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^Drau^aa* tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame 
nkoje jo gyvenimo dranga* 1 

Kad tarp mus, katalikę, buttj da 
daufiau vienybės, meilės ir auslpra-
tlmo. Ir kad daugiau galėtum* nu
dirbti naudingų darbų naudokime* 
katalikiška spaudą Ir ją platinki-
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Portugalu Tikėji
mas Yra Gyvas 

LISBONA, rūgs. tf (snvė- ' 
l inta). — Nuo to laiko, kuo
met sugriauta Portugalijoj 
monarchija, krikščionybės 
priešai visas laikas persekio
ja Kataliku Bažnyčią ir kata

l i k u s . Nepaisant tų persekio
jimų, šalies gyventojai yra iš 
tikimi savo garbingoms pra
eities tradicijoms ir juoso ti
kėjimas visuomet yra gyvas. 

Jų ištikimybę Katalikų Baž 
nyeiai ir Apaštalų Sostui ge
riausia Įrodo šįmet šventai
siais Jubiliejaus Metais jų ke 
lionė Romon. Keletas grupių 
maldininkų jau aplankė Am
žinąjį Miestą. (Kitos grupes 
dar ruošiasi. 

# 

Ypač pažymėtina viena skai 
tlinga maldininkų grupė, ku
rios priešaky buvo Lisbonos 
kardinolas Patriareh. Toj gru 
pėj 1)UVO nemažas skaičius vy 
skupų ir šiaip dvasininkų. įTe 
čiaus didžiumų sudarė portu
galai valstiečiai ir darbinio-
kai. 

Maldininkams yra didžiau
sia, sunkenybė tai medžiaginiu 
Mtžvil^iu- Portugalijos valiu-

*ia žemai nupuolusi. Kscu (mo 
neta) yra vertas tik vieną dvi 
dešimts penktąja dalį savo ti
kros vertės. Nežiūrint to, žino 
nės šventajam pasiryžimui pi 
nigų sutaupia ir vyksta pa
matyti Šventąjį Tėvą. 

Portugalų religinė demons
tracija kas metai įvyksta Fa-
tima vietovėj. Tenai kituomet 
trims piemenims apsireiškė 
šventojo Rožančiaus Dievo 
Motina. Dėlto, portugalai me 
tai į metus ten rongia milži
niškas religines demonstraci
jas, turėdami vilties, kad Die 
vo Motina dar kartą apsireik 
šianti ir suteiksianti portu
gale tautai reikalingų dvasios 
malonių. 

Fatima skaitosi portuga
lams Lourdes'u. 

4 Šįmet ypač ten demonstra 
ei jos buvo labai didelės. Iš vi
sos Portugalijos suvyko dešim 
tys tūkstančių tikinčiųjų. Kie 

Praneša, Ispanų Su Rifais* 
Kruvina Kova Seka 

Francuzai Konsoliduoja Paimtas Nuo 
Rifu Pozicijas 

MADRIDAS, rūgs. 15. — Į FEZ, Moroko, rūgs. 15. — 
Ispanų vyriausybė paduoda Francuzii ofensyva, anot ofi-
ot'icialių žinių, kad aplink Te- cialio pranešimo, vos paleng-
tuaną, vakarinėj Morokoj (is- va progresuoja. 

) 

„ . * * * * Partija Smerkia i 1 * " * " 6 * 
m * * M e s Imperializmą ^ " " ^ 

panų protektorate) seka baisi 
kruvina kova ispanų su rifais. 
Vietomis durtuvais badomas i. 
Kai-kuriose vietose ispanai pa 
sis.tumę pirmyn, nepaisant 
priešo stipraus laikimosi. 

Pažymima, kad abi pusės 
paneša nemažus nuostolius nu 
kautais ir sužeistais. 

Alhucemas fronte ispanai 
nedaro jokio progreso, kadan 
gi rifai išpasalų užpuldinėja 
priešą. 

Maršalo Petain milžiniškas 
" spaud imas" kaipir sustojęs. 
Maršalo parėdymu mūšiai sus 
tabdyti ir frontas konsoliduo 
jaunas. Kuomet tas bus atlik
ta, tuomet armija bus stumia
ma pirmyn. 

Pranešimuose pažymima, 
kad kai-kur rifai labai stip-

KAUNAS (per paštą). — 
" E l t o s " atstovui pastačius 
klausimą, ar dar nėra konk
rečiau numatyta Klaipėdos 
Seimelio rinkkrfcų laikas, mi-
nisteris pirmininkas V. Pet
rulis suteikė tuo klausimu to
kių žiniai: 

Klaipėdos krašto Seimelio 
rinkimų diena visai jau arti. 
Vyriausybė nusistačiusi ^Sei
melio rinkimus įvykdinti ne 

1 vėliau spaliu 2G & š. m. Prie 
| t c rinkimų vyriausybė jau 
pasiruošiusi. Seimelio rinki
mų įstatymas jau senai pas
kelbtas "Vyirausybės Žinio 
se. 
natorius 

LONDONAS, rūgs. 15. — 
Anglijos darbo partija (ama
tų imi jos) baigė kongresą mde 
ste .Scarborough. 

Kongresas pabaigoje prave 
dė rezoliuciją, kuriąja smer
kiamas Anglijos imperializ
mas ir pažymima, kad Brita-

cDonaldo kabinete, rezoliuci
jai priešinosi. J i s sakė, tas 
dalykas nesvarbus ir nėra lai 
ko ji diskusuoti. 

Bet radikalai stovėjo už re 
zoliuciją ir pagaliaus jie lai
mėjo. Jie pareiškė, kad Ang
lijos imperializmas darbinin-

Chicagoje 

nijos imperijoj visi gyvento- kus laiko pavergęs ir reikia jį 
jai turi apsisprendimo teisę, [atsikratyti. 

riai priešinasi frartouzams,, Seimelio rinkimji taipat pasi-

inėmus teisę kadir iš imperi
jos atsimesti ir savitai val
dytis. 

Už rezoliuciją kongreso de
legatai padavė 3/)82,000 savo 
reprezentuojamai balsu, prieš 
— 79,000. 

Klaipėdo7krašto ' guber- , Š i * " F * " ! * i * * par-
lamento narys Purcell. <Tho-
mas, kurs kituomet buvo Ma-

ir direktorija prie 

bet niekur jie negali atlaikyti 
naujoviniams francuzių gink
lams ir taktikai. 

Kaip Daug Franci ja Nori 
Mokėti Skolų Amerikai 

PARYŽIUS, rūgs. 15. — 
Francijos užsienių reikalų nii 
misteris Briand gryžo iš Ge-
nevos ir konferavo su finan
sų ministeriu Caillau\ kas 
iink skoįų atmokėjimo S. Vai 
styhėms. 

Konferencijoj dalyvavo Ir 
premjeras Painleve. Po ilgų 
diskusijų sutarta ministeriui 
Caillaux duoti pilną laisvę pa 
tvarkyti skohi atmokėjimą. 

Patirtą, kad Caillaiut Suv. 
Valstybėms pasiūlys 75 milio 
mis dolerių kas metai per 62 
metu su pasarga, kad Franci* 
ja mokės tik tuomet, kuomet 
gaus iš Vokietijos reparacijų. 
Tad jei Francija iš Vokieti
jos nieko negautų, tai neno
rėtų nei skolų mokėti. 

Be to, patirta, kad ministe-
ris Caillairx mėgins AVashing 

j ryti j dvi 'dal i : "pol i t ines" ir 
"komercines" skolas. Politi
nės tai tos, kurios užtrauktos 
karo laiku, gi komercinės — 
po paliaubų padarymo. 

Kadauigi Anglija tas dvi 
skoįų rfį&g pripažino, tai ko
dėl Amerika negalėtu to pri
pažinti, protauja Gailiaus. 

Kiek žinoma, vargiai Suv. 
Valstybių vyirausyl>ė sutiks 
su tomis Oai^aux schemomis. 

Kaip rytoj ministeris Cai-
l!.aux su misija turi išvykti A-
merikon. 

ruože. 
Lietuvos vyriausyl>ė prisi

taiko prie Klaipėdos krašto 
gyventojų onro. Jų noras, kad 
Seimelin rinkimai įvykta pasi 
baigus darbimečiui laukuose, 
tuomet rinkimuose gąjėtų da
lyvauti didesnis skaičius ūki
ninkų (laukininkų). 

Klaipėdos kr. guberoato-
rius bus autorizuotas paskelb 
t i rinkimus. 

TURKAI KONCENTRUO
JA KARIUOMENĘ 

Kongresas pasmerkė ir ži
nomą Daweso (ekspertų) re
paracijų planą. Nes tuo pla
nu kapitalistai išnaudoja vo
kiečius darbininkus. 

Iš kongreso atliktų darbų 
paaiški, kad nors darbo par
tija nepasiduoda komunis
tams, bet ji nuolat eina kai-
rvn. 

S. Valstybių Karo Laivai Nicaragoos 
U o s t u o s e 

MANAGNA, Nicaragua, 
rūgs. 15. — S. Valstybių krui 
zeris Denver su buriu juri
ninkų atplaukė į Gorinto. Ki
tas laivas — Tulsa jau ,Bluc-
fields prieplaukoj. 

S. Valstybių karo laivai pri 
siųsti saugoti amerikonų gy
vastis ir reikalus. 

Iš AVashingtono paduoda-

gua 

CHICAGO. — Eucharisti
nio Kongreso susirinkimų ko 
mitetas praeitą savaitę daug 
darbavosi 'surasti atatinka
mas vietas įvairioms naeiona-
lėms grupėms laikyti mitin
gus Kongreso laiku. 

Be "Stadijumo, Coliseiimo, 
Annex ir Municipal Pier, kur 
sutilps dešimtys tūkstančių 
žmonių, bus parūpintas ne
mažas skaičius ir kiįų ruirmn 
gų salių. 

Tos salės turi but arti t ran 
sportacijos patogumų. Apie 
50 tos nųšies atatinkamų; sa
liui jau rasta. Tik reikės atei
ty 3 a s gauti paskirtoms' Kon-
gresui dienoms. Tuo tikslu at 
liekami pasiteiriavimai. 

FRANCUZAS LAKŪNAS 
ŽUVO 

PARYŽIUS, rūgs. 15. — 
Francuzas Jnkunas Thierry 
žuvo, kuomet su kitu lakūnu 
iš Francijos skrido Indijon-
Nelaimė įvyko skrindant per 
Vokietiją. 

prezidentui SoTiarzano, 
kurs bijosi sukilimų, kurie 
pramatomi. 

Prezidentas Solarzano gy-~ 
veno provincijoje ir tik pasta 
raišiais laikais jis gryžo šion 
Nicaragua sostinėm 

mSW YOR/K, rūgs. 15. — 
Jam gryžus kilo gandų a- A i r i j o ^ A n g i j j o s ir Škotijos 

pie galimus sukilimus'. Te-

SAKO, TURI PAVYKIMO 

ARABŲ UŽPULTI, APSI
GYNĖ V 

GENE VA, rūgs. 15. — čia 
gaufa žinių, kad Irako pasie
niu turkai koncentruoja ka
riuomenę. Turi jau virš 70,-
000 kareivįų. Turkai ruošiasi 
užimti Mosul,* jei T. Sąjunga 
atsisakys jiems pripažinti. 

BRAZILIJOJ BIJOMASI 
REVOLIUCIJOS 

DAMASKAS, Sirija, rūgs. 
į ) . — Iš čia vyko į Bagda
dą ir {Teheraną, Persijoj, au
tomobilių karavanas,. Buvo a-

tone skolas Amerikai paskirs- pie 60 pasažierįų, kurių tar
pe 3 amerikonai. 

Už 85 mailių rytuose nuo 
(Damasko vienam tyryne karą 
Ivaną užpuolė beduinai. Ka-
I daugi karavano priešaky bu-
• 

Jvo keletas šarvuotjų automo-
Ibilių, apginkluotų* kulkasvai-
džiais, tai užpuolikų ne vien 
apsiginta, bet apie 100 jų pa
imta " nelaisvėn.'• 

vienas franeuzų ar-
|mijos kapitonas ir 2 francu-
zu karininku sužeista. 

MONTEVIDEO, rūgs. 15. 
— Brazilijos provincijos Rio 
Grande do Sul gyventojai bi
jo revoliucijos. Skaitlingais 
būriais jie bėga į Uraguayų. 

ma, kad S. Valstybių, karo lai j čiaus visoj šaly kol-kas ra-
vai pasiųsti prašant Nicara-; mu. 

CHICAGOJE NEPAPRASTAS ĮVYKIS 

išeiviai, kurie vyksta Ameri
kon, ekzanunuojami Anglijos 
uostuose. Praneša, kad toks a-
'teivįų ekzaminavimas turįs pa 
vykimo. Mažiau darbo belie
ka Kilis salos valdininkams. 

Praeitą sekmadienį Chica-
150 ASMENŲ AREŠTUOTAJ S°i i r apylinkėse del automo-

jbilių nežuvo nei vienas as-
Praeito sekmadienio vaka- mno. 

AREŠTUOTAS SENATO
RIUS 

j šaky buvo kunigai. Turėta pro 
kviena parapiją turėjo savo Įcesijos, giedota šventos gies 
maldininkų būrius, kurių prie mės. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 

PAVARTOJO BOMBAS 
BAKER, Ore., rūgs. 15. — 

Čia vienoj kavinėj areštuo
tas federalis senatorius Stan 
field iš Oregono valstijos. J is Keturių plėšike 
kaltinamas už nepadorų elgi- {policija pavartojo 
mąsi. 

re policija " r e i d u s " atliko 
Chicago a ve. ir \Varren ava-
distriktuose. Arešfuota 150 
vyrų ir motery. Nemažai svai 
galų konfiskuota. 

"Re idų" daugiausia atlik
ta saliunuose, šiandie žino
muose kaipo "minkštųjų" ge 
rymją užeigose. 

(Tokia padėtis rekorduoja-
ma kaipo nepaprastas įvykis. 

PASPRŪDO IR SUIMTAS 

A. Lomax, 31 metų negras, 
anądien pabėgo iš valstijos 
kalėjimo fanuos, Joliete, ir 
atvyko Chicagon, kur tą pa
čią dieną suimtas. Vakar jis 
atgal grąžintas Jolietan. 

VIENNA, rūgs. 15. — Pra
neša, Besarabijoj susektas są-
kalbis nužudyti Rumunijos ka 
ralių. Du valstiečiu areštuota. 

BĖGO, PAŠAUTAS 

suėmimui 
i i ašarų 

bombas. 

NORĖJO NUSIŽUDYTI 

Ties Oak gatve iš Michi-

GENEVA, rūgs. 15. — Taikos protokolas neturi pavry 
kimo. Protoko'ui ne visos ir mažosios valstybės palankios. !• " ." 
I š didžiųjų valstĄ'bių Britanija pirmutinė priešinga proto-
kolui. 

PEKINAjS, rųgs. 15. — Shantungo provincijoj kilęs di
dis potvinis. 1,100 sodžių vandens užlieta. 

VIENNA, rūgs. 15. — Bolševikų črezvičaika Rusijoje 
nušovė kun. Joną Gorskį. ATLANTA, Ga„ rūgs. 15. 

— Praeitą sekmadienį valeti-
MADRIDAS, rūgs. 15. — Tspanija siunčia daugiau ka- ^ virginia, No. Carolina, 

rinomrenės Morokon^ 

PREZIDENTAS PASKYRĖ 
BOARDĄ 

AVAiSHINGTON, rūgs. 15. 
— Prezidentas Coolidge pas-

Karavanas gry^žo atgal Dalkyrė boardą ištirti kontraver 
maskan. f sijas, kilusias del S. Valsty

bių oro laivyno. Boardan pas-

Plėšikai užsidarė namu b a - ! * ^ e ž e r o poliemonas Hyland 
sementan, 1810 W. 46 s t , i r j i š t r a u k ė n o r ė i u s i nusiskandin 
atėjusiai policijai pranešė, 
kad jie gražiuoju nepasiduo 
sią. Tuomet policija pavarto-1 Paimtas policijos stotin 

Karnivale ties 43 gat. ir Jn 
diana ave., Henry Holton, ne
gras, užkabinėjo moteris. Pa 
šauktas poliemonas. Holton, 
pamatęs poliemoną, pradėjo 
bėgti. Kuomet šaukiamas ne-, 
sustojo, poliemonas šovė. 

Pašautas negras paimtas Ii 
goninėn. 

ti Frank Falkoff, 2947 West 
'Division st. 

kirta 9 asmenys. 

LONDONAS, rūgs. 15. — 
įGeorgia ir Alabama gyvento-1 Vali joj apie 60,000 .ton.ų kie-

NEW YORK, rūgs. 15. - - Šiandie čia įvyksta majoro ' jai meldėsi del lietaus išpra-Įtirjų anglių užsakyta prista-
, rinkimai. [ šymo. tyti į S. Valstybes, 

jo ašaras ištraukiančias bom
bas ir ta priemone keturi jau 
ni piktadariai suimti. 

Policija areštavo Thomas 
Galjagber, 21 m., De Luxe 
Cab Co. šoferi. J i s kaltina
mas vienos merginos užpuo
lime. 

Falkoff pasisako, kad turįs 
namie penkis vaikus, bet ne
turįs jiem s maisto. 

Pastos inspektoriai suėmė 
vienuolika pastos pasiuntejų, 
kurie tarnavo prie stockyar-
dų substoties. Jie vogė pini-

CHICAGO IR APYLINK, 
— Šiandie nepastovus oras; 
gali but lietaus; maža atmai
na temperatūroje. 

Pinigų Kursas. 
Vakarykščios dienos. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sv. sterL 4.84 
Italijos 100 lirų 4.11 
Belgijos 100 frankų 4.38 
Šveicarijos 100 ir. 19.30 
(Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
VokietijoB 100 mrk. 23.81 
Francijos 100 frankįį 4.70 
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JĖZAUS DARBAI IR SO
CIALISTO SAPNAI, 

Socialisto išvada. 
Dėlto, kad Jėzus savo ar

timiausius mokinius -- apaš
talus turėjo arčiau savęs, kad 
dažnai bendrai su jais gyven
davo, ir bendra iždą jie turėjo 
tai mūsų lietuviškas socialis
tų galva daro tokią plačią 
išvadą -- buvęs "komunistiš
kas pirmųjų krikščionių gy
venamas". 

Ta išvada gal ir butų pa
naši į teisybę, jei be Jėzaus ir 
apaštalų nebūtų buvę daugy
be kitų Jėzaus pasekėjų, ku
rie gyveno savo privačiuose 
namuose, o ne bendrai. Beto 
dar tuomet ir krikščionių 
vardo nebuvo, nes daug vė
liau Kristaus išpažintojai 
taip ėmė vadintis. 

Jei bendras Kristaus gyve
nimas (nors ne nuolatinis) 
turėtų reikšti "komunistišką 
pirmųjų krikščionių gyveni
mą", tai tuo pat vardu reik
tų vadjnti dabartines vysku-

Agapos buvo tai broliškas, 
ar ^draugiškas pasivaišinimas 
ir vargingesniųjų, neturtingų 
krikščionių sušelpimas. 

Į bažnyčias atsinešdavo 
valgio ir net gėrimų. Per Mi
šias juos šventindavo, o po 
komunijos arba priėmimo Šv. 
Sakramento, būdavo bendras 

tavo buvo" matyti, kad Ana-
nias ir Saphira turėjo nuo
savybę ir galėjo ją turėti, ir 
pardavę galėjo pinigus pasi-
plaikyti. Niekas jų nevertė 
turtų išsižadėti. 

Jų baudimo buvo kita prie
žastis tai jų įžado sulaužy
mas — pamelavimas arba ap-

valgymas, prie kurio kviečia- J gavystė. 
mi buvo ypač neturtėliai. 

Agapos turėjo iš karto 
daugiau prasmės. Pirmuose 

kuose pamaldos būdavo va 
kare. Daugelis tuomet imda
vo komuniją, o ją imdavo ne
valgę, taigi ir buvo reikalin
ga turėti maisto, kad juo po 
komunijos pasistiprinus. 

Toliaus iš agapų pradėjo 
atsirasti daug negerumų, už 
kuriuos jau šv. Povilas viena
me savo laiške bara tikin
čiuosius, todėl jos ir tapo pa
naikintos. 

Jos niekuomet nebuvo ti
kėjimo dalyku, arba jo tiesa. 

pijąs, parapija,, dvasines se- m k o m u n i ; j a b u v o i r y r a t i 

kėjimo dalyku. 
Taigi visiškai tuščias ir be

prasmis yra socialisto plepėji
mas. 
Ir vėl suka. 

Ar-sri sočia, stas be sukty-

Jėzus -- Dievas priėmęs 
žmogaus prigimtį, atėjo į 
žmonių tarpa, kad apreikštų 
jiems antgamtinio mokslo tie
sas, be kurių žinojimo ir pil
dymo žmogus negali atsiekti 
savo tikslo, tai yra, išgany
mo, arba amžinos, nenykstan-
čios laimės. J is pasiaukojo, 
kad žmonės atgautų praras
tas per nuodėmę teises į am
žiną laimę. 

Pradedamas savo darbą Jis 
pareiškė, kad įsteigs savo 
Bažnyčią, t. y., tikinčiųjų or
ganizaciją, kuri turės išbūti 
pasaulyje iki jo pabaigai, ir 
kuri turės Jėzaus darbą tęsti 
tolei, kolei pasaulyje bus žmo
nių. 

Tai organizacijai pats Jė
zus davė įstatus ir nurodė 
visą tvarkymąsi . . 
Jėzus ir Apaštalai 

Turėdamas tuos visus da
lykus savo atmintyje, Jėzus 
nuo pat pradžios savo viešojo 
mokytojavimo iš tarpo savo 
klausytojų ir pasekėjų pasi
rinko dvylika, kurie vadinasi 
apaštalais ir septyniasdešimt 
du, kurie vadinosi mokiniais, 
apaštalų padėjėjais. 

Kristus skyrė pirmiausia 
apaštalus platinti Jo mokslą, ^ ^ dix[ki^ ^ ^ 
todėl J is mos turėjo arčiau j ^ > n e ž i n o ( n o r g a p į e 5 į ! k a s j m [[nk^ ^ ^ į g ^ 
savęs, juos auklėjo, j u o s - * * - t a i k i a abejoti, nes jis jauno-jsavo svajų teisingumą ir tuo

se dienose, buvo katalikas),!met sprendžia, " k ad ta ko-
kad katalikai, kaip ir pirmie- munistinė tvarka pirmųjų 
ji krikščionys, tiki į Jėzaus 
buvimą Švenčiausiame Sakra
mente ir su Juo vienijasi, pri
imdami tą Sakramentą. Tai 
vadinama Komunija. 

Socialistas Komuniją vadi-

Musų laikuose vienuolis 
liuosnoriai darydamas neturto 
įžadą atsisako nuosavybės, 

amžiuose, persekiojimo' lai- i teisių prie to, ką vėliau įgdja. 
Je i jis šiuo žvilgsniu dasilei-
stų apgavystės, jis butų sun
kiai baudžiamas bažnytinė
mis ir vienuolinėmis bausmė-

minarijas, studentų hendrabu-
ąji ^ g y 

venimą, kurį dažniausia lydi 
ir kokis nors bendras iždas, iš 
kurio aprūpinami įvairus ben
dri reikalai. 

A r tai jau yra komuiiizma> .' 
Ar nesupranta, ar tyčia 

iškreipia? 

Naujosios socialistinės kri-

mis. 

DEL KREDITO KLAUSIMO 
* LIETUVOJE. 

III . 

Didžiojo Kuro paseka.es 
Atstatvmo '. uas. Rublio ir 
markės katasiiofa. Ameri
kiečių pagelba. Išganingas 
litų valiutos įkūrimas. Vii-
niaus okupacijos ir Klaipė
dos laimėjimo reikšmė. Vii-

giriose bei pelkėse, laimėjo 
daugiau negu ta dalis tremti
nių, kuri rusams pasitikėjo; 
likusioji dalis užsigrudė be
kovodama su geležiniu vokie
čiu režimu, atlaikė savo žemę 
ir laisvę laimėjo; tremtinius 
gi ištiko badas, paniekinimas 
ir bolševizmas. Ekonomistų 
apska'itiiavimais etnografinė 
Lietuva (t. y. su Vilniumi, 
Seinais ir kit.) laikotarpyje 
nuo 19J.4 iki 1919 metų im
tinai turėjo nuostolių apie 
600 milijonų dolerių; skai
tant visame krašte 4 milijo
nai gyventojų, - išeitų 50 
dol. nuostolių naštos kiekvie
nai galvai. Vien miškų išnai
kinta apie 65,000 liektarų ar
ba dešimtinių. Tiesa, okupa
cijos metu už grūdus ir gy
vulius vokiečiai mokėdavo, 
bet mokėdavo neturinčiais 
vertės raštukais, vėliaus gi 
specialiai pagamintomis ost
markėmis. Labiausiai nuken
tėjo stambesni ūkiai; statisti
kos daviniai rodo, kad 1919 
metais, sulyginant su 1913, 
metais, gyvulių sumažėjimo 
nuošimtis pas ūkininkus buvo 
toks: 

maž. uk. did. uk. 
13% 

Klausimas— 
0 

Rūkytojo paprastų 

cigare! ų 

Kas padaro cigare 

tus gerais? 

Atsakymas— 
Rūkytojo Helmar 

cigarctŲ 
« 

Lengvumas, kvepėji
mas, sumaišymas, 
skonis, gerumas kai
na, visus tuos reika
lavimus jųs rasite 
Helmamose. 

57% 
niaus vadavimo akcija. 
Žemiau pasirašiusiam Did. Arklių 

bes negalėtu rašyti, ar kai- karo metu teko po Lietuvų Karvių 22% 58% 
bėti? Galėtų, bet nenori. J is įžygiuoti skersai ir išilgai ir) Veikusios Lietuvoje prieš 
Miką kaip gali ir gana. 

Norėdamas įrodyti "komu-
kščionybės7' skelbėjas, sočia- nistiškų pirmųjų krikščionių gint virsdavo pelenų kupeto-1 Rusijon ir iki šioliai negryžo 

būti liudininkų, kaip dideli ir j * * * * kredito įstaigos sykiu 
turtingi mūsų kaimai bėre- **» »iusų indeliais iškeliavo 

listų galva, norėdamas būti
nai įrodyti "komunistiškų pi r 
mųjų krikščionių gyvenimą", 
parodo didžiausių krikščio
nybės nežinojimų, arba, kas 
butų da bjauriau iš jo pusės, 
jei jis tyčia iškreipia dalykus. 

gyvenimų", arba, kitaip MM mis, kaip ramus gyventojai 
kant, stengdamasis patvir
tinti, kad Kristus atmetė pri
vatinę nuosavybę ir įvedė 
komunizmą, socialistas ima 
tekstų iš Apaštalų Darbų 
skyr. V. apie Ananių ir Šap
ki rų. Iš teksto jis pasiima 

gė prie sunkaus darbo, juos 
specialiai mokė. 

Dėlto, žinoma, Jėzus su: 
jais dažniausia bendrai gyve
no, bet būdavo ir protarpių, 
kuomet apaštalai grįždavo 
prie savo senų užsiėmimų, 
arba išsiskirstydavo po žydų 
žemę, skelbdami Jėzų ir Jo 
mokslų. 

Iš Evangelijų žinia, kad 
Jėzus juos pasirinko ir pa
šaukė, ir jie apleidę, kuris 
tėvus, kuris net ir savo šei
mynų, sekė Jėzų. Iš aukų, o 

ha "gryna ceremonija". O 
katalikams ji ir dabar yra 
tikriausia realybe - priėmi
mu Jėzaus, susivienijimu su 
Juo^ kaip to J is pats nuo ti
kinčiųjų reikalauja. 

gal but ir iš savo parduotų Socialistas ar tyčiomis, a* 
turtų (nors apie tai niekur nežinodamas dabartinę komu-
Evangelijose neminėta) apaš-jnijų maišo su senovė; 
talai turėjo bendrų iždų. "pe". 

"aga-

baimės apimti ir kazoku na
gai komis raginami buvo va
romi iš savo sodybų kaip a-
vių būriai, kaip ramiai besi
ganančios bandos galvijų ir 
būriai arklių urnai atsidurda
vo praeinančios kariuomenės 
gurgolėje (almzje), kaip javai 
dirvose ty ia buvo mindžioja
mi ar padegami " k ad priešui 
netektų", kaip girios i r sod-

krikščionių draugijoje buvo nai išnykdavo ten, kur nuo-
ne "baikos, bet labai rimtas: lat besitraukiantieji rusai mė-
dalykas". i gindavo vokiečiams pasiprie-

Kad socialistas iš teksto sinti. Kas apskaitliuos, kų 
butų ėmęs ne vien sau tinka
mus žodžius, bet viską paei
liui, jis butų perskaitęs ir 
ketvirtąjį paragrafų, kuris I tik 1919 metais nuo jų teatsi-
taip skamba: kratė. Keturių metų militari-

" A r gi, kų turėjai ne ta- nės vokiečių valdžios pakako 
vo, ir kų pardavei ne tavo pilnai, kad pradėjus ieškoti 

Vokiečiams gi tebuvo svarbu 
kuodaugiausiai išnaudoti o-
kupuotų kraštų, o kredito pa-
gelbos organizavimas jiems 
nerūpėjo. Todėl karo vėsu-
lai prašvilpus, lietuviai buvo 
išblaškyti be pastogių, be 
mantos kaip tikri padegėliai. 
Bet be blogo — nei gero nėra. 
Taip ir čia atsitiko: per var
gus ir ištvermę laimėta dau
giau negu atrodė buvo galima 
laimėti: laimėta krašto ne
priklausomybė. 

Neprigulmybės idėja užde
gė liaudyje viltį geresnes 

mūsų šalis tada nukentėjo! j ateities ir pripildė upu grei- | ^ F ^ ™ . ^ 8 ' 
Gale 1915 metų jau visa Lie-jčiau atsigriebti, atsistatyti, 
tuva buvo po vokiečiais ir Bet tai nebuvo lengva: nesu-

rankose kaip sniegas. Spėja-i-ginėjų eiles. Kai Lietuva šta
mą, kad del rusų rublio žiu- tys kada atvaduotame Vil-
gimo, Lietuvos žmonės turėjo niuje savo neprigulmybės a t -
bendrai apie 30 milijonų do-'' gavimo' paminklų, tai Ameri-
lerių vertės nuostolių. Nepai-jkos Lietuvių nuopelnai turės 
sant sunkios politinės, finan- būti t inkant i paženklinti. Pa 
sinės ir ekonominės krašto tikrintomis žiniomis iš 1923 
padėties, - pradėta plianuoti j metų yra patirta, jog Ameri-
ir vykdyti platus krašto at-

žemės tvarkymo, 

kiečiai į vienų metų laikų 
statymo darbai, švietimo, ko-Įpasiuntė saviškiams į Lietu

va virš 3 milijonus dolerių. 

valdžioj buvo? Kogidel da-
sileidai to daikto į širdį, ta-

išeities iš nebepakenčiamos 
vergystės. Tečiau visgi ta 

vo? Pamelavai IIG žmonėms,;dalis Lietuvių, kuri, sekda-
bet Dievui". 
Iš tų žodžių "arg i , kų turė

jai ne tavo, ir kų pardavei ne 

LIETUVOS ATEITININKŲ JUBILIE-
' JINIS KONGRESAS. 

j - i i j - j 

tina prabočių pavyzdžius, ne
apleido gimtosios žemelės, o 
ieškojo prieglobsčio Lietuvos 

• « i » . • — 

tvarkius dar savo sugriautos 
ukes reikėjo eiti paskelbtos 
nepriklausomybės ginti, rei
kėjo nuo savęs atitraukus, 
jaunai krašto valdžiai duoti 
medžiaginės paramos. Padėtį 
pasunkino dar ta aplinkybė, 
kad rusų rubliai, kurių žmo
nės dar turėjo atsargoje iš 
prieškarinio laiko, sutirpo 

vidujinės tvarkos ir krašto Todėl galima tvirtinti jog 
apsaugos organizacijos srity-j per 1920, 21-22 metus, Ajneri-
se. Dabar įkinkyta visos tos j kiečiai pasiuntė Lietuvon ne-
pajėgos. Talkon pakviesta ir mažiau kaip 15 milijonų do-
Amerikos lietuviai. Šie buvo 
jau pasiruošę ir urnai atsilie
pė, nešdami, paskola valdžiai, 
aukodami visuomenės organi-

lerių. Ačiū toms liuosanorėms 
Amerikiečių kontribucijoms, 
doleriai Lietuvoje taip prasi
platino ir taip pasidarė popu-

zacijoms, siųsdami stambias j liarus, kad, sprendžiant nau-

' n * -į! ". y ™ — 

dovanas savo giminaičiams 
Lietuvoje, galop, aktyvai sto
dami į krašto neprigulmybės 

jos valiutos įpėdinių Lietuvo
je, jis turėjo čia sprendžiamos 

(Bus daugiau). 
— 

(Tąsa) 
Prelegentas atsakydamas džiaugėsi, 

•kad jo paskaita iššaukusi tiek daug opo
nentų. J i s sutinka, kad referatas buvęs 
daugiau atitrauktas, bet laiko ir vietos 
stoka neleidusi jo labiau išplėtoti. Del 
Urmono pastabos apie individualybę tu
rįs pasakyti, kad jis kalbėjęs ne apie in
dividualybę, bet apie asmenybę. 

Trumpai atsakęs į visu s pareikštus 
oponentų priekaištus, prelegentas kvietė 
jaunimų būti heroišku, drąsiai eiti į gy-

sia pirmos, antros klasės mokinių ir dar 
•eik išimtinai mergaičių. Patikrinus pa
sirodė, kad pirmos ir antros klasės butą 
tik 2; 3 ir 4 kl. tik 36 iš bendro posėdy 
dalyvusių skaičiaus 438 žmonių; o ir tų 
tarpe moterų butą per pusę mažiau, ne
gu vyrų. , 

Baigiantis posėdžiui gauta iš Ameri
kos nuo Katalikų Federacijos Amerikoje 
kongreso sveikinimo telegrama, kur i bu
vo sut ikta karštomis ovacijomis uižjurių 
broliams sėkmingai kovoti už kataliky
bės idėjas naujajame pasauly. 

Tų dienų paskaitų daugiau nebuvo, o 
po pietų 4 vai. LPLS stadione įvyko atei
tininkų sporto olimpiada, kurios pasižiū
rėti, pasitaikius labai gražiam orui, su-venimų nepabungant jokių to gyvenimo 

au<Jrų. Jaunystė turinti viskų pergalėti : brinko gausinga publika. Buvo demons-
»:?JflĮ truojama: lengvoji atletika, kumščiasvy-įveikti. 

Po paskaitos vieno prezidiumo nario 
pasiūlymu buvo padaryta kongreso posė
dy dalyvavusių narių statistika pagal ly
tis ir mokslų, kuri aiškiai parodė, kaip 
žHgai meluoja "Lietuvos Žinios" skelb
damos, jog į kongresų susirinko daugiau-

ctis, ieties ir disko metyma s ir šokimai į 
tolį ir į aukštį iš vietos ir įsibėgėjus. Di
džiausio " įspūdžio padarė ieties mėty
mai, davę gana gražių rezultatų. 

Gaila, kad olimpiados teisėjų komisi
ja nepaskelbė to mėtymo realių davinių-

tolio. Akis sprendė, kad ieties metytojai. 
galėtų konkuruoti ir del Lietuvos pirme
nybių. Buvo gana domus ir kit i sporto 
dalykai, kuriuos publika sekė atsidėjusi 
iki pa įga lo . .„ M 

Vakare 8 vai. Valstybės teatre įvyko 
ateitininkų chorų koncertas, kuriam va
dovavo p. A. Vaičiūnas. Į koncertų ma
lonėjo atsilankyti ir Jo Eksc. p . Prezi
dentas, išreikšdamas tuo atsilankymu at
eitininkų organizacijai didelę pagarbų. 

Rytojaus paskutinę kongreso dienų, 
rugp. 14, iš ryto ėjo Dr. kl. Ruginio pa
skaita tema: Ęeliginė bei dorinė ateiti
ninkų pažanga. Įžangoje buvo nurodytas 
temos sunkumas, kadagi temoje liečiami 
klausimai yra žmogui patys svarbiausie
ji ir kartu patys sunkiausieji. Šitais klau
simais tinkamai galėtų kalbėti tik Tas, 
sakė prelegentas. Kuris galėjo pasakyti: 
"Aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas. Kas 
iš jūsų ras Manyje nuodėmę?" Tačiau tų 
klausimų svarbumų suprasdamas ir pre
legentas drįsta jais kalbėti ir mano, kad 
ir truputį būti čia naudingu. 

Pirmoje paskaitos daly, buvo kalba- iš kurių išplaukia ir religinė praktika. 
mą apie religinę pažangų Religinė pažan
ga gali būti dvejopa: religinių tiesų paži
nime ir religinėje praktikoje. Pirmiausia 
buvo nurodytas tokios pažangos reikalas 
Nutolimą* nuo ateitininkų principų, arba 
visiškas subedievėjimas atsitinka del to, 
kad- žmogus augdamas ir intelektualiai 
bręsdamas nesistengia pagilinti kūdikys
tėje įgytų religijos tiesų pažinimo. 

Greta su pažanga religijos tiesų pa
žinime turi būti daroma pažanga ir reli
ginėje praktikoje. Religinė praktika žmo
gui augant turi patapti vis labiau sąmo
ningesnė; ji padeda greičiau religijos tie
sas pažinti. * 

Nuo ateitininkų principų nutolimo, 
ar subedievėjimo priežastis gali būti ne 
tik nedarymas pažangos religijos tiesų 
pažinime, bet ir apsileidimas religinėje 
praktikoje. Apsileisdamas religinėje 
praktikoje žmogus jaučia sąžinės grauži
mų,. Pradeda ieškoti, kaip čia save pa
teisinus. Besistengdamas save pateisinti 
pradeda atmesti ir pačias religijos tiesas, 

Yra trys pagrindinės tiesos, kurių 
pažinime ypatingai reikalinga daryti pa
žangų, o tai būtent: Yra vienas asmeni
nis Dievas, pasaulio sutvėrėjas; Jėzus 
Kristus buvo Dievas i r yra viena Baž
nyčia su matomąja tikėjimo dalykųN 
skelbime neklystančia galva. Šias tiesas 
pažinus jau aiškios bus ir ki to s tiesos. 
Antroje paskaitos dalyje buvo kalbama 
apie dorinę pažangų. Iš religijos tiesų 
išplaukia ir doros dėsniai. Gyventi pagal 
doros dėsnius liepia dar ir patsai visuo
meninis gyvenimas. Tečiau pažmti doros 
dėsnius ir pripažinti jų religingumų dar 
nereiškia dorai gyventi. Čia reikalinga 
pratintis dorai gyventi taip, kad doras 
gyvenimas taptų mums papratimu. 

(Bus daugiau) 

/ 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
SIMU CITY, § W 1 
Rengiasi Prie Vakarėlio. 

J au čionai žmones lankia 
vakarėlių, kuriu mes kas me
tą turėdavome ne mažai. By 
tik butų kam- surengti kokį 
programą, o žmonių visuomet 
susirenka skaitlingai. Daug 
mums surengė vakarėliu klie
rikas Jonas Zabulionis, taip
gi dabartinis mūsų vargau, p. 
E. Šapelis ir komiteto narys 
p. J . Jodelis. Dėkingi esame 
labai tiems veikėjams. Kuo
met atves oras vilinus, kad 

ADVOKATAI: 
M 

JOHN B. BORDEN 
( J o h n l ia^dziunas Hordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Wa*hJn£ton 6t., R. U 1 0 
Telephoi ie Dearborn 89 4 A 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevcl t »0»0 

Mainų Te lc fosas Republ ic 9600 

vėl p. Šlapelis ir p. J odelis, o 
gal ir kiti, surengs mums g ra 
ziii programų. Bus proga vi
siems linksmai laiką praleisti, 
o iš to ir parapija turės ne
maža naudos. Laukiame. 
Koncertas Rugsėjo Ned. 27 d. 

Pasibaigus vakarinei moky
klai gerb. vargon. rengia se-
kiantį programą, kuriame 
dalyvaus gerai išlavinti Ma
žojo ehoro vaikai: 

1) Chorai dainuos '*Svei
ka Aušružėle' \ Muzika M. 
LungTienės. 

2) Eiles "Tėvas" , sakys 
Ona Žibiutė ir Ona Stakiutė. 

«J) Pijano, solo groj. Ona 
Useliutė. Polka by E. Cillet. 

4) Choras dainuos "Kuku 
t i s " . Marika A. Vanagaičio. 

24) CHoras dainos "Žiedas 
Ant ŽiedoM, Muzika A. Va-

j nagaieio. 
25) Pijano solo groj. Emil 

{šlapelis -- Mareli -- "Car-
naval K i n g " by E. T. PauH. 

26) Eilės "Arkliai Vieną 
Šaltą Dieną." sakys P . Mie
žis. 

27) Choras - Lietuva Tė
vynė Mūsų. 

Kaip matyt programas bus 
turtingas, muzikališkas, įdo
mus. Ant galo bus šokis. Vi
si iš visur yra nuoširdžiai 
kviečiami. Įvyks parapijos 
svetainėje. 

Mokinasi. 
Šiemet tęsia aukštesnį mo

kslą p. Vanda Biržėtaitė Ka
tedros High iSehool, Adolfas 
Žybas ir Antanas dagelis šv. 
Trejybės Tėvų Pranciškonų 
Kolegijoje. Garbė jiems ir lai 
Viešpats Dievas jiems pade- \ 

Tokių atsitikimų gal bus DR. K. PAKŠTO PASKUTI-
dar ir daugiaus, jei šiam blo
gumui nebus stengiamasi už
bėgti už akių. 

Tokios pasekmes būva, kad 
levai arba leidžia, arba nesu-
draudžia savo dukterų tran
kytis naktimis su svetimtau
čiais, daugiausiai bomais au
tomobiliuose ir leidžia svetim
taučių naktinėse gegužynese, 
" p a r t i e s " dalyvauti. Yra vai-

NĖS PRAKALBOS. 

Dr. K. Takštas grįžta iš 
Tolimų j ų Vakarų ir rengtis 
Lietuvon. Paskutinės jo pra
kalbos numatomos; 

Chicagoj rugsėjo 18 d. 
Olevelande rugsėjo 22 d. 
Pittsburghe rugsėjo 24 d. 
Philadelphijoj rug. 26-29 d. 
Rodys daug įdomių paveik-

D A K T A R A I : 
*r*+ 

kiniį ir merginų, kurie apsive- slų iš savo kelionės skersai A-
dė su savo tauto s ir tikėjimo, Į meriką. Del smulkmenų pra-
priguli prie draugijų, daly vau soma jam rašyti į "DRAU 
ja tarp savųjų, pavyzdžiu:jGO" REDAKCIJA 2334 6 0 . 
Bukauskai, liažanskai, Grėb- OAKLEY AVE., CHICAGO,: 
liūnai, Levonai ir kiti. Jie pa- ILL. 
tys džiaugiasi, gražiai gyve
na, džiaugsmas tėvams ir vi
siems lietuviams. 

5) P i j ano due ta s i šp i ldys 
E. Šlapelis - Smuikuos A J , j a . Mažesniuose skyruose a-
Petronis. Valse C. 11. Jloh- pį0 K) vaikučių lanko ]>arapi-
l l i a n - [įmes mokyklas pas svetimtau 

(i) Eilės "Ožel is" sakys 13. tos seseris, kadangi mes da JT ,, T> ... . z. ,sove, pats ir b. letromuU's. i neturime savos mdkvklos. 

f^ 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. I laudolp^ 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
8241 8. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7 Iki 9 T. T. apart Panedėl io ir 

Fėtuyčloe 

7) Choras dainuos "Oi Se 
šule Mano". Muzika Kun. T.A 

Brazio. 
8) Duetas - Pijano išpildys 

Ę. Šlapelis 

Korep. ; 

HOMESTEAB, PA. 
Smuikuos T. i 

A. i r K. Sarakojai išbėgo 
nuo motinos nežinia kur. Mo-

,tinų paliko nuliūdime. 
Paskutinis negražus įvykis, 

kaip laikraštis "Mesenger" 
paduoda' J . Kančis šovė savo 
pačia, ir manydamas, kad nu-

save% nusišovė. Ši 
jpora du mėnesiu 'atgal gavo 
persiskyrimą. Laikraštis pa
duoda, kad Kančienė yra apie 
40. m. ir labai graži ir turė
jusi santykių su 19 metų ita-

! lijonuku. Iš to viskas ir išėjo. 

Dr. Pakštas Lietuvon iš
plauks spalių 10 d. 

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

Ofisas DldmkvstyJ 

29 South La Salle Street 
Kambarls 660 

Telefonas Central 6390 
Telefonas Yards 4681 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

Laleumaite. NSandmen Time' ]s mušu kolonijos laikraš 
/T«iuk.vv i i- i *» i iv. i i v. . , Dabar vyras po zejne, paeiu-
(Lullany)) bv Kari \V eeker. eiuose būna daug zimų, dau - ' , , ,. .* . ~ _ ... \ . 

A* tn . . LT%. I . . . . . . . . ' le ligonbutvie. Paliko b-rius 
v) Choras dainuos t 4Pip-|giausiai, apie gerai nuveiktus 

k' ' ' ' . Muzika A. Vanagaičio, ir veikiamus darbus. Bet ge-! H * .~ , , . . . . , 
1 ( U , v , . „ A r Tv v ,. ,,i . , .. ... « Stoka išauklėjimo, nesivalr 
10) L iks "Mano Darželis Irai paduoti ne tik geras, bet 

' ir negeras žinias. Aš paduo-

Visi s u 
tinka kad 
Boimi'jkas Apy

niu — paskanintas 

PURITAN 
MALT 

Duoda geriausiu* 
Rezultatus 
Klauskite JŪSŲ 

UrcsernitiKO 

AR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashlaad Ave. 
SPECIJALISTAS 

• i 

i 

Džiovu, Motertg Ir \jrų l^igų 
Vai.: ryto nuo lO^-r* nuo S—4 
po piety; nuo 7—*:«• vakar* 
Nedėl iomis: 1* lkl 11. 

Telefonai MJdvray M M 

Jfamų Telefonas Vardą 16M 
Ofiso Tel. Boulevard M i s 

DR A. j . BERTASH 
4MM «o. ihloioi st. 

Oflao valandoj AUO 1 lkl 1 po 
Piety Ir f lkl 8 vakare 

rsr 

*m 

Tel. Canal 0257 Rcs . Prospeot 6650 j 

DR. P , Z. ZALATORIS 
Gydytojas Ir Ohinrgas 

| 1821 Soutb Halsted St. 
f Rezidencija 6600 S- Arteslan Ave. 
- V a l a n d o s : 11 ryte Iki 3 po pletij; 

6 iki 8:30 vakare. 

DR. SERNER, 0 . D, ! 
Lietui ls Aklo SpeelalL«ta» 

Turėk Svarias. Sveikas akis 
JelffU kenti galvos rtcaudėjtma. 

jei turi aklų uždegimą, Jeigu a k y i 
nuvargę, silpnoji, skaudžios arba 
ašaroja Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 
•a landoa nuo 1 lkl • vakaro. 

Nsddliomls nuo 1* Iki 1 

i S333 South Halsted Street 
* l — . ,»«^pąpp»^W^-»*B»W • I 1 I . J. . M I I I • f J ^ 

f=r 

DR. S. BtEZIS 
" ^ 5 \ 

v^ 

GYDTTOJAS I R CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas: 2201 W. 22nd St. 
Cor. 8. JLeavltt St. Tel. Canal 6211 

RealdencUa: 8114 IT. i 2 n d S t 
Tel. Lafayette 4SS6 

Valandos: l — i ft 7—6 V. V. 
NedėlloJ: 10—12 ryto. 

Telefonas Boulevard 1962 

DrSABrenza 
4608 SO. ASHLAND A V E H U E 

Ghlcogo, DU. 
VaL: » ryto lkl 12 plet: 1 po 
piet Iki S po piet, f ; t « vak. lkl l 
9.: 80 vak. 

C*L Bonlevaitf 86»7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 Weot 43lh St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, M 
• iki 8 vai. vak. Medėliomis 00 

8 flki 2 vai. 9 0 

k\\\v ^ A \ V 

i))M))i\\)))\\mumh 
.-akys Ona MiškėliunaHe. 

11) Choras dainuos " O ' s i u negerąsias žinias, kurios 
Kame Tu Buvai Oželi Mano".'nelinksmos Homesteado lietu-
Muzika M. Lanizvienes. I viams, nes pražūtingos mūsų 

12) Pijano -- solo groj. A. tautai ir katalikybei. 
ApiuMankiute. Mairh - Btarm 
King, by K T. Pauli. 

13) Eiles "Gaidys, ir Viš-

Kiek laiko atgal dvi seserys 
Mišeliutės < ' išrunijo' , su ko
kiais tai svetimtaučiais -- pro t o s " sakys AI. ir N. Baniutčs. . . . . . . _ . .testantais ir apsivedė , su 

14) Lioras dainuos <%Aude-' . , , , -r> r i , .v 
nonm, ant korto. Paliko lais 

dymas ir liedievių propagan
da veda daugelį mūsų lietu-
viu katalikų prie tokių liūd
nų įvykių. 

Dzūkelis. 

DR.HUMPHREY^ 

16) Trijo (A) Smuiką, k a u s k i l l t e irgi ištekėjo iv. 
; I vai- K šlapelis, (B) flmui-Uetimtau^io - protestamto, 

LIKT I'VIS ADVOKATAS 
2221 W. 22nd St. arti Lemvttt St. 

Telefonai Canal 2552 
Valandos: 8 ryto iki 9 vakaro. Be 
rodoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 r. lkl 
v. ved* visokias byiaa visuoss jka, T. Balčiūnaite (C) Pijano 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak- i v . . . . . T - 1 
tus ir padirba visokius Doku- i A . A p a c i a n k l l l t e \ a l s . DV 
mentus , perkant arba parduo- ; \r r ; r : n v . , i . J 
dant Lotus, Namus . Farmaa ir, Į •"*• v , U U V t l K l ' 
Bianlus. Skolina Pinigus ant p l r - f 
m o morgiclau* lengvomis lSlygo-J VĮ) I d i l ė s * ' L a k š t i n g a l ė " 

' ^ , , i £ į >akys A. ir V. Sanklodai 
18) Pijano solo groj. Ona 

Žibinte. Yals. 7)roam, l)y K. 
Wecker. 

Trumpai palaukiu B. Kuni-

t 
K . JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
196 North State Street 

Telef. State 3225 
Vakarais ir nedėl ios rytą: 
3335 S^. Halsted St. 

T e l e f o n a s T a r d s 0 1 4 1 

Bylos visiose te ismuose — Ab
straktai. — Ingai iojimai — P a s 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams. 

gavo 

1D) Pijano solo groj. AF. 
Teresevieiute -- Mareli Corn
ing" by E. T. Pauli. 

20) Kvortetas, "Gaidelis 

Protestonjškų. sliul)iti 
pas presbiteri jonų pryeerį 
kirkužėje, Braddoek, Pa. Yi-
>o.s trys gyvena be katalikiš
ko SI i ubo, kas yra priešinga 
katalikų Bažnyčios mokslui. 

Ši u p-lių tėvai atrodo labai 
geri žmonės, bet, matyt, ne-
Migebėjo įkvčjrti tikros kata
likiško tikėjimo dvasios savo 
dukrelėms. Jeigu jos butu ge
rai supratusios, kad .ka ta l i -

! k ė n i s u ž d r a u s t a . i m t i š l i u b i į 

VIEŠA PADĖKA 

\ 

i 

# ! = 

J. P. W A1TCHES 
ADVOKATAS 

TeL f u l l r o a n 6377 Rose land, Dl. 

10717 Indiana Ave. > 
M I E S T O O F I S A S 

127 N. Dearborn St. 
Kambarys 142t 

Telefonas Dearborn 0OM 

SPECIALISTAS egzaminavoji-
m e abstraktų Ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi »eda visokius i 
sudus. \z * 1 * S^tjei 

P a u k š t u ž ė l i s " . Muz ika M. 
T . . _ .v . . , _ -. 'pas protestantų prvceri, ar 
Lingvienes išpildys Ona Ži-iJ, . , , , . \ y* * ' . 
. - , . / 4 T- ,• x- c< ^ 'ant korto7 ir kad toks shu-
biute, OnaLsehute, 8. Petro- ' . . . . . . J J L 1 

Įbas katalikams neturi pk ios 
I vertės ir kad jos lieka tik pa-

'inginė Katrė ' prasėiausiomis sugulovėmis, 

nis ir M. Urboniutė. 

sakys J. Šinkūnas. tai to nebūtų gal padariusios. 

PETRO POKIfl 
vMcins dalyvavusicuu laid«»tu-
\čm y-patlugai gorb. k'in. K. \ 
KcfclaŪfiu . kilu VI. Jlrauįjcliiii 
ii- KHU. IV- 1 rl5',n;ivi('nii. Vie-
tinčiįvs A*. Kazimiero Sese- , 
rli i> už yražii.i pa|Nio-in)ą al
torių. Aei i | grabnešl|uii, na-
r i a p i s š v . K a z . r>r-Jos iš B r i -
Otseporto, »?ėliŲ a u k o t o j a m s Ir 
vfcftojaf gtntiot"'nas« d r a u g a m s . 
pazjsĮaniėins ly \ įsiems k u r i e , 
koktu nors hutlii :iwrtsidėjo prie i 
laidotuvių ir petleiigytno OMUOS , 
šioie liūdnoje valandoje. 

Aely KW*l)orlul S. Ii. I.a;J>» 
vieiui už gera ir mandagu OM' 
tarnavtnta. 

Bfuliude: 
Moteris 1'rštriė ir l a i k u i 

'22) Eiles '4Kopūstas ? ' sa- Visos trys prigulėjo prie L. 
kva J. Dicpetris. V. 11 kuopos, bet taip pada-

23) Kilės "Mano Namelė'^'rvdamos paniekino Vvėiu o-
sakys Oua Straždaitė. 'balsį, Dievas ir Tėvynė. 

g u m i i u u m i y i ^ ^ 

AUDITORIUM CAFE I 
A N D 

M 

5! 

k. L. T H O M A S 
U E T U V I S A D V O K A T A 8 

12037 Normai Avenue 
Telefonas PuHman 7007 

Bylos visose teismuos© — 
Abstrakal. 

CHAS. K. VUOSAIUS 
Didžiausea ir geriauses siuvejea 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 

materija del vyrą ir motern. 
NAUJAUSOS MADOS SIUTU ' 

Visokia Styra 
Padarau ant užsakimp greitai i r gvrsL 

Kainos visiems prieinamos. 
Kreipkitės pas mane del gero patarna

vimo. Taipia 
VaJome, dažome ir atnaujiname senos. 

CHAS. K. TUOSAITIS 
Lietuviu Kraačius 

% 2337 80. Leavitt St. Chicago, BL 
Z Tel Roosevelt 8982 
o^ril-o b^%oT^o^*i!To^?*o*15^o*o«^^ 

fe 
v-

GHOPSUEY 
Gera Vieta Pavalgyti 

S' • IJet 
valgiu kur gražiu ir SvariuS 

i 
i i 

•Lietuviškų Ir Amerikoniškų-; 
•alsių kur gražiu ir švar iuS 

f Speciali l i e tuv i šk i pietus papras cg 
. . t o m s kainomis nuo ' 11:10 r y t o S 
S iki 2:00 po piet. 

P. A. PALLtJLJS 
S Savininkas S 

„3200 02 So. Halsted Street s 
Tel. Boulevard 5788 

Atdara Diena ir Naktį 
Sr<lrtillIllllllllliIllllMliltlllHHiliHii""»i' 
f i m i\twmf^mma^mmmmmĘtm i i • n 

Tel. Bivd. 31S8 
M. W O l T K l E W I 0 2 — B A N I S 

Akušerka 
Pasekmingai patarnauja mote
rims prie gimdymo, patarimai 
dykai moterims ir merginoms. 

8118 Soutb Halsted St. 

vytu mmm 
Gydimas 

$50 » $W 
Iki pranešimui gydysti vyrus u i 
nuinažliUą kaina $10.00. š is pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgl At
eikite š iandien atidėliojimas yra 
pavojingas. 

Ar sergate? 
Ar norite 15-
s lgrdyti? At
eikite pas m a 
ne del pilna 
Fiziškos ir La 
batorljos per
žiūrėjimo. Su- -, 
žinokite jūsų 
tikra stov]. 

Neguišykite 
laika pas ki
tus gydytojus. 
A* "artojų X -
Ray ir Alic-

Dr. roskopą del 
Ar sergate ? egzaminacijų 
W. R. Regis ier kurie suranda 

»»*.»«*«.& 4S?ft 
St. 12-to aukžtls metų pasek-
Visų sergančių " 1 I n g o * p r a k t l 

22o . O ^ S K J ^ ^ I K 
^ fi

ir I Z m i e n ^ Tei! 
p a " , s ingas Ir g a -

'bus gydimas. 

Europos 
Remėdijos 

TIKROS ir PAGEiUNlTJS 
Suteiktos del kraujo pagerinime 
Ligos kurios buvo negal ima išgy
dyti pasiduoda š iame scientifiškam 
g y d y m u i . A š v a r t u o j u m a n o g y -
d y ų i e n a u j a u s i u s s e r u m u s , k a r v e -
r a u p l e s , a n t i t o k s i n u s , b a k t e r i n u s , 
ir kitus greitai gydančius vaistus 

»kurie gydo neatkratomas l igas j ' 
Į trumpa laiką. Ateikite Šiandien ; 
del patarimo kuria bus sutelktas 
veltui. Valandos 9 ryto lkl 5:30 
v. v. Utarninkais, Seredomis ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomia 
nuo 9 vai. Iki 1 vai. p. p. 

DR. W. R. REGISTER 
109 N. DEARBORN ST. 

Paimkite elevaitor} iki 12 
aukščio 

Ctiloago. IU. 

, i 

patenkinti 
cientai. 

DK. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Aklų Specialistas. 

Palengvins akių į tempimo, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuuio, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, ir taip to Ūsus, be i 
vaistų arba skausmo. Neporvlrsi-
na nei akių medikal ls moks las . ' 
Visuose ats it ikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma- . 
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias i lgas arba nenormali pa
dėjimą, si lpnybę muskultolų a-
kių. Akiniai padaryti, kuris prt- i 
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo 
se. Nauji stiklai įdedami O ^eupua, 
jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 

! numerio iš recepto duoto visiems 
' l igoniams, ir rekordas laikytas vi

sų atsit ikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
ligų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų* ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų aklų 
įtempimo, kuomet geras pririuki-
mps ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi MX$1 tr toli 
matantiems pagelbėta. Speclatė a-
tyda atkreipta J mok> klos valkus. \ 
Valandos*, nuo l f ryto 1k1 8 vstk. i 
Nedėhomls nuo 9 iki 1 po p l s tv -

Tel. BoueTsrd 7H8» 
1545 W<*t 41 th Stnei 

AJUiiEi $4 i i : Acofician 
Vf*- — * 

DR. G. Z. VEZELIS! 

Dr. A.J. KARALIUS 
C o i BouJevaed S i 00 

Lietuvis Gydytoja* 
5303 South Morgan Streoi 

Ghlooco, m . 

r* ^ p 

Dr. Maurice Kabn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 So. Ashland Ave 
Tel. Yards 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po p ie t j 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl nuo 10 iki 12 piet 

Tel. Boulevard 3686 

0f?. J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 So. Halsted St. 
Valandos; 9—12 Iš ryto 

Vakarais nuo 7 Iki 9 

CBTCERO -OFISAS: 

1243 South 49th Avenue 
Tel. Cicero 4676 

Vai.: Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
nuo 3 iki 9 vai. vak. 

- t « 

606 914 

M E T U VIS DENTISTAS 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Arti 47tos gatvės 
Ofiso Telef. Boulevard 7C42 ! 

Specialistai užsise-
nėjusių chroniškų 
ligų vyrų, moterų 
Ir v a i k ų . I m k t a r ų 
McdikaJė laborator i ja . 
DR. UOItVAT, DR. vVELLINO i 
1347 \V . l8S t . . Kampas Bluė Island 
A re. , 2 <1. Varandqp nuo » iki 8 ; 
kasdien. NedėlioJ nuo 9 iki 12. 

rr u ~r Į 3 = 

' ' " * 

KRAUJO £G?,AMIN0S i 

$1 po A^l^P + 
Klinikas Veltai 
TIK DEL -VYRŲ 

Gydytojui Nereikia Mokėt 

"606" ™'™Z <4914" 
Paeientai tik xnol$a maža flali tiž 
vaistus. Mes išgydonu? \ i sokias 
l igas Kraujo, Odos, Kepenų i r ' 
taksių, 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

»i\k 

»Kampas Paul ina St. 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Neuėl ioj 10 iki 1 

i 

O R . H E R Z M A N 
1 6 R U S I J O S 

Gerai l ietuviams žinomas per 15 
metų kaipo pafryres gy l y t o jas, 
chirurgas i r akušeris . 

.Gydo staigias Ir chroniSkas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau-J 
jauslus metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
18th St„ netoli Blorgan St. 

VALANDOS: N u o 1D—18 pietų 
Ir nuo 6 ik4 7:30 vai. vakare. 

.Dienomis: Canal 
Telefonai: S l l * . Naktį 

Drezel 0950 
Boulevard 4136 

3235 South Halsted St. 
Val. : 9—10 i « . Ir po 1 r. vak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, €hirurgas? Obs-

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapas, 

IŠIMA TONSILUS ^ 
rinku*, 
lio b t* 

D-
t)— B« 

*)—!*« jokio pa vajaus nvetkatal, 
5)— J'ivrijentul iioraliia surrti, paH 

tuoj valgyti, ir grali ėHi i darbą 
PAGYDO: "<iai-»tone«" Uiimenut tiU-

t* je) Ir akmenis šlapumo pūslėj (M 
•l>«*racij#>. uu tam tikromis moknli-
ikomia priumonėmbi bei vaistai*, t 

. ĄpkurtuHlem^ kugrąilna girdėjime. 
Ojdo viook-las liga* pasekmingai, U j*> 

yra reikalas daro operacija*. 
Pr*fe<tij*naii patarnavime teikia *av* 

mtlam 

1411 So. 50 Ąve. Cicero, d . 
Ofisas atidarytas: Kakdi^n nuo t vai 

po piet iki S va), vakare. 
Nedėliomia h- acredomU ofisą* atda

ryta*. 

DR. 1 . 1 RUTKAUSKAS 
GVIUTOJAS I R CHIRURGAS 
4442 So. Western Ave. 

Telef. Lafayette 4141 ,1 
S * * ' V ^ T i y ^ e • • » M W — ! • • • • • •!*»• mĘį 

Dfi. BENEOICFARGJ, 
Ofisas M 0 l 8. Kedzie Ave, Phone 
Lafayette 0075. Valaados » - 6 vfhk. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. PtkOfie 
Prospect 0010. Valandos m SB 
ryto. 7 M 8:30 vakare, 

| " > • » ' » mi~» wmm*»m m ••• • • « • • • Į 
•» . m • • - , . « . • - i * • 

JTel. Cice.ro 8421 

DR, HELEN M. W1SN0W 
LIETUVE DANTISTE 

X - R A Y 
21?7 So. Ck"e.ro Ave^ Cicero, IU. 

ROOM 5 

Ofiso Tel. Boulevard tOM 
Resid. Tei. Dre ie l t l f l 

Dn. A. A. ROTH 
RUSAS -GYDYTOJAS I B 

• CHIRURGAS 
Specialistas Motertfky, \jr\Quq 

Vslką Ir vteg ckron l ik ¥ l igą, 

ORses 3 W 3 S. lralstoa SI 
Kampas 31st Str. 

• a i . : 1—1 po P'et. V—8 ^tk . Ned 
Ir Šventadieniais 14—13 d. 

J 
v 

file:///V.l8St
file:///isokias
http://Cice.ro
file:///jr/Quq
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CHICAGOJE 
ŠIANDIENI 2! 

. __. .._ _ 

VILNIAUS VADAVIMO 
KOMITETAS. 

WEST PULLMAN. 

40 valandų atlaidai įvyks 
8v. Petro ir Povylo parapijo

j e rugsėjo 20, 21, 22. Visi ka-
; talikai privalo apsirūpinti 
dvasiniais reikalais, tai yra 
atlikti išpažinti ir skaitlingai I * 
atsilankyti dienomis ir vaka- ; Lietuvos Valdžia padarė su 

atstovai yra kviečiami atsilan 
kyti šį susirinki man nes yra 
svarbių neatidėtinu reikalų 
apsvarstymui. 

Valdyba. 

AR ŽIJtAI KAD 

NAMAI - ŽEMĖ 
• - • - • — - — - - " • — - | 

Mūrinis namas 5 ir 6 kam
barių. Pečiu šildomas. Naujas 
grindys. Garadžius del dvie
jų karų. Alėja ištaisyta. Ren-

jdos neša $45 } mėnesį. (9) 

. C v ,i -r -įtarti su American Founda-
rais i bažnyčia, nes atlaidai * 

atsiuntė yra laikas susitaikimo su Dio V. V. Komitetas 
Kpiraugni" savo atsišaukimą! vu, todėl kam brangus yra iš 
del spalių JMos dienos, bet 
" D r a u g a s " jo da netalpino 

savo. ganymas tas ir privalo 
[sielos reikalus aprūpinti. Bus 

ir jau dabar ištikrųjų notai-.daug svečių kunigų. Taigi 
pins. turės progų ir dienų pasirinkt 

V. V. Komiteto veikimas į savo nuodėmklausį. Pamoks-

' t ion Company paskolinti 
! $12,000,000! Ar žinai kad 
Ilelmarai yra toki kaip ir bu
vo 15 metų atgal. Nėra per
mainos jų kokybėje. 

ii uo pat jo pradžios buvo ne lus sakys iškalbingi pamoks-

iln dienose bus 5 vai. 7:30 
• 

ir suma 9 vai. Kitos Mišios 
bus paskelbtos vėliau. 

Kun. P. Paškauskas, kleb. 

WEST PULLMAN. 

(visiškai aiškus, bet dar vis Alininkai, šventos Mišios atlai 
truko užtektinų įrodymų jo 

Išluptų tikslų, kurie nuošaliau 
;tovin<v-ių žmonių buvo tik 
spėjami. Dabar, kuomet toki 

Vilniaus mylėtojai kaip I)r. 
| A . Rutkauskas ir p. J . P. 

'arkauskas, viešai pareiškė 
Įsavo pasitraukimų iš V. V. Kxtra! Svarbus susirinki-

L del jo kreivo veikimo, jau mas rugsėjo 16 d., Seredos 
nėra abejonių, kad slapti tik- vakare 7:30 valanda Šv. Pet-

|slai ima viršų ant tikrojo ti- r o ir Povvlo mokyklos kam 
:slo "Vilnių vaduoti". 'baryje. Įvyks extra labai 

svarbu^ susirinkimas namų ir 
lotų savininkų gyvenančių 
West Pullmane reikale suma
žinimo *special assessments'. 
Visi privalote atsilankyti. 

ATSAKYMAS V. V. 
KOMITETUI. 

Mūrinis 6 familijų namas 
po 4 kambarius. Atneša gerą 
renda. Taipgi prie tam yra 
geras mūrinis 3 karams ga
radžius. Kaina $15,500. Įmo
kėti $3,000. š is namas turi 
būti tuojaus parduotas, nes 

kokioj vietoj. Su valgiu ar be 
valgio. Atsišaukite: 

J. POCIUS 
4527 So. Marshfield Ave. 

PAIEŠKAI! kambario bile.,' aviniukas išvažiuoja ant f ar-
mų. Pardavėjas pats gali 
duoti mortgičius. Namas ran
dasi West Sidėje. (11) 

MARQUETTE PARK. 

Nau j ienų'' numeryje 215 
is šeštadienio Rūgs. 12 d. 
1925 Vilniaus Vadavimo Ko
miteto raporterio tilpo sekan-
,i zmia. 

"Žinomas Cliicagos lietu- Kas matė šių apielinko 10 
ių veikėjas p. J . P . Parkaus-.metų atgal, pamatęs dabar 

Pirmiaus ir dabar. 

Ona Petrenaitė iš Vabalnin
ko paieško savo krikšto duk
ters Onos Kairienės, gyvenan
čios netoli nuo Chicagos. Vi
sus jos laiškus bolševikai iš
vogė ir todėl ir adresas žuvo. 
Prašo atsiliepti šiuo adresu: 
Onai Petrenaitei, Paryžiaus 
gatvė X. 3, Vabalninkas. 
Litlmania. 

PARDAVIMU 
Pekarnė su namu. Lietuvių apury-
venta vieta. Parduosu arba mainy-
su ant namo bile vietoje. 

Atsišaukite. 
KAITAS 

2024 Hofrncr Street 
Tel. Hiimboldt 3225 

PaSauklte vakare. 

kas, kuris iki šiam laikui, 
mvo "Vilniaus Vadavimo Ko 
liteto" iždininku j)apraše, 

kad komitetas paliuosuotų jį 
nuo tos pareigos. Prašymas ta 

patenkintas. 
Ponas J . Parkauskas te

gaus po senovei lieka V. V. 
' - te ir žada darbuotis iš vi
lt savo pajėgų." 

Netiesa! Aš neprašiau, kad 
mne paliuosuotų, bet negalė-
lanins pakęsti nekuriu V. V. 

K-to valdybos narių nepikly-
jno komt. nutarimų, sauvalia
vimų ir veidmainiavimų, Lie-
o> 15 d. padaviau susirinki

mui rezignacijų. V. V. K-to 
aldybos nekurie nariai bandė 
tane perkalbėti, kad pasilik-

;iau ir ant toliaus, bet paty
rę mano griežtų nusistatymų 
[Jaugiaus netarnauti diktato-
•iams, griebėsi visai nekultū
ringų priemonių sutrugdyti 

lano pasitraukimų, iš užima
nas ižd. vietos. 

Netiesa ir buk aš pasilie
tos komitete ir ant toliaus 
larbuotis. Aš, esu niekam ne 
^akes, kad aš, darbuosiuos* 
fu jumis, tai yra sumaningas 
lelas del suklaidinimo visuo-
lencs. Aš visada darbuosiuos 

tel atvadavimo Vilniaus j.š 
•isų savo pajėgų, bet tik ne 
ra *aip vadinamu, Vilniaus 
padavimo Komitetu. Aš del 
įo ir pasitraukiau iš valdy-
K>sy kad nebūčiau atsakomin-
jas už jūsų juodus darbus. į 
į s akau pei dienrašti 4Drau-f 

tiesiog negali suprasti kaip 
didi permaina įvyko taip 
trumpam laike. Šiandien ėia' 
namų statymas eina sparčiau, 
ne kaip kurioj kitoj Chicagos 
miesto daly. Nepoilgam ėia 
Ims viena puikiausių vietų 
Chicagoj. į 

Lietuviai. 
4 

Lietuvių ėia jau randasi ne
mažai, ypaė daug jų yra apie 
ftf. Kazimiero Vienuolynų. 
Beveik visi lietuviai ėia. turi 
nuosavus, gražius namus, o 
kaip kurie nemažai ir žemės 
apsipirkę. Su laiku ėia susi
darys viena didžiausių kolo
nijų Cliicagoj. 

Biznieriai Profesijonalai. 
Lietuvių biznierių ėia yra 

nemažai, bet profesijonalų y-
ra nedaug. Kurie ir yra, tai 
mažai lietuviams vra žinomi. 
Dr. Kelia, dentistas ir Raka-, 
vaistininkas, gal but plačiau-

l-sia cia yra žinomi. 
Nuo seniai ėia buvo pagei

daujama lietuviška barzda — 
skutykla. Pagalįaus susilauk
ta ir tų p. J . J . Pranckus 
nesenai cia atidarė "Mar 
La\vn Barber Shop" ant 2650 
W. 63rd St. Reikia pažymė
ti, kad p. Pranckus ir jojo 
pagelbininkas p. JRašimas yra 
gerai patyrę šioj darbuotėj ir 
i i šiems maloniai ir gerai pa
tarnauja. Lietuviai marąuette 
parkieėiai turėtume nepamir
šti savųjų, vietoj eit pas kita
tautį apsikirpt -- apsiskust 

Reprezentuojame geriausių 15-
dlrbyščių pianus. Parduodame už 
teisinga dirbtuvės kaina ant len
gvų išmokėjimų. Pirm negu 
pirksi apsilankyk pas mus. 

JOS. F. BUDRIK 
f PIAJfO HOFSE 

3343 S. HALSTED ST. 
Chicago. 

Stock Room 3327 South 
Halsted Street 

2 flatų naujas mūrinis na
mas 6x6 kamb. karštų vande
niu apšildomas, 2 karam ga-
radžius. Lotas 37% pėdų. Ga
liu mainyti ant bungalovv. 
Namas randasi Marąuette 
Parko apielinkėje. (12) 

NAMAI -- ŽEMĖ 
DRAUGAS 
REAL ESTATE CO, 

Murinis 2 flatų namas po 
6x6 kamb., karštu vandeniu 
apšildomas, vienas boilieris 
šildo abu flatu. Rendos neša 
kiekvienas flatas $75 į mėn. 
Beismentas 7 pėdų gražiai iš-
cementuotas ir išpleisteriuo-
tas. Namas randasi Marąue
tte Parko apielinkėje. (1) 

NAMAI -- ŽEMĖ 

2 flatų 4 familijoms mūri
nis namas po 4 kambarius, 
pečiais apšildomas. Elektra, 
gesasir visi įtaisymai. Kaina 
$12,000.00. Pirmas mortgičius 
$4,500.00 Antras morgičius 
$700. Įnešti reikalinga $2,000. 
Namas randasi Bridgeporte. 
Taipgi galiu šį narna mainy
ti ant biznio. (13) 

LOTAI 
Pardavimui 2 lotai 51x125 

pėdu. Lotas yra kampinis ir 
parsiduoda abu sykiu tik už 
$1,400.00, tai didelis bargenas 
Galiu mainyti ant bungalovv. 
Jnešti $1,000.00. Loto' randa
si ant 64 ir Springfieid Ave. 
Mortgičiai $400.00 Sidevo 

# 

kai, suros, gesas iv vanduo 
viskas įvesta. 

2 flatų mūrinis namas po 
6x6 kamb. Karstu vandeniu 
apšildomas, beismentas 7 pė
dų. Viso namo ąžuolo trimin-
gai. Kaina tik $15,000, tai ti
kras bargenas. Namas randasi 
Marąuette Parko kolonijoje. 

(2) 

6 kamb. biingalovv, beis
mentas cementuotas. Visi įtai
symai pagal naujausios ma
dos. Ąžuolo užbaigimai, pas
togė didelė. Kaina $8,300.00. 

(3) 

5 kamb. bungalovv, belsmen 
mentas cementuotas ir pleste-
riuotas. Uždaromi su stiklais 
porčiai. Langų sietai misin
giniai. Sykiu su namu parsi
duoda 12 tonų anglių. Kaina 
$9,800. Įmoket $3,000. (4) 

Atsišaukite į 

Dviejų flatųmurinis namas 
po 5 ir 5 kambarius. Namas 
randasi arti Vienuolyno. Visi 
vėliausios mados įrengi »:iai. 
Garu apšildomas, kieto me
džio užbaigimai. Flatas neša 
rendos $75 įmėnesį. Taipgi 
parsiduoda 8 tonai anglių. 
Kaina $15,500. (15) 

Parsiduoda mūrinis vieno pa
gyvenimo 6 kamb. elektro švie 
sa, gesas ir visi įtaisymai. 
Taipgi šalyje tuščias lotas, 
mūrinis garadžius 6 karams. 
Garadžius cementuotas ir ele
ktros šviesa, šis namas tuo-

(14) jaus turi būti parduotas, nes 
savininkas važiuoja į Lietu
va. Namas randasi labai gra
žioje vietoje Bridgeporte. 
Kaina $6,400.00. (8) 

S, D, LACHAVVICZ 
Lietuvis Grabortua 
2S14 W. 2Srd Plaee į 

Chicago, HL 
Patarnauja laido

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

Tel. Ganai 1171 

3199 

[H >> dėlto, kad ši žinia y r a i e i k i m e p a s ******** 
Vietinis. abai svarbi lietuviams kata-

ikams. Šį kartą tenkinuos 
tuo, ką pasakiau. 

Jonas P. Parkauskas, 

JL E i K AI1¥GTŠ~ 
itsakantis vargonininkas. At 

lišaukite laišku arba ypatiš-

"DRAUGĄ" 
2334 So. Oakley Avenue 

NORTH SIDE. 

Svarbus Susirinkimas. 

A. L. R. K. Federacijos 23 
skyriaus regularis mėnesinis 
susirinkimas įvyks antra<lic 
nį Rugsėjo 15, 1925 parapijos 
svet. 7:30 vai. vak. Draugijų 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Llcensed 
Balsamotojas 

710 W. 1^ St., Chicago, 1U 
Viskas kas reikalinga prie pa-

| grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame i 
tolimesnės vietas už ta pačia kai
na. Leiskite mums pagelbėti jums 

Telefonas Canal 3161 
nuliūdimo valandoje. 

% * 

t 

2 flatų naujas ką, tik bai
giamas mūrinis namas 0x6 
kambarių. Lotas 30x126 pėdų. 
Karštu vandeniu apšildomas, 
aržuolo užbaigimai, bungalovv 
stogas. Sun parloriai. Įmūry
tos vanos. Viskas vėliausiom 
mados įtaisyta. Kaina S14, 
800. Namas randasi arti 54 ir 
S. Turner Ave. (16) 

RESTAURANAS pardavi
mui labai geroj vietoj, l ietu
vių apgyventa. Taipgi arti 
dirbtuvių. Arba mainys ant 
tuščių lotų. Geras biznis. Vi
si nauji įtaisymai. (17) 
DRAUGAS REAL ESTATE 

2334 So. Oakley Ave. 
Telef. Roosevelt 7791 

Pardavimui arba mainymui 
grosernė. Mainysiu ant loto 
arba mažo namo. Vieta labai 
gera apgyventa lietuviais. 
Biznis išdirbtas. 5 kambariai 
pagyvenimui, vienam karui 
garadžius. Renda $50.00 
į menes}. Biznis parsiduoda 
labai pigiai. Biznis randasi 
West Sidėje. (9) 

Mūrinis didelis 6x6 kamb. 
namas, labai gražiai padary
tas, namas pečiais šildomas. 
Parsiduoda pigiai, taipgi ga
liu, mainyti ant bungalovv 
Rendos neša $100.00 į mene 
sį. (5) 

Naujas 5 kambarių medinis 
bungalovv. Furnacu apšildo
mas. Cimentuotas beismentas. 
Lotas 60x120 pėdų. Namas 
randasi Melrose Parke. (6) 

Simpatiškas - Mandagus 
Geresnis Ir Pigesnis Už j 

Kitų Patarnavimas 

E U 0 E I K I A I 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
Į4605--07 S. HERMITAGE 

AVENUE 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
4447 So. Fairffeld Aveirae 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

H« 

4904 West 14th Str.. Cicero 
Tel. Cicero 8094 1 ^ 

PARDAVIMUI 
Turi but parduota šią savaitę 2 

flatų mūrinis namas 4 ir 5 kam
barių. Pečiu šildomas. Namas ran
dasi arti Vincennes Ave. karų bar- 4 
nes. Gera transportacija. šis yra 
tikras bargenas. Kaina $4,400. Pi
nigų jnešt $1,000. Atsišaukite 

McINTOSH, WHENER & CO. 
6407 So. Ashland. Ave. 

Tel. Prospeet S 749 

REIKIA DVIEJŲ PAR
DAVĖJŲ. 

Patyrusių apie pardavimo namų 
ir žemės. Geistina, kad turėtų savo 
automobilius ir netingėtų dirbti, nes 
uždarbis yra geras, darbas pastovus, 
ir gera ateitis. 

F. G. YOUNG 
Sales Manager 

2221 West 22 Street 
i 

) 

2 flatų bizniavas mūrinis 
_ l̂ namas. Viršuje € kambariai. 

Dabar ant pirmo floro yra 
kriaučių šapą. Biznis randasi 
labai geroje vietoje apgyven
ta lietuviais. Namas naujai 
išpapieriuotas. Užpakalyje di
deli porčiai. Besmentas cemen 
tuotas, pastoge didelė. Kaina 
tik $11,000. įnešti 3,000. Na
mas randasi West Sidėje. 

(10) 

DRAUGAS 
REAL ESTATE GO. 

2334 So. Oakley Avenue 
Telef. Roosevelt 7791 

C. P. SUROMSKIO 
SPECIALIAI BARGENAI 

KAS PIRMAS TAS 
LAIMES. 

Pardavimui Arba 
Mainymui. 

NAMŲ IR FARMŲ 

BRIDGEPORTE: 3 pagy
venimų mūrinis namas po 5 
kambarius aukštas beismen
tas ir pastoge. Įmokėt $2,500 
savininkas mainys ant dides
nio namo arba farmos. 

4 pagyvenimu mūrinis na
mas po 5 ir 4 kambarius kai
na $9,500 savininkas mainys 
ant bile kokio biznio, priims 
lotus už pirmą įmokėjimą. 2 
pagyvenimų mūrinis namas 
po 4 kambarius {mokėt $1.500 
kitus kaip renda savininkas 
maino ant lotų randasi ant 3 i 
ir Union Ave. 2 pagyvenimų 
po 4 kambarius įmokėti $500. 

BRIGHTON PARKE: 2 fla 
tų naujas mūrinis namas po 
6 ir 6 kambarius karštu van
deniu apšildomas aukštas bei-
smonta aukšta pastoge įmo
kėt $2,500 savininkas mainys 
ant mažesnio namo arba biz
no priims lotus už pirma į-
mokėjima. 2 pagyvenimų 
kampinis namas po 6 ir 6 
kamb. tinkamas del mažo biz
nio įmoket tik $1,000 kitus 
kaip renda. 4 pagyvenimu 
naujas mūrinis namas po 5 
kambarius parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesnio namo. 

SOUTH SIDĖJE: 6 Hatų 
naujas mūrinis namas po 5 
ir 6 kamb. parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesnio namo arba farmos 
galima pirkti su mažu įmokė 
j imu. 2 flatų mūrinis narna** 
5 ir 6 kamb. įmokėt $2,500 sa
vininkas priims lotus už pir
mą įmokėjimą. 2 flatų mūri
nis namas su visais įtaisy
mais po 6 ir 6 kamb. kaina 
$9,900 savininkas mainys ant 
bungalow. 

MARQUETTE MANOR: 4 
pagyvenimu naujas mūrinis 
namas po 5 kamb. visi vėliau 
šios mados įtaisymai parsi
duoda labai pigiai savininkas 
mainys ant mažesnio namo ar
ba bile kokio biznio perkant 
mažas įmokėjimas. 10 flatų 
naujas mūrinis kampinis na
mas visi geri įtaisymai po u 
ir 4 kamb. parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesni namo priims morge-
čius arba kitokius geros ver
tės poperius. 6 kamb. bunga-
low mūrinis naujas visi ge 
riausi įtaisymai parsiduoda 
pigiai savininkas mainys ant 

1 didesnio namo arba biznio. 2 
Įflatų naujas mūrinis namas 
po 6 ir 6 kambarius karštu 
vandeniu apšildomas visi į-
tasymai parsiduoda pigiai sa
vininkas mainys ant bunga
lovv arba mažesnio namo. 

KAS NORIT GREITAI 
i PARDUOTI ARBA. MAINY
TI MELDŽIU PRANEŠTI 

0. P. SUROMSKIS & GO, 
3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

Tel. Boulevard 9641 

REAL ESTATE 

G. P. SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

parduodam 
ir mainom 
namus, far-
ma» taipgi 
Ir risokiut 
biznius. Dar
ba atliekam J 
greitai, pi
giai ir gerai. 
Krelpkltėc: 

3352 So. Hafeted Str.{ 
TeL Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 35» St. Chicago 
TeL BouleTard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. 

B A R G E N A I 
N A M Ų I R 

L O T Ų 
Chicagos miestas anga ne
paprastai greitai-sykiu su 
juo kyla ir vertybė žemės. 
Tūkstančiai žmonių kurie 
pirko namus ar lotus pa
darė didelius pelnus. Jei no
ri but laisvu nuo sknrSo, 
tai pirk namą arba lotą, o 
už kelių metų patapsi nepri-
gulmingu. Kur, ir ką pirk
ti, kreipkis pas mus, se
kančiu adresu: 

V. M. STULPINAS & GO 
3311 So. Halsted Street 

Chicago. UI. 
Telefonas Yards 6062 

Notary Public. 

[VAIRUS KONTOAKTORIAI 

f Tel. Prospect 0W« 

H E A T I N G 
(Šiluma) 

Garu Ir karštu vandeniu 
JOHN V. THOMPSON 

«S47 So. TVESTERlf AVE1TUK 

a~^ 

į Tel. Republlc 4537 

JOHN G. MEZLAISKIS j 
GENERAL OOHTRACTOR 

AND BUTLDER 
17026 S. Arteslan Ave. Chicago. 

Tel. Yards 8062 g 

A. K A I R I S I 
Huiimo ir budarojimo narna |Q 

GENERALIS J 

i C O N T R A C T O R I S f 
Atsilankykite pas mane duosm* 

garą patarimą. JJ 
J SS11 South Halsted Street o 
2 Chicago, m. g 
• Home • 
o?SS&6 Ix)we Avenue ^ 
ijirirryo^raTo^8rrr»'B'8o»*rarfir8,S 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumerts, arba at-1 

lieku gerai ir sąžiniškai. * 
THOMAS H1GGINS 

2318 So. Oakley Ave. Chicago. 

*BRIDGEPORTPAINTING| 
& HARDVVARE GO, 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popieruo-

|.iame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. fcamancionis 
I Chicago, UI. Tel. Yards 7282 


