K 

Šiandie tad jau tūkstančiai 
jaunų vyrų gali pasigirti mo
ką skrajoti padangėmis. Bet 
kol šie tūkstančiai išmoko, 
tai, kiti tūkstančiai žuvo da
rant išmėginimus. 

a 
DR. P. SIMAITIS 

Naprapatb 
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 Naprapatijos Ir maistinės 
chemijos būda gydymui C išgydęs 
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir Ilgai gyventum). 

Vai. 1 iki 4 po pietų, 6 iki 8 
vak. Nedėlloms po sutarty. 
Ofi^e 4*5a„*8. ĄslUąnd Avjprae, 

Tokia tai atmaina įvyko 20 

APLINK PASAULI AER0- . ^ f f T ^ " ^ 
P | T M A I C Į pasakyti, kas bus toliaus už 

kitų 20 metų. Gal tuomet o-' 
Šiomis dienomis Chicagos 

gyventojai turėjo progos 
sveikinti 6 Suv. Valstybių ar
mijos lakūnus, kurie baigia 
savo kelionę aplink pasaulį. 

Pirm penkių mėnesių jie iš
skrido iš Kalifornijos. I>id-

tetus priimami tik tie, ku- žiumę savo tos ypatingos feo-
riems lokaliai sovietai išduo-

s 

da ištikimybės liudijimus. 
;Tuos visus ir kitus faktus 

palyginus su "Soviet Russia 
Pictorial , , pasirodo begalinis 
skirtumas. 

Bolševikai Amerikoje veda 
plačią propagandą. Bet tos 
rūšies propaganda peržiopla. 
J i tinkama tik tamsuoliamis. 
Bet ir tai jau kitokių pažiūrų 
turi apie bolSevistinį "rojų. 

19 

lionės atliko juromis ir pajū
riais. Nuskrido pirmiausia 
Alaskon. Iš ten persikėlė 
Japonijon, paskui Azijon ir 
Europon. Iš Anglijos per 
šiaurinį Atlantiką, pasiekė 
Kanadą ir gryžo savo šalin. 
Pirmasis jų oficiaiis sutiki
mas Sįuv. Valstybėse įvyko 
Bostone, Mass. Iš Chicagos 
jie gryžta jKalifornijon. Ten 
baigsis jų įdomi kelionė. 

ro mašinos pavaduos šiandie
ninius automobilius, t rauki
nius ir garlaivius. 

AR ŽINAI KAD 

Lietuvoj per sausio ir kovo 
mėnesius 1924 exportai ir im
portai buvo daug didesni ne
gu 1923 metai! Importai pa
daugėjo nuo $3,210,000 iki $4,-
850,000. Ar žinai kad visuo
met turi rūkyti Helmar Tur
kiškus Cigaretus nes juose 
raridasį 100% grynai Turkiš
ko tabako, gi Turkiškas ta
bakas geriausias tabakas ci-
garetamsf Tikrai pamėgsi 
permaina į Turkiškus. 

(Apgr.) 
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SvrdeAt* 
UNSWCtTEMEO 

tVAPORATE" 

Tavo 
Oroseris . 

Žino 
vertę užgahecBn&l pirkę jų ir par
duos jums Borden's Iigaruodintą 
Pieną jei reikalausi. 

Jis žino, kad parduodant jums Borden'i Piėnf, 
jūs nusiperkate geriausį ir gryniausj Išgaruo-
dintą Pieną. Jis dažniausia daugiau užmoka už 
Borden's Pieną, bet jis parduoda jums j j t i 
pafia kaina kaip Ir Jdtu rūšiy. 

Ir taijJ yra. Visur Suvienytose Valstijose, f us« 
taus po visą šalį, groserninkai kasdien pristato 
Borden's ISgaruodintf Pieną savo kostumie-
riams. Lietuviu gaspadinės pradeda pirkti 
Borden's Išgaruodintą Pieną; nuo savo gro-
seminko, nes žino, kad Borden's Pienas už-* 
ganediną ju reikalavimusa 

Borden's Išgaruodinlas Pienas y r i grynas ūkiu; 
pienas sn smetona nenugriebta-. Jis yra ge
riausias pienas šeimynos reikalams, kur tik 
pieno reikia!. Ar esi jį išbandęs su kava? Jei ne, 
tai pabandžius rasi* kad tavo kava turės visai 
skirtingą skonį. Jis puikus kiekvienam virtuves 
reikalui, kur reiktu pieno ar smetonos, 

IffBf-rt 

ATMINK 
Borden's Išgaruodintas Pienas yrS du syk tfe« 
besnis negu paprastas pienas. Jei nori vartoti 

Iš^aruodinto pieno ir puse vandens, iht turi JTQ J 
^ v o ^ S e p t ą ' k u r reikįa s m e t o i i o ^ i i ^ ^ 
įBorden's,' Į^aruodinto pjęnp,. kįęk s a ^ įmj^ 
'smetonos, '.'.-. 

Jei nori žinoti kaip• virti m Borden's 'Jįįįįįgįfi 
dintu Pienu, išpildyk kuponą paženklindamasį 
Jcurių receptų nori, ir nies juos prisįūsim dykąj 

T H E BORDEN COMPANY 
Borden Bofldmg New York 

t 

Ji 

KUPONAS 

Duona , 

• žuvis 
VAEDAS 

EasalAl 
MSaos 
KotolH 
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PftJal 
Pndlncit 
Sriubos 
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"DRAUGAS" GALIMA 
GAUTI ŠITUOSE 

V1ETU0SE: 
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C h i c a g o j e. 

WelJs and Madison St. 
S. W. Cor. ' ? 

State and Van Buren Sta. 

47th and Robey 
S. W. Cor. 18tb and 
Halsted St. 

J. KAZArPIS, 
3350 Aubum Ave. 

V. MALLEY, 
1805 W. 46 St. 

TARAS, 
1621 W. 43 St. 

Clark and Van Buren St. 
S. W. cor. 

Van Buren and Wells St. 

12 and Jefferson (St. 

State and Madison St. 

Homan Ave. and 12 St. 
Milwaukee at Girard 

m Paulina and Milwaukee Av. 

„Tamatos vaistai y r a kaip 
tik tokie kaip j w tafa 
ir verti daug daugiau 
jus prašot". 

James 
Bos 192. Drummoad, Wi«. 

PE-RU-NA 
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse-kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu. 

Gydo kosuli, šalti, katarą, 
viduriu ir žr^nu pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius. 

Tabletuos* ir kaip skystimas 
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BLAIVYBES 
l » • » fc » > » . I » • » • • » » ' • • • 4 ^ — » • 

*• del kad nežino apie jo kenks- I r kp. Koiffdl6, 'Mass. 
Inin^umį. P la t inan t b la ivy- 'už išlaimejimmo knyg. 1.40 

.+ »~mm m n į h . « « » > 

PLAKATAI.. 

Iš žodžiu ne kiekvienas iŠ*> 
sivaizdina viską, ką jie teis-
kia. Tai huną, kad keli pi
liečiai klausydami vienos ir 
tos pačios kalbos, visai »e tą 
patį supranta: vienas į vie- šakojęs mūsų išeivijoje. Del 

gu, kad butų kas jom žodžiu 
ištisas valandas kalbėjęs ar
ba jis butų iš rašto gkaitęs. 
Tas pats dėsnis tenka taikin
ti k visuomeniniam gyveni
me ypač ktfvoj s-u girtybe. 

Alkoholis yra plačiai išsi-

bę ir kovojant už geresnio 7 kp. Cambridge ,Hass. 
gyvenimo rytojų, . kiekvieni'už išlaimėjimo knyg. 1.00 

na. daiktą daugiau dėmesio 
nukreipia, kitas j kitą. Išei
na, kad pilnai rašytojo arba 
kalbėtojo mintį nedaug kas 
tesistengia apimti, daugiau
sia pasitenkina vierti atskiru 
pastebėjimu ir tai dar labai 
savotiškai. jBet lengviau ir 
tikriau suprasti žodžiais. Vi
sai kitaip yra su įvairiais 
vaizdais. Žinoma mokyklose 
priemonė: aiškinant ką nors 
naujo vengti abstrakto ir nau 
dotis galimai daugiau rea
liais daiktais, paveikslais ir 
tt. Pamatęs \ą daiktą moki
nys įgyja tikresnį vaiadą, ne 

jo daug būna įvairia negeru
mų, kaip atskiriame, taip i* 
visuomeniniame gyvenime. 
Blaivybės draugija, matyda
ma tas bėdas deda visas jė
gas H priemones jas praša
linti. Jau galima pasidžiau
gti nemažu skaičium blaivi
ninkų — atstinentų, kut4e per 
gyvenimo bangas iriasi pir
myn į šviesų rytojų... 

Bet ir alkoholis dar vis te
bėra tvirtai Įsistiprinęs. Rei
kia daug energijos ir pasi-j 
šventimo, kad pavykta jisai 
galutinai perblokšti Nemaža 

blaivininko pareiga- — kuo 
daugiausiai žinių, teikti ge
riančiam apie alkoholio kenk
smingume. Bet į minią rei
kalinga veikti ne tik žodžiais, 
o ir kitdkįafs budais. Čia at
eina pagelbdn įvairus paveik
slai, plakatai, atsišaukimai... 
vaizdžiai parodą kiekvienam 
alkoholio kenksmingumą. I r 

25 kp. "VVorcester, Mass. 
už išlaim. knygeles 1.00 
Lapkričio mėn.: 

N. A. Aps. už išl. k. 23.00 
14 kp. Athol, Mass. 

narių mokesčių 13.80 
25 kp. Worcester, Mass. 

20 audeklinių ženki. 1.00 
41 kp. Chieago, 111. už 

išlaimėjimo knygeles 2.50. 

49 *kp. S. Boston, M#ss. 
2 išlaimėjimai *B.O0 

L. V. spaustuvei už kuo- , 
pų karterius • 5.8d 

Viso ' $255.69 
Nuo 1923 m Seimo iki 

1924 m. Seimo' įpl. $£78.26 
P e r tą7laiką; išmok. 255.69 

Blaivybės draugi ja tu rė tų |Gruodž io mėn. : 

-Idai i s alkoholiui vargauja, to-
• r . 'i. .JĮ., . . . . 

tf 

PASINAUDOK PROGA 
Didžiausias Išpardavimas 

VYRŲ IR V A I K V RUBKKI1CIŲ Ift ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ 
Ant 

ifc&b 
i M Wi 

- >«• 

Naujausios $ 

Madų m Augšdiau 

S I U T A I 
l ' i 

Visokių 
StyHų 

Ir 
Augščiau 

Įvairių materijų, visokių sizu, 
nekurie su dviejom kelnėm. Tu
tini ir Ilart Schaffner & Marx 
siutu. 

. 

tuo būdu kovoti. Gaminant 
plakotus, šiandien jau kiek-* 
vienoj girtybės įstaigoj pa-
stebiama priešalkoholiniai 
plakatai. , TĮk * deja, reikia 
pripažinti juos nevykusiais, 
nes girtuoklių karikatūros nė 
ra labai aiškios. Toliau sė
dint nesuprantama, kas ten 
per poperiai ant sienos šmėk
šo? Reikėtų imti pavyzdį iš 
genų komersantų. Jie-"1 pui
kiai supranta kokiu būdu ga
lima daugiau paveikti į' miną 
ir, kad įų išdirbiniai daugiau 
pritrauktų dėmesio — nesi: 

gaili kuoryškiausių spalva ir 
įvairumo paveikslams! Tuo 
būdu jie daug išlošia. Tegul 
i r ąįfcohol io~ ^kenKŠniingumas 
būna ryškiausis ir įvairiau
siomis spalvomis vaizdiną-
mas,*kad ne tik iš spausdinto 
žodžio, bet ir iŠ pttvekslų bu
tų lengvai galima pažint kas 
jis yra! (Teveiktų į prislėg-
*5\ 45$JĮ^*° s*c^» baimės, 

kp. New York City, na- K 192 ženki, po 50c. 
rių mokesčių 15.00 

25 kp. Worcester , Mass . 
mokestis į Centrą 28.00 

1 9 2 4 m. 
I 

Sausio mėn. ; 
******* ' 

Nuošimtis bankoj 1.6*7 
Vasar io mėn. 

23 kp. "Grand Rapids , 
Mieli., metinė mokestis 7.00 

9 kp. LawTence, Mass. 
mokesčių 11.60 
Kovo mėn.: ! 

1 kp. \Vaterbury, Conn. 

Ižde l ieka , -122.57 
Visas Susiv. turtas: 

745 and. sien. ženki. $37.25, 
440 konstitucijų 66.00 
46 ženk po $1.00 46.00 

446 ženki po 5c. 
9(3.00 

111.50 

Viso tu r to $479.32 
O. Sidabrienė, ižd. 

• i • 

KLAIDOS A T I T A I S J M A S . 

Estija, deda veiHns Ūkininke' Sąj*n-
Estijos jannuomenės absti- gos skyrius. . 

nent, sąjunga sparčiai auga [~ ^V>s ***• pabaigoje * y -
Per pirmuosius veikimo me
tus įsteigė 40 skyrių su 5,00d 
narių. Leidžia savo laikraštį 
"Kcvadik." 

Sur. Valstybės. 
New įTorko' prohibicijos po

licija sUsekė juros pakrašty 

ve'šti 100 skrynių alkoholio. 
Tarp policijos ir alkoholio 
šmugelninkų prasidėjo .šaudy
mas. Užmušta 3 kontraban-
distai, 3 suimti, o daugelis 
suleista. 

ge priešalkohoiinį 
vakarėlį su vaidinimais. Sta
tė: "Ant bedugnės krašto. ' ' 
Visu lošimu atsilankiusieji-
labai patenkinti. Kai 'kurie 
jų labai gerai pasirodė. Vi
siems jaukaus užpo pridavė 
dūdų orkestras. Pasilinks-

laivų, kuris norėjo slaptai į . | m m 0 me, pasijuokėme iš gir 
tuoklių ir nutarėme daugiaus 
svaigalų nebegerti. 

F. Akmvtiskas, 

*trr*j*nb ir pa^gailėji 
mo jausmai! Ypač reikalin
ga matyti alkoholio blogu
mus, kurie blaivybės raštų 
neskaito! Atitartas Svėrė. 

BUrVINiNKŲ DUSMENĮ. 
JIMO C. I2D. SEOttil , 

APYSKAITA. ±--^us 

ba 

• T - ^ " • * -Į 

1 NEUDK! Į 
KELNES!KELNES! KELNES 
S1.95 S1.95 S1.95 

Ir Augsčiau 
Visokios rųšies, didelis išsirinki

mas, vilnoniu įmaišytų, plofių ir sto-

5.63 

ru. 

PAUL LEASES 
3427 So. Halsted Street 
Opposite 34-tli Plaee 

Chicago 
Tel. Boulevard 1566 

Special 
Sweaters 

$2.85 

{ e i g o s : 
• Laike Seimo 1923 m. 

lansas bankoj $113.95. 
Audeklinių ženklelių 765. 
Konstitucijų skaičius 471. 

H 2 3 m . 
Rugsėjo miėn.: 

32 kp. Detroit, Mich. 
už išlaim. knyg . . $15.00 

35 kp. Worcester, Mass. 
už išlaim. knygeles . . . . 1.00 
Spalio mėn.: 

1. kp. Waterbury, Conn. 
už išlaimėjim. knygeles 3.0? 

AR 2INAI KAD 
Lietuvos privatiškos bankos 

'skolina pinigus iš Tautinio 
Lietuvos Bijteko ant 8% ir kad 
jie kaimiečiams Siųos pinigu* 
skolina ant 36%? Ar žinai 
kad jeigu viena karta ruk\Vi 

| Helmar Turkiškus Cigaretus, 
I tai pilnai suprasi kodėl Tur
kiškas tabakas .yra geriau
sias cigaretams? Pamėgink ir 
permainyk rųšį cigare tų ant 
Turkiškų taip kaip kiti daro. 

A (Apgr.) 

mokesčių 
Balandžio mėn.: 
40 kp. Boston, Mass. 
mokesčių į Centrų 

Nuošimtis. .Ba^ko. 
Gegužio ,mėn.>f" 

50 !Čp. Scranton, Pa. 
už 30 konstitucijų 4.50 

50 "kp. narių mok. 10.95 
Liepos >mėn, : 

Nuošimtis Banko 2.25 
Rugpiučio*;nėn.: k 

. 4 ^^Jdeiiai po $ l ^ y ^ s 4 0 0 
50 kp. Scranton, Pa, 

narijų mokesčių 1.10 
1 kp. Wa^rbury, Conn. 

narių mokesčių 4.00 
49 kp. Boston, Mass. 

mokesčių į Centrų 1.00 
25 kp. AVorcester, Mass. 

19.50 
Laike Seimo N. 'Ap Aps

kričio auka į Centrų 50.00 
7v kp. Cambridge, Mass. 

nariu mokestis 22.40 

Gerbiamieji: — 
Malonėkite pataisyti klaidų 

jeigu galima korespondenci
joj apie Blaivininkų Seimų. 
Neparašiau Blaivininkų Cen
tro vice-pirmininkės vardo: 
p lė Juzė Kriviutė, 38 (Tyler 
St., Lawrence, Mass. {Taip 
gi iš viso aukų buvo Surink
ta $30.85. ProtoKole buvo 
paskelbta $48.85. *Tai yra 

2.01 seimo rast. klaida. Centro 
ižd. prašo pataisyti. 

Su gilia pagarba, 
Juzė l/eonaibė. 

11.00 

Viso $378.26 

2.00 

8.00 

5.70 

I š l a i d o s : 
Rugsėjo mėn.: 

Telegr. laike (Seimo -
Gruodžio mėn.: 

L*. V. spaust, už 1,500 
išlaimėjimo knyg. 

19 24 m. 
Kovo mėn.: 

10 kp. Grand Rapids, 
Mich. " B . D." 

7 kp. Cambridge, Mass. 
"Blaiv. Dirva'' 1923 m. lr.10 

Gerb. Kmn. J. Čižauskui 
išlaknėjUnas 2.00 
Liepos mėn.: 

9 kp. Lawrence, liĮass. i 
5 narių "B. ! D > 4.00 

50 kp. Scranton, Pa. 
13 narių ^ B . D.„ 10.40 

Draugui už pr. laip. 15.00 
Rugpiučio mėn.: 
Whitehead & Hoog Co. 
už ženklelius. 

BLAIVYBES JUDĖJIMAS. 
^ * ' t 

Bulgarija. 
Šiais metais j f t tko ^ vynuo^ k ^ t g a ^ r ^ u y ^ a v i n e i 
vtų laikyto^" suVftžiavilias. : ' ^'-iagitarė i«ra$ytį gy 

Dauguma vynuogynų savinin
kų nutarė didelę v>Tnuogių da
lį skirti bealkoholinių gėrimų 
išdirbimui. 

Norvegija. 
Norvegijos mmister is 

v . -
pir 

Lietuva. 
" Blaivybės'? (dr-ja smar

kiai ima augti. Įkurti nau
ji skyriai: Sintautuos, Barz
duos, Šipyliuos ir Pažėmios 
' ' Blaivybės'' draugija prieš-
alkoliniai akcijai varyti turi 

Klaipėdos Kraštas. 
Kukoraičku. Gaisras £1 d. 

rugp. iki pat pamatų sunaiki
nęs Budvygo smuklę (saliu-
ną(). ^ 

Spėjama, kad kas tyčia pa
degęs. Del tos nelaimės JCu-
koraičiai nieko nenustos ir 
nieko neišmoks. Į buvusio 
saliuno vietų statys naujų, o 

penkis darbščius savo įgalio- vertėtų, kad jų kuomažiausia 
tinius. Jie polat važinėja po 
miestelius ir bažnytkaimius, 
laiko priešalkoholines paskai
tas, platina "Blaivybės" raš 
tus, kontroliuoja svaigiųjų 
gėrimų iiardavinėjimo įstai
gas. Pastaruoju laiku ap
lankyta Alytus, Simnas, Bal
bieriškis, Prienai, Veiveriai, 
Plutiškiai, Gudeliai. 

"Blaivybės" idėjai pla
tinti sekmadieniais lošiama 
Liaudies Namuose,Kaune pri
taikinti veikalai. 

Lietuvos smuklių . savinin 
11-12 

rugp. misitare prasyti, vald
žios leisti ilgesnes svaigalams 
pardavinėti valandas šventa
dieniais. 

Bet iš to, kiek girdėti, jie 
nieko nelaimės. 

Alkoholio auka. 

butų mūsų kraš te . J u o kuri 
šalis labiau gir tuokliauja, 
juo labiau miskurus, nekultū
ringa. V y r a i ! meskime g%. 

ĮVAIRUS KONTRAK-
TORIAI 

? » • » » • « » * • * ml* m§ 

minmkas prancJe parlaimm Kaum^ m ^ i l i a i n p 0 i ė s 
tui, kad j isai eas p n v e r s t a s . s ] f t b a < l o s , i c i j a u ž t i k o l a b a i 

visiškai uždraust i įvesti spi
ritų į Norvegija. 

Švedijos valdžia pasirūpi
no išleisti alkoholizmo klau
simu rišt i rankvedį, skiriamų 
mokytojams. 

Ispanija. 
Valdžia uždrandjf svaigalų 

sumuštų vos gyvų čigonų. Vi
sas pasriuvęs kraujuose skun 
dėsi policijai, kad jį jo api-
girčiai draugai čigonai sumų-

i 

šę. Ka r in inkus policija be
matant suieškojo. 

Pašv'mtmys. Mūsų jauni
mas ir ūkininkai ima kaskar-
tų labiau susipras t i . Blaivy-

pardavinėjimų sekmadieniais. Ibės mintį Čia plat int i labai pa 

IHBIttlllll»fll!l!llllHI!IW®HI!INI!!l!S!lininillltSlll!!ll!Iiliailll!llll»!* 

BUK VISADA JAUNAS K SVEIKAS ~ 
SUŽINOK GYVENIMO SLAPTYBE. | 

Jsigyk mūsų aiškius, moksliškus patarimus: Kaip 
Užsilaikyti Jaunu ir Niekad Nesirgti. Tai tūkstan
čių dolerių vertes sekretas, naudingas visiems: 
sveikiems ir sergantiems, jauniems ir seniems. 

Tuojaus rašykite del informacijų. 

Tel. Blvd. 9641 

A. K A I R I S 
M u rimo Ir buda\oJ imo namu 

GENERAI/IS 

C O N T R A C T O R I S 
Atsilankyk i to pas mane duosu 

gera patarimą. 
3352 So. Halsted Street 

Chicago, m . 
Home 

3356 Ix>we Ayenue 

BRIOGEPORT PAINTIN6 
& HAR0WARE 0 0 . 

Malavojime, dekamojame, 
kalsimuojame ir popferuo-
jarne. namus. Padarome 
darbą •greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliarn, pople-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, Dl. t e l . TftPds 728l 

• ' • f t 9 
| » « » » « » » » » « » » « • • » • - • • • • . a j 
Armitagc 6193 

JACOBSON ROOFING 
GO. 

General Roofmg Contractor 
Visi stogai egzamtouofami | r 

aprokavimai daodami veltui. 

f 

M. D. RAMSON 
Box 571, Los Angeles, Califomia 

176 " IIlIIHIIIIin[llllllillllllSHIIIiinni!Slill!lllllilSilll!!lillliS!lllliniill5]ll & 
= — — 

> r 

THEi GEEVUM GIRL$ - ~ 

[•BUT. IF V6U HAJ5NT; MR.HERMIT, 
VOU MK»HT BE 12S VEAR.S CLP 

1 

Mes taisome senus i r 
naujus stogus visokios rūšies. 

Mūsų t rok ai vaZkioja J visas da
lis miesto ir priemiesčius. 

3 Prakanrimus Stoge 
Pata isome nž $4.00 

-
Visas Darbas Garantuo

jamas 
2011-13 W. Divisioa ttr. j « 

* • • • • * • į 
• - - • - - f r - h • , , ąm 

efonas Canal 5395 J .Telefonas 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia KontraJttiiiūą 
statytojas ir senų mnmj 

taisytojas. 
2319 Wcst 24-% filroot 

Chicago, DL 
• i * . •*4hh\ . m 

MTelefonas Ganai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mtdiavojimo KomrtfMortus 

DažŲ Ir Poperos Kf«utiivi 
2338 SO. LEAVITT STR. 

• » » ' » » » • • • * » • • • • ! • 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, Oalcfcą at

ilok u gerai ir sąžiniškai. 
THOM/VS HIGG1NS 

2313 So. Oakky A ve Chicago, 

jrcl. lAfay«'<ip AVI* " ~" I 

P I B M B I N G J 
Į^valpo liH*ivv*, iM<<ivtamt v1sa<Jo>-5! 

paiamauju kiioe<>rtausia| 

8228 West 38tb Btr«N-t t 

file:///Vaterbury
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• L LIETUVIAI AMERIKOJE 
RACINE, WIS. 

ŠVENTŲ 1SŠIJŲ ĮSPU 
DŽIAI. 

i l s 

Švento Kazimiero parapija 
bažnyčioje įvyko 8v. Misijos, 
kurias davė Tėvas P. Andzia 
lis, jau plačiai žinomas tarp 
Amerikos lietuviu garsus pa
mokslininkas. Misijos prasidė
jo 15 d. rugsėjo, ir tęsėsi per 
ištisą savaitę. Bažnyčia visad 
buvo pilnutėle žmonių. Išpa
žinčių klausai gelbėjo kun. 
Kloris iš Waukegan, III. ir 
kun. Bistrais iš Kenosha, Wis. 
Visi parapijonai atydžiai ie 

klausė visų pamokslų, atliko 
špažintį ir ėjo prie šv. Ko

munijos. 
P. Andziulis 

DR. SERNER, 0. D. 
Lietuvis Specialistas 

Nors Tevfcs 
gal ir turėjo malonų įspū
džių, vesdamas misijas Raci-
no lietuvių Šv. Kazimiero par.J 
bažnyčioje, bet turiu pastebė
ti, kad dar jam neatvykus j 
Racinę, jau jisai buvo bedie: 

vrų šlamšte "Sandaroje" už 
pultas. Tai mums nebūtų įs
tabu, nes nuo bedievių juk 
negalima ko kito laukti, kaip 
tik šmeižimų ir juodinimo to, 
kas yra dora ir šventa. Bet 
dabar sandarokai visai priėjo 
prie galutino doros ir proto 
bankruto. Pradėjo Dievo var
dą rašyti maža raide, o vel
nio didele raide. Oia daug 
neturiu ko bepasakyti, kaip 
tik tiek, kad, jeigu tos ne
kaltos raidės prakalbėtų, jos 
sušuktų į tokius rašytojus: 
"Mes raidės esam garbingų 
žmonių išrastos, kaipo įran
kis kultūros, apsvietos ir do
ros skleidimui, o jųs besme
geniai redaktoriai ir rašytojai 
statote mus į purvą, ir pasi
naudodami spausdintu zod-
džiu, purvinate patį Aukš
čiausią esybę, kuri yra visų 
daiktų pradžia". Štai kokia 
"Sandaros" kultūra dvide
šimtame amžiuje! 

(lerb. Tėvas P. Andziulis 
gavo klausimą: "Ar pridera 

Lietuvių Dentistas patar- »katalikėms mergaitėms eiti į 
naus geriau bedievių rengiamas pramo-

Trat ik linas dantų be skausmo. , , , o» i* i i , *~,~ i « 
Bridge gerim.sk, aukso. Sa mus., | S « s • S l l l l g klaUSlIUO, buVO 
pietton galima valgyti >i Mi i* pritaikiiitas ir atsakvmas. Pa-
nmisu*. Garantuojame visa savo dar- i £ * 
ba, Ir žemas mūsų kainas. Sergėkite n e l e s , kui'lOS l a n k o s i pO b e 

d i e v i ų l a t r u s , š o k i u s , l a b a i 

t jsižeidė. Yra žmonių priežo

dis: "Ant vagies kepurė dė 
ga". Taįp ir tos panelės, no-| 

jrėdamos išsiteisinti, pradėjo 
priekabių ięSkoti ir teirautis 
kas tą klausimą davęs. Girdi 
jos nieko blogo nejaugiančios, 
nes tai esâ s toks kliubas, kur 
visi katalikai gali eiti. Mes 
gi žinome, kas yra šio klių-
bo perintojąs. 

kaba} gai|a, kad doros mer
gaites duodasi pažaboti nusu
susios sandaroko kamanomis. 

Žvalgas. 

Turėk švarias, Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

Akiniai $5 ir augščiau 
Valandos nuo 1 iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3333 South Halsted Street 

ZELL DRABUŽIAI 
Gražiai Pritaikomi Kiekvienam Vyrai 

PHIUKLPHIA, PA. 
VIEŠA PADĖKA. 

savo dantis, kad nekenktų jūsų svei 
katai. 

1545 West 47-th Street 
ĮfPtnli A s M a n d Ą v » 

D A K 
Telefonas Boulcvard 1»3» 

JDr.S-A. Brenza) 

T A 
— 9 

R A I: 

4908 SO. ASHLAND AVENUE f 
Chicago, 

Vai.: 0 ryto Iki 
pk* iki 3 po 
9:30 vak. 

nafeo, 1H. j 
lkl 12 piet: 1 po I 
pkt , 6:80 vak. Iki j 

• • • • • • • • • • • • • • »l 

Telef. Yardt, 1236 

Dr. J. H U P E R T 
DAKTARAS m CHIRURGAS 

Praktikavęs BERLYNE, VIEN-
NOJ ir PARYŽIAUS Ugontnėse 

Gydo visokias ligas moterų ir 
vaikų. Leidžia vaistus po skūra. 
Turi X-ray ir tt. 
4649 So. Ashland Avenue 

Trečios Lubos Chicago, BU. 
Valandos 2 iki 4 ir 6 iki 8 

OR, A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CFTTRCRGA8 
4442 So. Western A ve. 

Telef. Lafajette 4144 

Tel. Boulevard 0537 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 V . 47-Ut St. 
Tiisaailną suso £ Iki 12 diena, nuo 
I fc!8 vai. vak. Ncdėliojaais nuo 

8 4 d 2 vai. po pietų. 

Dr.A.RačkusI 
Gydytojas, Chirurgas, Obs 

tetrikas i r Specijalistai 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS — 
1)—ltr marinimą. 
2)—Be peilio Ir be kktmtmo, 
3)—lte kraujo, 
4)—Ue Jokio pavojaus sveikatai, 
5>—PacUmtui nereikia niršti, s a 

li taoj val ioti , Ir rali eiti i 
darbą. 

Pavydo 'Gall-i«tonefi' (akmeni* tulžyje) 
ir akmen|» šlapumo paAlėJe be o-
perncijos, *u tam tikromis moks-
lUkomi* priemonėmis bei vaistais. 

Apkurtusiems sugrąibia girdėjimą. 
I Gydo visokias l iras pasekmliurai, ir Jei 
* yra rHkala* daro openu-IJas. 

Pro f e* i.joną lį patarnavimą teikia savo 
ofise: 

1411 So. 50 Ave. Cicero, TU 
Ofis.is atidarytas: kasdien nuo t vai. 

po piet Iki s vai. vakare. 
Nedč4io4iU« ir serodoasbi milam* apda

ryta*. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A. J, KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, IH. 

* > 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Obirfurgia 

4631 S. Ashland Ave. 
Tel Yards 0994 

Valandot .* 
Kuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

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

>fia© TaL ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Rrzfcl. Te*. DrexH t l t l 

08. A. A. ROTH 
~1 

H 

.} , M ) I ' st Ofisas 3 1 0 3 S. Hafet 
Kampas Slst Str. 

Tai.: 1—t po piet 7—4 Tale Ned. 
Ir Šventadieniais 10—12 4. 
'P ii i ui ui i i i mnl 

DR. m m SECAlI 

Tel. Boulevard S6&6 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

IR 
rHTUlTOAS 

• SSSf So. Morgan «treet 
Valandas: 9— 1S tt ryto. 
Vakarais nao 7 lkl t 

a C E S O OFISAS; 
1240 Roudi 4*-tfa A r M M 

Telef. Cicero 4979 
ra!and.: I—0t94 a. v. kaadlea, 

irtarainJcaJs ir patnrftnnįn uoo S 
lkl t raL vak. 

' * . 

4729 S* Ashland Ave. 
SPECUALISTAS 

Diiovrj, Motera Ir Yjrų IAgų 
Vai.: ryto nuo 1 0 - 4 1 nuo t — i 
po ploty: nuo 7—4.»f 
NadoHoTjto; l t lkl l t . 

6v. Kazimiero parapijos vi- J 
>ų draugijų komisija savo su
sirinkime bazaro reikale rug
sėjo 11 d. nutarė išreikšti 
viešą padėką lietuviui biznie
riui gerb. C. J. Miliui, 106 
Vine St. Philadelphia, Pa., 
už jo gausias aukas ir pasi
darbavimą bazare. C. J. Mi-| 
liūs turi s'avo pramonę, išdir
ba gerą ir labai gardžią ka
vą "Roke Coffee Co.'\ Jis 
kas met per visą parapijos 
ha žarą aukoja kavą, cukrų ir 
pieną tkk, kiek tik išgeria; iš 
to jis pelno nei cento neturi 
ir visą savo triasą, bei darbą 
pašvenčia..Parapijos valgykloj 
įtaise kavai virti elektrikinius 
švarius katilus. Daugybės 
įmonių tą "Rase C ^ e e " ge
ria, giria ir vis dar daugiau 
nori. Juo daugiau žmonės 
kavas geria, tuo daugiau pa
rapijai pelno, bet C. Miliui 
nuostolis, jis tų nuostolių ne
sigaili; jam rupi tik parapijai 
ir visuomenei gera padaryti. 
C. Milius daug žmonių kavof 
gerti patraukia ne vien ka
vos gerumu, bet ir savo žvel-

lis fžmogus, kuris gynė" ir gi-

!

Įna lietuvių reikalus taip, kaip 
i ir visų Amerikos piliečių. 

O. A. Bičiūnas. 
* .- ' .... . —*»• i.'.-*, - f i 

MES DABAR 
Rodome Vėliausias 

Madas 
. 2 poros Kelnių Siutai ir 

OVERKOTAI 
SPECIALIS PASIULIJIMAS 

ŠĮ MĖNESĮ 
Importuoto Prancūziško mate-
rijolo maišytas šilko ir vilnos 
audimas 2 poros kelnių ir 

Švarkas 

$37.50 

A D V O K A T A I 
B 

S I U V B J Ą I 

, JMfMĖTYKsavoPINIGUS 
Perkant naujus drabužius. At-

oeškit paa mu« aavo senus siutus 
ir overkotua tai me» atnaujisluie. 
Patyrę 20 metų šitame darbą 

Vertas penlciasdcšimts Do-
lierių kiti siutai su Jį porom 
kehtių v 

OVERKOTAI 
Geriausios rųŠtes ir darbo 

#20.00 iki £50.00 
Importuoti Worumbas 

Viskas ranka siutą 
$75.00 vert§s 

Speciale kaina 

#60.00 
Tikrai apsimokės jums pas 

mus atsilankyti ir pažiūrėti 
ką mes tarime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies 
mūsų drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti. 

ZELL CLOTHING 
CO. 

1366 S. HALSTED STREET 
Atdara Vakarais ir Nedėlio

mis, 

H 

^ » » » » • mm* ..*, 

i 

&L Oantral ea»a« 

STASULANI 
A P V O K A T A i 
VidufBUesljia otUmei 

Kootu 911 Cblqas» Temple Bldc 
77 W. Wa»hin^ton St. 

•CICERO Oflaa.: FaaedėUo T » * 
11*14 S. Cicero AT. TeL Otoero 50*0 

aRIDGEPORT OftaM: KJtala rak 
g ^ M 8. Halsted S*. T«L BoaL 11S7 

j l Namus Neiiurlut Kur Gyventam f 
Valom visokios rūšies vyrų Ir 

moterų skrybėles 
Padarom darbą greitai, 

Pigiai, gerai 
U. 9. CLEANERS AND 

DYERS 
Savininkas 

W. G. NORAK 
j 2210 W. 22-nd Street 

Chicago, UI, 
Telefonas Roopevelt 16S9 

. P. WA1TCHES 
L a w y e r 

Limens ADVOKATAS L 
J DJea.: D. 614—516—117 H. Dea* J 

tem SS Tat K * ^ < * * aaaa_-M 
10711 Indiana Ava. 

• e i . Fnllmati UTT 
" • • ^ - • ^ i 

' * * * « > • • • i» » ^ » ^ » ^ * . » 

' - J.J 

numu, bei malonumu. Oarbė;k a l u o s e ^B remia. Išrinktas 
geram biznieriui! 

X. 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
ALBERT A. SPRAOUE Į 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ 

SENATORIUS. 

Albertas A. Sprague yra gi
męs Cicagoje, ėjęs viešąją mo
kyklą ir Harvard Universite
tą. Baigęs mokslą įstojo Spra
gue, Waraer Co. Čia dirbo 

k o a ^ r e s a n AVats l i iu^tone, b e 
abejonė*, palaikys lietuvius | 
ir prie kiekvienuos progos pa-
iems jų reikalus. Jis stoja už 
Suvienytų Valstybių teisingą 

naikint karo taksus, padaryt 
stiprią tarp kaimynių valsty
bių ir mūsų taiką, kad karei
viai ir visuomene butų tinak-
mai aprūpinti". • 

Lietuviai! Mes esam Anie-
žmonių valdžią, reikalaus —'rikos gyventojai - piliečiai. 
visiems sužeistiem* invali
dams kareiviams atlyginimo 

J ir bonusų. 
Laike pasaulinio karo, 

(1919) m., Kongresas, maty
damas reikalą, nttstate $53,-
000,000.00 ligoabučiam*. Ir 
kokios pasekmes i i to buvo! 
Del 334.000 kareivią tik 7JM 
lovų nupirkta! 

kaipo paprastas darbininkas. 
Būdamas nepaprastų gabumų 
žmogus, laipsniškai kilo ir ga-J 'Po to Kongresas,"hepaišy-
lų gale tapo prezidentu minė
tos kompanijos ir joje dirbo 
iki 1917 m. Paskui įstojo ar
mijom 

Albert A. Sprague yra bū

damas kareivių ir kitų svar
bių reikalu, nubalsavo ir 
paskyrė $1,000,000,000.00 (vie 
ną bilijoną) kontraktams, Ii-
gonbučių pagerinimo Kongffe-

musų reikalai kaip ir senų a-
merikonų tie patys, todei at* 
einančiuose rinkimuose lap
kričio - November 4 š. įn,, 
remkime ir bauolskime į se
natorius Kongresan, ui Albertį 
4 . Spraffne, jis yra vieninte 

J.MILKEVICZ 

PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS 

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

Darau Ant Orderio 
Siutus ir Overkatus del 

vyru. 

Pafyręs 
20 metų ant šito darbo. 

Meldžiu Lietuviu atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti. 
Kainos Visiems Priednamos»| 

Taipgi taisau, valau- ir 
prosinu. 

J. MILKE VICZ 
LIETU VYS SIUVĖJAS 
970 Weat 19-tb Street 

Cblca«a, III. 
Tolcf. Caual 0934 

T*L Dcarborn 479S 

UETUVIS ADVOKATAS 
Sulte 1919 AslOand Bloefc Jjlda 

1SS m. Clark St. Chicago, IU. 
Residencija 

2341 W. 23 Pi. Tel. Caoal 3589 

JOHN I, BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

^ , J ^ n t a -Dearborn gtreet 
Telefoną* Raadolpb 3281 

JVakarais: 2161 We«t 22 St 

I 

9į»mm.m,mm* »P»» • m . t > » » » > > M > l 

= 

TH. JmmlmuUU 2968 
Ą MAEOI1TKJ5VIČIUS 

^ _ Lif. 
tuvis Siavejas 

North S*dėje 
1 8 3 0 / ^ . WalMUiste 
Ave. Chicago, I*. | 
Siuva viaokio» ra. 

Sies vyrttkus drab9-

vcs koniisijoaiefius - vadasjsas ,<pamirŠoM.. Jei pasauli-J 
armijos infanterijos per vis j 
pasaulinį karą. Dabar yra 
komisijonierius - of Publiu 
VVorks, Chicagoa miesto. 

Mes, Lietuviai, turime jį 
remti ir paduoti savo balsus 
ateinančiaase rinkimuose La
pkričio -"November 4 š. m. 
už Alberte. Ą. Sprrague. Jis 
yra didelis prietelis lietuvių, 
visuose didžiuose lietuvių rei-

nio k̂ aro laike, baisiausioj va•'. 
landoj Kongresas, kuris dabai 
sėdi Washingtone, nenuveiki 
nieko gero, tai dabar gi iš j© 
ir nelaukime. 

"Aš, bactamas armijoj ėjau 
valstybės pareigas teisingai, 
jei busiu išHnktas (šenatorLura 
Kongresan "Wasliingtone, dir
bsiu ir žiūrėsiu, kad viskas 
butų teisingai padaryta: pa-; 

V, 

- i -J 

reL Caual 9987 Vak. Omai « * * | 

O i P. Z. ZALATORISIS 
lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 Sa Halatad 8tr. 

(•juuiaor lt Ud l> irta; i tkt 9 
po ptatta; f Hd t 

îwumiiiuiuHHii«uHmiHii!tiiisijiiiiMMii'miiMiiiiiiiiiiii;iiiii(.inimini!iiiî  s G. SKOBY PATYR^S UETU-" 

ži«P. pagral jvairia 

pildomi g-erai \t 
«ąi.«a- Užsakymai 

greit. Kainos priei-1 
namiausios. 

u > m n — W , P • 

ama 

J. B A K T Y S 
j PIRMOS KLIASOS L!E-
^ TUVYS KRIAUCIUS 

Turiu už garbė praneSU visuo- f 
meaei ypač aavo taa44eeiaau Lie
tuviam* kad && padidinau stocka 
aavo tcrtaučiškal jaUigai, ir 9a- J 
bar turiu didžiauaia pasirinkimą ] 

m H rudeninių ir žieminių materijų. 

SIUTAI IR OVERKOTAI 
VISOKIŲ STAULŲ 

1 Padarome ant užsakymo geriau- j 
sia ir pigiausia ta ingi. ^ 

Valoną, Prosluam ir TaJsom 

J. BAKTYS 
324» So. Halsted S t 

Cbicago, m. 
Tel. Varde 9448 

5. W. B A N E I 
A D V O K A T A S 
' f W. Monroe Street . 

Room 909 - Tel. Raudolpli a j M 
TmL. Nuo • ryto lkl 5 po plet , 

tti>l so . Habted Str. 
l « e f . irar*, 1019 

G. V. C H £ S N U L 
A D V O K A T A S 

Metropolitą* Stale Banko pajau 
1191 W. Mad 8 t Tel. Oaaal #999 

*elef. Central 4411 

KASIMIB P. 6U6IS 
ADVOKATAS 

19? IT. Dearoorn Street 
Vaiand.: nuo 6 iki S: 19 
Nedėliomis 9 iki 12 

% RasidV: S929 So. Halsted Str. 
Telef. Boulevard 1SIO 

Chicago. 

4 

HELEN BELMEN JERRY 
UETUVĖ ADVOKATĄ 

9434 South Westcra ATC. 
Telefonas liafayette 4080 

Valandos: Nuo 7 fki 8 vakarais, 
JV-uo 2 iki O Subatom po piet. 

,L 

IIIIIItlHIIIIIMIIIIIHHIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIliS 

OVERKOTUS IR SIŪTOS 
į Padarau Kaip Tik Nori 

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ 
BiideaiaU ir žieaiiaia Materija 

Kainos ^ti i iakmoą l>ai^i>av|mae 
MaadagUualJts 

Kreipkitės Pas Mane 
Busite roJLenkintl 

G. 3KOBY 
2į&Q £o. fioyue Av«. IMmmh 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^M Tai. £aaal WO! 
ttifiiiiiiiiiiiiiftiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiFiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiTmifiiuiiiiMiiisitaiaiu! 

CICEIO TAJLORING i M P A N Y 
PATYEC LimVVtyl SIUV«|AI 

Praaešknaf Visiems Lietuviams 
Užlaikonue didžiausia liniįa įvairių rudeni

nių ir žieminiu materijų. 
Siuvam Amt Uisakymo 

Siutus ir Overkotus naujausios mados 
Husų Darbas Visados Augštos Rųšies 

Kreipkitės pas ruas del ^ero patarnavimo 
Padarome darbą «arai ir pigiai 

x Savininkai 5 

T, BARTKUS IR J. UUMSKAS I 
IS 4837 VVest 14-th St. S-nd Floor Cicero, Ui. i 
^UtUWIIMWIMKHtWliiMWlHIIIH 

• 

K . J0RGELI0N1S 
ADVOKATAS 

ROOM 1117 — 1122 
ttl N. Dearborn Str. 
Telef. State 7621 

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofiae ,,•Na«jienų,, name-

1739 so. Halsted Str. 
•elaf. Soosevdt 9909 

Panedėlio vakare: 
4901 So. MarabJrield Ave. j 

JOHN KUCHINSKAS 
LI«1WVIS ADVOKATAS 

I a2Jd W. 22-ad «t. arti LeaviU 8u 
* Telefonas Canal 2552 

Valajados: 9 ryto iki $ vakaro. Se-
radoj Ir Pėtnyčįoj n«o 9 r. Iki 6 
r. Veda visokias bylas visuose 
teiamuose. Egsamjnttoja Abstrak-
tus Ir ©adlrba visokius Doku
mentus, parksnt arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir 
BiaaKia Skortna Pinicua ant pir
mo morylčiaus lengvomis lilyro
mia 

ŝ  

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel Raadolpb 1034 VaL nuo 9-9 

VAKARAIS: 
1391 8. Halsted u. Tai Wvd.977i 

Y. T apart Panodatto Ir 
Fėtnrčfos 

=rsr 
" ^ | CHAS. K. VUOSAIT IS 

rvnj KEAvejUfi 

Pa<larwiijB aajt ulsaJymo greitai ir piftian. 
Atliekame darbą kariausią už visi«ms f#rieinii»a 

kaiaa* 
Vn1o?w», Talžome h Atnaujiname FJPIUIS. 

CHAS, L V U f l v A i T I S 
2337 So. Leavitt St. Tel. Eoosevelt 8963 Chica&o. 

i i 

-«% 

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

Ofisai Didmiesty J: 

20 South U SaUe Street 
Kambaris 999 

T«4efoaa» Coatmi 9999 

Vakarafc S928 8. Halsted St 
reio9aoas Varde 4091 

f j r ,in'l. ' ". i > u 'Mė=g 

Remkrtt h m profesijora-
M t , B>JWftfHs9 ttUsTtt f l l f | « 
nasi diaprasti ''Drauge". 

http://gerim.sk


5 

-• 

-

j 

: 
i 
ii 

t 

rrmWf*<*lĘfc . • r t T . . ^ m . j L . ^ t
1 , I . , f . . i : .i1, W\s ^.•^••iL. — 

v* • • • • • ' ' 
— 

• ' ^ " i " ^ 1 " " ^ 

j ?.. §ederak&, i Janusas, J . j l*924r f :00 tai.: Dakare. Auš-
Kaniušenap, A. Žvirblis, A. ir.1 ros Yartų par. mokyklos kam-
Pr. Duršui. Garbč Vy$ių 13 baryjt: $eimo rengimo komi-
kuopai turite tiek gabių vei 

T 

BAISUS ATSITIKIMAS 
GARY, IND. 

Pasmaugta ir užkasta 10 m. 
mergaitė. 

' Ja į įvyko pirmadienio va 
kare Gary, Tnd., netoli Chica-

Keturi plėšikai apiplėšė ci
garu, krautuvę ant kampo 
Ashland ir Archer »v- Poli
cija visus keturis tuo jaus su
gavo. Rado pas juos pagro
btus cigarus ir kiek pinigų. 

TOWN OF LAKE. 

Peter Vergolini, 30 m., A-
meriean Sheet and Tinplate 
Co. darbininkas, išvažiavo au 
tomobiliu gatvėn. 

Sutiko jis Annie Tomicik, 
10 metų mergaite. Vergolini 
įa prikalbino automobiliu pa
sivažinėti. 

Išsives jis mergaitę iš mie 
sto į miškus. Ties 21 ave. ir 
Taft st. sustojo. Is automo-
biliaus mergaitę nuvilko kiek 
Uolėliau į krūmus* ten ja su
rišo, ja kriminaliai užpuolė 
ir antgalo, matyt, dar pusgy
vę vsmiltyse užkasė. 

Atlikęs tą baisų darbą, 
Vergolini gryžo į Gary, Ind., 
kur visas vakaras su drau
gais lėbavo ir linksminosi. 
Paskui dar aplankė vieną 
krutančių jų paveikslų teatrą 
J* pagaliaus išvažiavo Chica-
«on. 

Mergaitė staiga pragaišus, 
Jos tėvai painformavo Gary 
policiją. Imta klausinėti kai
mynų ir vaikų. Antrytojaus 
susekta, kad mergaitę turėjo 

Moksleiviai. 

Moksleivių yra pas mus 
didelis buris. Čia paminėsiu 
tik tuos kurie priguli prie Vy
čių arba buvusius Vyčius. 
Šiemet apleidžia Chicagą šie 
asmens: K. Lauraitis, vykstąs' Biznieriai parėmė tymą, 
į St. Bedė's kolegiją baigti 
higli school, J. J. Janusas, 

kėjų atletų, profesionalių. 
Kitų draugijų darbuotojai. 

Buvusi Vytė p-na Baltutiene 
darbuojasi visuose draugijose. 
Gaila, kad p-na Baltutienė ap 
leidė Vyčių. Vyčiai visuomet 
laukia tokių žymių asmenų, ku 
rie jau yra prityrę draugiji-
name veikime. 
Rengiasi prie pagerbimo. 

Živmesni To\vn of Lake vei-
kejai rengiasi prie svarbaus 
darbo, prie pagerbimo mūsų 
didžiai gerbiami] sesučių Ka-
simieriečių BV. Kryžiaus pa 
rapijoje. Jųjų darbo ir pasi
šventimo tautai ir bažnyčiai 
negalima pamiršti. 

ras rengia Justui Kudirkai,! P A D f) A V I M I 
Lietuvos operos artistui teno-| • * " « #1 " , W B I 

rui, koncertą, kuris įvyks oct. 
-- Spalio 18 d. š. m. gtrumilo sija išvfyca raportę. Prašoma 

visų kuppų būtinai prisiųsti 'syetainčję 158 Ė. 107-th St. 
ats tovi į . Atstovės maolnękite 
punktualiai atvykti . 

O. A. Nevulytė, 
Apskr, Pirm. 

L. VYČIC APSK. OHORO 
REPETICIJA. 

Tarpe Lietuvių biznierių y-
ra daug prijaučiančių sportui. 

Penktadienio vakare rūgs. 
26 d. Mark White parko sa
lėje 9 vai. įvyko L. Vyčių cho
ro repeticija. Visi nariai , k u r i e ' 7 •? ~, 

1 VIJ«. r , šventų parap. choro narius 
nedalyvavo praėjusį penkta
dienį, turėtų atsilankyti, nes 
darbas jau prasidėjo. Narių 
nerangumu darbas bus tik 
trukdomas. Mūsų visų parei
ga neranguosius paraginti. 

Valdyba. 

važiuoja i Valparaiso Univer- &e biznieriai gausiai parėmė 
sitetą, Valparaiso, Indiana,L* 
Prasp^lius grįsta i Valparai 

mūsų atletus: P. J. J. Ęlias, 
J. Parkauskas, A.' Kareiva,' 

so baigti high school, J. AJ žemaitis, A. Cesna, K, of K 
PaųkStys rengiasi į Indiana-^ p r e S s , Dr. Dikselis, Dr. Rut-
polis Universiteto, Indianapo-
lis, Indiana, dentisteriją studi 
juoti. V. Stancikas vietinis 
darbuotojas pasilieka Chica-
goje, bet mokslą siekia toliau*. 
K. Baltrikauskas, vietinės 
kuopos pirmininkas, taipogi 
lanko Chicagoje mokyklą. P-
lė S. Jurgaitė, baigusi St. Ka
zimiero Akademija, nenuilsto-
ma veikėja jaunimo tarpe, o 
ypač prie Ciedrininkų. Ji šie
met liekasi Chicagoje ir tei
kia pagelbos savo broliui se
minaristui. Taipogi ir dau-

pagrobti Vergeliai. Kaį-ku- « i a u moksleivių n.ergai.-ių 
randasi mūsų tarpe lankančių 
t'hicagos high schools: K. Bar 
tikaitė, B. Aluzaite, A. Eini-
kaite ir K. Jurečkas. 

kauskas, P. Baltutis, J. Bal-

Humboldt Parko Lietuvių 
Politiško Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks 26 dieną 
ragsėjo 1 9 2 4 ^ / f o l O Ever-
green Ava. Chfiėago, 1TL-Vtyi 
narįai malonėkite dalyvauti 
susirinkime 7:30 vai, vaakre. 

Pradžia 7:30 vai. vak. 
Geistina, kad kaip vietiniai 

lietuviai taip ir 'apylinkės lie
tuviai skaitlingai atsilankytų 
į šitą koncertą, nes be Justo 
Kudirkos taip jau dalyvaus 
garsus dainininkai.Visi atsilan 
kę, busite pilnai patenkinti. 

Įsigykite tikietus iš kfekio, 
kad vėliaus nereikėtų laukti. 
Tikietų galima gauti pas Visų 

ar
ba pas vietinį vargoninką pv 

J. Koračką 10826. S. Wabash 
Ave. Tel. 0728 

Rengimo komitetas. 

KAS TURI $4,000.00 
Pardavimui 3 flatų krautu

ve po 4 kambarius natas. Pe
čiais apšildomas. Renda nesą 
$200.00 į mėnesį. Parsiduoda 
už $14,500.00 Jmoket cash 
$4,000.00. Likusios mėnesiniais 
mokesčiais. 

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

REAl ESTATE _ 

i 
Perkam, parduodam ir 

mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba, atliekam greitai, 
pigiai ir gerai. 

Kreipkitės: 

ANT PARDAVIMO 9 kam 
barių muro cottage, geram 
stovy, elektra, gazarf, vanos, 
randasi geroj apielinkej. Atsi
šaukite pas savininkas. 

3219 So. Lowe Ave. 
Chicago. 111. 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

P I A N A S 

P A R D A V I M U I 
B I Z N I S 

tutis, V. Rukštalis, Dr. Bren-} Turime svarbų reikalų. 
«a, Ądv. Brenza ir daug-pa-r A. Walskis, rast. 

ne vaikai matę, kaip tas vy
ras kalbėjęsis su mergaite. 

Imta ieškoti pragaišusio 
Vergolini. Patirta, kad jis 
išvyko Chicagon savo auto
mobiliu. Tuojaus painfor
muota Chicagos policija. 

Trečiadienio vakare Chi-

Profesiojonalai. 
ToVn Of Lake .kolonijoje y-

ra pusėtinai profesionalų. P-
lė S. Bajorinaitė, baigusi ko
legija ii* šiemet pradėjo mo-

cagos detektivar j * areštavo • ° / . . . r J. 
,' rv 11 o* kvtojauti. Inz. A. J. žvirblis, 

ant kampo Oakley ave. ir 24 - . . . t . *] 
} _ 3̂ au antn metai kaip prakti-
IT . . . j i_ kuoja savo saką. Dr. .-k. J. Dik vTuojaus jis pa)mta,s.detek- ,. , .. , .v : . . • cens, dentistas, su moderms-tivų otisan ir imtas nagan. t . .A . kais įtaisymais patarnauja 

ko pigiausiai ir ge-
Lietuviai kreipkitės 

- Antrvtojaus. anksti jis nu- . T 
: * T , T. ..- ,, prie Jo, o geras patarnavimas 

vežtas i Uarv, Ind. Jis polir- x..f . r> •- • 
v . ^ užtikrinamas. Priėmimo vietos 

« » wm& virtim, kur mer- ' r a n d a ! < i Ą m ^ A s M a m , į r 

j * * * lavonas buvo nžkastas. ^ g o F a i r f i e l d A v e p . l g 

PatMi rankom kelotos co- B N m i S ) i t ] a i t ^ 1 3 k u n a . 

,vv . , , •'• . ,į?- .v kais itaisv b z keletos v a l a n t viskA is- ' t . , * sjmonems ki 
pažino. j . . . T . 

. ti į . .. ^nausiai. Li 

prazeie ^ ^ ^ muzikante, piano molių gihimoje smiltis 
ir ištraukė puspliki mergai- j k y t o j a p . j . H U r b i u t e , ž y n i i 

tės lavonų su surištom ran- C h i e a g 0 8 snniikininkė smui-
kom- Ikavimu užsiima. P. M. Petro-

Tai atlikęs piktadaris pasi- § i u s pasižymėjęs * Chicagos 
žiurėjo j poliemonus, patrau- • į,muįkininkas tarpe Lietuvių 
kė pečiais ir nuleido galvų. Amerikoje, o ypač tarpe jau'-
. Piktadaris tuojaus stato- n i m o .. Vyčių. Dabar užima 

mas prieš "grand jury," ku- [profesoriaus vietų Beethove-
ri Gary turi sesijas. įno muzikališkoje mokykloje. 

Jis pirm keturių metų at- j Darbuotojai, 
vykęs Amerikon iš Italijos. : prfe 13 kuopos darbuotojų 

Nužudyta mergaite buvoja Vyčių rėmėjų reikia pris-
v}Tiausia iš trijų vaikų, visų kaityti šiuos asmenis: V. Stan 
mergaičių, John fTomicik, Il-^ikas, Al. Panavas, M. Pana-
linois Steel Oo. darbininko, vas, S. Navickaitė, S. Bajo-

rinaitė, S. Pukelaite, S. Bal-
PLATINKITE "DHJLŪUĄ." trikonaitė, K. Ballrikauskas, 

vienų asmenų-darbininkų. Vy 
Čių 13 kuopa yra labai dėkin
ga visiemp biznieriams už jų
jų taip didelės aukas. Prie 
rinkimo daugiausiai pasidar
bavo V. Stancikas ir Al. Pa
navas. 

Lai anga ir bujoja L. V. 13 
kuopa! Lai gyvuoja "unluoky 
number thirteen,,r 

PRANEŠIMAS. 

PRANEŠIMAI 
SĄJUNGIEČIŲ DOMEI. 
A. K R K. Mot. Są-g03 

Chicagos Apskričio poseimi-
nis susirinkimas jvyks 26 d., 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų seimas įvyks nedėlioj rug
sėjo 28 d. 1924. šv. Kazimiero 
Vienuolyne 2601 W. Marąue-
tte Rd. šv. Mišios prasidės 
10 vai. ryte. Sesijos prasidės 
2 va i po pietų sulig ser-o lai
ko. 

Visi skyriai kviečiami pri
siųsti savo delegates. 

Valdyba. 

ROSELA ILL. 

Visų Šventųjų parapijos cho 

ANT PARDAVIMO pool; 
room ir cigarų krautuvė, ge
roj vietoj 'biznis nuo seno iš
dirbtas. 

1821 W. North Avenue 
Chicago, BĮ. 

P I J A Y E R — PIANAS 
Ant Pardavimo 

$W 
- $250 nuperka puiku Player Planą, 
vartotas tik 3 mėnesiai. Cash ar Iš-
mokesčlais. In storage 

1722 South Ashland Ave. 
Chicago, 1)1. 

> • ' • • 4-. 

FARMA 
FARMĄl PARMAt 
Parsiduoda 80 akerių farma su 

6 karvėmis, 2 arkliais, 3 kiaulėmis, 
150 viStų. Naujos triobos. Grinčla 

ROIBNAS BRIGHTON PARKE 5 kambarų su beismantu. Nuo mies-
Ifi didelės priežasties parduosiu pa- j telio tik 3 mailės. Netoli trys bažny-

vo narna ir biznį po nutn. 4525 So. i fiOs ir mokyklos. Auto-busas veža 
Fairfield Ave. yra labai puiki groser- | v a įkus } mokykla. Parsiduoda už 

pusės kainos, ka ji verta, tik už 
$5,200.00. $3,000.00 jmokėti, likusie
ji lengvais išmokėjimais. Kreipki
te* vakarais nuo 6:00 

JOHN PILKIS 
10232 So. Indiana Ave. 

Chicago, IU. 

nė biznis arti prie lietuviškos Baž 
nyčios ir mokslalnės. Pasiskubinkite 
nes Sis bargenas ilgai nebus nepar
duotas. 

J. PAKALNIS 
4425 So. Talnian Ave. 

DUONKEPYKLA ANT 
RANDOS 

Netoli Cliieafęos, Illinois vals
tijoj su .storu ar be storo. Vie
ta įera, pečius geras. 

Atsigaukit 
^ DRAUGAS PUB. CO. 

2334 So. Oakley Avenue 
PARSIDUODA burernė ir 

groeernė, parduosiu /rana pi
giai $75O.0() gera vieta, kasas 
ilgas, geri ruimai pagyveni
mui, pardavimo priežastis tu
riu išvažiuoti j kitą miestą. 

821 West 34 Street 

R E I K A L I N G A 
TUOJAU REIKIA VYRŲ 
Patyrimas nereikalingas, 

gera mokestis. Pasimatyki-
te su Mr. M. J. Blože, Room 
210, nuo 8 vaL ryto iki 8 vai. 
vakare. 

Atsišaukite 
60 W. Washlngton St 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VI3ADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L FABIONAS CO. 

800 # . 391b S I , CMCIEO 
Tek Boulc?ard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS, 

ka ingai aiunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. * 

J-

!i 

t J. H E N I F F 
REAL ĮSTATE 

iLOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Bnilder 
Su tos rųšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis. 

5710 8. Kedzie Avenue 
Chicago, UI. 

Rezidencijos Tel. Ofiso Tel. 

Prospect 6101 Prospect 5778 

* 

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDU IŠPARDAVIMAS 
*t '. 

Šis. puikus 3 šmotu Mohair 

parlor setas $300 vertės. Spe-

cialė kaina da
bar tik 

$198.50 

fcis geležinis augstos njžies 

combination anglinis ir gazi 

nis virtuvės pečius -- nikeliuo 

tas, viršus visas pališiuotas. 

Sujungimus padarome veltui. 

Speeiale kaina JQQ gQ 

- r - j -

U 

P • 
i 
o o 
: 

Iškilmi 
ngas BALIUS 

Rengia 
DRAUGYSTĖS ŠV. ALPONSO L. D. B. 

: Sub. Rūgs. Sept. 27 DM 1924 
M1LDOS SVET., 3142 So. Halsted Street 

Pradžia 6:30 Vai. Vak. 
te 
o 

Ant šio vakaro norintį instotį į viršminėta Draugys
te, bus prijamami veltui, kurie išpildys aplikacija ant 
Baliaus. Taigi nepraleiskite geros progos. 

Kviečia visus KOMITETAS. 
• t t q t l l ( r f l f l a a f c f l O t t # » a o o o M s ^ ^ o t f f o 9 9 t M 9 Q Q t t t g l 

Atmainyk Savo Phonograph'a Ant Vieno Iš 
Mus Naujų Bronswick Radiolų. 

Pamatyk šį nuostabu muzi- Į 
'kalį į instrumentą veikėmeje 
mūsų krautuvėj. Geriausias 
radio receiveris ir puikiausias 
phonografas vienam kabinete. 
Tikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki le-
ver ir išgirsi puikiausia muzi
ka ~ long distance ir lokales 
stacijos. Kuomet nusibos tau 
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios 
muzikos kurios tiktai tegali 

išgirsti iš Bmnswick Phono grapho. 
Kainos nuo J I QA flft ir Augščiau. 

Didelis Epardavimas Grojiklinių Piany. 

\ 

Išlygos Sulyg Jūsų Noro. 

UŽLAIKOME PILNA EILC LIETUVIŠKŲ REKOR 
DU SAVO STOC^'E 

Eemkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
os tv ^'Drange". 

S. 0. LAGHAVVICZ 
Lietuvis Graborius 
2314 W. 2S^rd Plaee 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglauaia. 
Reikale meldžiu at- , 
atšaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1971 
2199 

•> 

a=c 
A 

— . 

/ i • ^ 
Tel. Ganai 2655 

G J. PANS mi t A 
Fotografas 

PANSIRNA STTTDK* 
1901 S. Halsted Su, Chicago. 

Toluma.-* nedaro skirtumo 
fiaukiainas, važiuoja i vlaaa 

miesto dalis. 
* i • • • f 

Šiame išpardavime mes siūlome jums 
stebėtinai žemas kainas tiktai 

3 Metus Išmokėti 
395.00-

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co. 
Atskaitliuoslme jums už sena 
pianą mainant ii »ut naujo 

3621 — 2 3 — 25 So. Halsted Street 
JOS. J. ./OŽAITIS, Oeoenlis Menedžeris 

VELTUI! VELTUI! 
Suolelis, Grindine' lampa 
su 50 rolių su kiekvienu 
grojikliniu pianu. 

-fl 

Tamsta Gali But 
Sveikas 

Ar eergate? Mes jums pagelbė-
siuie. Patarimas dykai ar jųa Čia 
gydysites, ar ne. Kokia yra juau. 
liga? Ar geri yra jūsų inkstai — 
— turite strėnų skausmus? Ar 
turite skilvio ligą, gasų. rugitumų 
ir nesijaučiate gerai po valgio? 
Ar kenčiate nuo plaučių — turite 
su kraujais kosulį, krutinės skau
dėjimą.? Ar turite didelj persi
šaldymą, nemalonų kvapą? Ar 
turite hemoroidus ir fistulą? Ar 
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, iibalimą ir 
mažai sveriate? Ar kenčiate nuo 
nervų — nemigė, pavargęs iš ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvj? 
Prašalinkit nervingumą —~ apsi-
sa.ugx>kit neurastenijos, ji silpnina 
visus nervu*, -tereikės jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasima-
tykite su mumis tuojau. 

Daktarai Kupczynski 
ir Schwnrs 

Ofisas 
^ Tel. Haymarket 4ST« 

1112-1114 Milwaukee Ave. 
Viriui Hatterman ir Glantz Banko 

Valandos 8-11 ryto, 2-6 po 
pietų, S-9 vakare 

Nedėlioj nuo 10 itcl U dieną 
Specialistą* <^rcr*žky, nervų, 
kraujo, odos Ir šlapumo ligų. 

* 

•• - ~ 


