
•'Draugas*1 tebūnie kiekvie
nam lietuviui Katalikui Ame 
rikoje jo gyvenimo drangas! 

X«4 tar» mos, kataiikŲ, boti} da 
daugiau vienybės, meilės ir susipra
timo, Ir kad dauflau galėtum* nu
dirbti naudingų darbų naudokime* 
katalikiška spauda Ir ja platinki
me. 
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lllinoiso Kongresmonas Bolševikus, 

LIETUVOJE 

Atsimetę Nuo Bažnyčios Ne
gali But Laidojami Ka

talikų Kapinėse 

AUGUSTA, Mo.. nigs. 1 
(suvėlinta). — Lisbon Pails 
miestely slovakas Yencho su 
kitais savo tautos žmonėmis 
katalikiškose kapinėse .imsipil
ko lotų laidoti numirėliams. 
Paskiau jie visi atsimetė nuo 
Katalikų Bažnyčios, pasista
tydami nuosavą nepriklauso
ma šventnamį vertės 45,000 
doleriu. Miręs vyskupas \Va-
lsh juos visus ekskomnnika-
vo. 

Kiek palaukus mirė Yen
cho duktė ir šis pageidavo 
dukters lavonų palaidoti nuo 
savam lote katalikiškose kapi 

yadina Žmogžudžiais 

Berlyne leidžiamas savait
raštis ' t r e m i a . " Jo num-
355 ištisai pašvęstas Lietuvai 
ir jos reikalams. Laikrašty 
padėtas labai įdomus pasikal-
lx\jimas su Lietuvos premie-
ru ir finansų ministeriu \V. 
Petruliu, kur paliesta labai 
svarbių Lietuvos politikos ir 

a 

ekodoimijDs klausimų. 

CHICAGOJE 
AUTOMOBILIUS SUSI

DAUŽĖ SU GATVEKARIU 

PARYŽIUS, rūgs. 16. —Iš j LONDONAS, rūgs. 16. — 
Maskvos gauta patvirtinančiu, 
žinių, kad franeuzų delegatai 
nutraukė ten dervbas su bol-

Laikraštis 44P>ening N e v s " 
paduoda, kad Illinois valsti
jos kongresmonas Britten to-

ševikų valdžia kas link skobi mis dienomis sugryžes iš Ru-
atmokėjimo Franeijai. Nutrau sijos ir štai kaip atsiliepęs a-
ktos derybos buvo vedamos ii pie bolševikų valdžia: 
giau poros mėnesiu. "Kalbėjausi su Tehitcberi-

Praneša, kad derybų nut- j nu, sovietų užsienįu reikaįų 
raukimas padaręs nemažai komisaru, ir su kitais bolše-

I siurprizo Maskvos autokra- j vikais viršininkais ir išspren-
r tams, kurie? yra nuomonės, džiau, kad jie visi yra žmog-
kad ju delegatai pastaraisiais žudžai ir vagys." 
laikais atlikę nemažai dusilei- Tarpparlamentarinė unija 

(Teologijos-filosofijos fakul 
teto istorijos profesorius kun. 
l)r. /Totoraitis, praėjusiais me 
tais pasitraukęs iš Lietuvos 
Universiteto, šįmet vėl gryžo. 

Karo audra visai sunaikino 
Ariogalos miestelį, Sudraskė 
bažnyčių, palikdama vos kele
tu namų. Šiandie Ariogala at 
statytas. Išaugęs didis mies
tas. Artimoj ateity ir puošni 
bažnyčia bus pastatyta. 

BisseU gatvėje automobi
lius susidaužė su gatvekariu. 
Susidaužimas buvo toks smar 
kus, kad gatvekaris nifšoko 

i 

nuo bėgių, gi automobilius at 
mestas šalin susidaužė į stul
pų. 

Automobiliu važiavo du vy 
ru. Vienas jųdviejų ant vietos 
žuvo, kitas mirtinai sužeistas. 
Gatvekary esantiems neįvy
ko jokia nelaimė. 

SUIMTA 4 PLĖŠIKAI 

klebonas kun. Sullivan v y s k t t j ^ n i a t y t j t u o „^pasitenkinę. 
parapijos j ( | j n m franeuzams. Tečiaus f turės suvažiavimų AYashingto 

ne kito mėnesio pradžioje-
po vardu neleido jam laidoti. į V r a žįnįi:> ka<Į derytaj klau Tau suvažiaviman žada vyk-

K i n kontraversijos ir kle-»Į8įmu ^\jaskvos val<lžia apeliuolti Anglijos parlamento narys 
Donas buvo priverstas is že- «įailtį j KraiK'ijos užsienių rei! komunistas Saklatvala. Apie 

teismo gauti k a h l i m n j s t e r i Briand. Pak- to komunisto vykimą Ameri-
prieš tų laido ji y y injunetion 

ma. Tuomet Yencho su savo 
Cailla-

bas atnaujinti, 
pri^tohais v i s , reikal , pave-• F i n a n s M l n i n i g t e r i 8 

,'•• vy.rausiam valstijos teis- > l l ? i k a J a u j a . U ( 1 , ) o l š e v i k u 

' * f * * * * S's teismas t o - . ^ , ^ n e k o J d a s ^ b p t 
mis_ dienomis išsprendė Baž 
nvčios naudai. 

lausia, ar nebutiĮj galima dėty-j kon kongresmonas Britten at 
i 

Išsprendimą paskelbė teisė
jas Dumi. Pažymima, kad ta 
mergaitė mirus neprigulėda-
ma Romos Katalikų Bažny
čios globai del jos tėvo nepri 
gulėjimo. Tad aišku, kad jos 
lavonas negali Imt laidojamas 

sniepe; 
"Mums Amerikoje komunis 

tai nereikalingi. Amerika no
ri girdėti, ka jūsų didieji 

Praneša, paskutinės vasa
ros dienos Žemaitijoje buvo 
labai puikios, giedrios. Tas 
leido žmonėms sparčiai apva
lyti laukus. Ukinidkai sako, 
kad senai buvę toki derlingi 
ir nuodąrbųs metai. 

visas perdčm skolas pripažin- žmonės mintija apie pasaulio 
tų, kokias tik Rusija kalta problemas. Kų gi komunistas 
Franci jai. Bolševikai nenori i gali žinoti apie tas proble-
to atlikti. . I m a s ? " 

sakonuos Bažnvčios konsekruo• 

Derybos Su Francuzais 
Washingtone Bus Slaptos 

_ * 

tose kapinėse. Ar nabašninkėį P A R Y Ž I U I , rūgs. 16. — Kuomet misija vyksta A-
prieš mirsiant buvo Romos 1 Washingtonan vyksta Franto, merikon, franeuzai diskusuo-
katalikė, ta klausimą deeiduo'misija karo skolų atmokėjimo ja, kaip jų valdžia galėsianti 
ia tik tos Bažnvčios vvriausv "reikalu. Misijos priešaky yra visiems skolas atmokėti. Indu 
bė bet ne kas kitas. I finansų ministeris Caillaux- i strininkai susirūpinę, kad 

Pirm išvvksiant ministeris | jiems teksianti didžiausia naš 
Caillaux reikalavo 3« Valstv- ta. Darbininkai vra nuomo-

j bįų Pinigyno sekretoriaus Me nės, kad jie turėsiu sunkiai 
! llono pasižadėjimo, idant de-

CLARENDON, Pa., nigs. irybos \Vashingtane butų ve-
14. — Prezidentas Coolidcre 

PREZIDENTO FOTOGRA
FIJA KUNIGUI 

damos uždarytomis durimis, 
t y. idant jos butų slaptos. 

Caillaux gavo sekretoriaus 
% prisiuntė savo fotografijų su 
savo autografu (parašu) vie
tos Sv. Klaros bažnyčios klej Meliono pasižadėjimų ir užti-
bonui kun. T. M. O ' M e n J k n n i m ų , kad derybos bus per 
kurs minėjo sidabrinį 
kunigystės jubiliejų. 

PLANUOJA NEMAŽA 
LIGONINĘ 

savo dėirj slaptos. 

dirbti skolų atmokėjimui. 

ŽIBALO VERSMĖ ILGAI 
LIEPSNOJO 

BUKAREŠTAS, rūgs. 16. 
Moren žibalo plotuose, kur 

rius darbuojasi Tekiuose įku
rti Žemaičių Muziejų. (Tuo 
projektu jis jau kelinti metai 
dirba. 

Policija suėmė keturis plėši 
kus, kurie apiplėšė pora. mer 
giiiŲ, atimdami nuo jvj| palai
dinius, skrybėles, pinigus ir 
net avalines. 

Pirmiausia areštuotas Jo-
seph Ledcione, 514 West 81 
st., kurio flate rasta nuo mer 
ginų paimtas grobis. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
SOFIA, rūgs. 16. — Bulgarija Rumunijai po karo pa

siliko kalta apie 2 milionu dol. Del tos skolos tarp abiejų 
šalių buvo nuolatiniai nesutikimai. Pagaliaus Bulgarija su
tarė atmokėti tų skola. Nesutikimai pragaišo. 

STOCKHOLMAS, rūgs. 16. — Švedijos karalius Gus
tavas anų diena parlamente pasakė kalba prieš tautos nusi
ginklavimų. Tuomi jis išjudino socialdemokratus, kurie Šve
dijoj "bosauja." 

, GENĘVA, rujgs. 16. — Turkija painformavo T. Sąjun
ga, kad turkai nepripažįsių jos išsprendimo, jei Mosulo plo
tai bus pavesti Britanijai. Turkija pasirengus karam 

LONDONAS, rūgs 16. — Ispanai raportuoja apie dide
lius laimėjimus Tetuado fronte, Afrikoj. Mat, nukovę apie 
150 rifu. ' 

) 

TOKYO, rūgs. 16. — Čia ir kituose didesniuose Ja
ponijos miestuose plinta cholera. 

MAUDIMOSI VIETOS UŽ
DARYTOS 

Franeuzai Praneša Apie Savo Progresą 
M o r o k o j e 

FEZ, Moroko, rūgs. 16. —. kiasi franeuzų paduoti taikos 
Prancūzai kovoju su sukilti- Į sąlygas. 
šiais rifais Morokoj visu fron iTečiaus franeuzams ne tai-
tu daro progreso, stiprina sa ka rupi. Eina lietaus sezonas 

ir franeuzai nori gerai dar ap 
sidirbti su priešu. 

Michisan ežere maudimosi k a l n 0 . v i r ž u l * ' , k u r i d o n \ i n U ° ; į Skelbiami fnuicroį oficia-
liai raportai, iš kurių patiria 

vo pozicijas. 
Franeuzai šturmavo Ayak 

vietos oficialiai uždarytos. ją visų teritorijų pietuose 
nuo Djebel Bou Iblane. ^ten 

.Telšių gimnazijos inspekto I>aH)« dienoje Tet^aųs s a r g y . . ^ < 
». . 7: v , l ,U<* daear taiso didelę tvirt*-
ba tohaus palikta, nes prama . '. . . 

, vM. -,. . ma, iš kurios armotomis bus 
tomos dar šiltesnes dienos. 

LAKŪNO LAVONAS 

Maskvos laikrašty "Izvies-
tijaM paskelbia,, buk Lietuvos 
prezidentas Stulginskis Palan 
goj konferavęs su Lenkų ats
tovu gen. Bobianskiu. Kaune, 
ta žinia pavadinta tikruoju 
prasimanymu. 

išlaikomi visi gyvieji apylin
kės centrai. 

Militarinėse sferose pažy-

Iš Chicagos išlydėtas l aku [ , n i m a ^ k a d ******** atjieka-
no k?itenanto AVorkmian lavo
nas. J is praeitų sek/nadiesį 
žuvo šalę Aurora, 111. 

Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Čarneckis dalyva
vo Latvijos užsienių maniste-
rio Meierovics laidotuvėse 
Rygoje. Jis atstovavo Lietu
vos vyriausybę. Ministeris 
Meierovics žuvo automobi
li aus nelaimėje. 

NUO ŽVAKES APDEGĖ IR 
i MIRĖ 

FILIPINAI NAIKINA 
ŠVENTES 

Amerikos Standard Oil Co. I 
MANILA, rūgs. 16. — Phi-

Pats Mellon pažymi, kad | t u r j kpneesijų, vienos vers-
slaptos derybos labiaus a t a t in , ' m e s žibalas užsidegė ir tik po 

50 dienų užgesintos liepsnos, 
kuomet prakastas prie vers-

vas sąlygas, tuomet Amerikoj ; m e s t u n e l i s i r žibalas imta 

karnos reikalui. Nes jei kar
tais franeuzai laimėtų leng-

pakiltų triukšmas. Kas kita 
bus, kuomet bus paskelbta į-

• v 
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ASTORIA, Ore,, rūgs. 14. 
— Apvaizdos Meilės Seserys, 
kurios veda č»'a ftv. Marijos Įvyfces faktas, 
ligonine, nupirko iemės, kuri Bet 'Francijos valdžia 
statydins naujų ligoninę ver j Anglijos gavo įspėjimjų, kad 
tes 400,000 dol. | Francija Amerikai nemokėtų, 

Naujoj ligoninėj bus įkur- [ kas metai skoki daugiau, negu 
ta mokykla nursėms. Į pasiža/lėjo mokėti Anglijai. 

Kitaipgi Anglija tuo busian-

juo pumpuoti. 

Sakoma, sudegė vieno malio 
no dol. vertės uolinio žibalo. 

| lipinu salose ligšiol švenčia
mos kuone visos S. Valstybių 
nacionalės šventės. Dabar le-
gislaturai įduotas projektas 
iš tų švenčįų >panaikinti Wa-
shingtodo dienų, Vainikjij die
nų ir fša)ų flkupuotės dienų 
(rūgs, 13)^ 

Mrs. Jennie Rocklid, 56 m., 
631 O'Brien st., pamaldi mo
teriškė, užsidegė namie, žva
kę ir perarti prie liepsnos dra 
bužius priglaudė. 

Baisiai apsvilusi paimta ne 
laimingoji apskrities ligoni
nėn, kur ir mirė. 

mas progresas ir daugiur už 
duotas rifams smūgis ima 
prablaivinti kai-kurias maurų 
gentis ir tos šiandie jau šau- (panam/s sekasi. 

ma, kad franeuzams visur ge 
rai sekasi, gi sukilėlius visur 
laukia pragaištis. 

Franeuzai, anot raportų, 
jau visur atsiekę savo pirmuo 
sius tikslus. Dabar ruošiama
si siekti kitų. 

Iš kitų kovos frontų netu
rima žinių. Nežinoma, kaip is 

T. S. SUSIRINKIMO PIRMI- TŪKSTANČIAI KINIEČIU 

IEŠKOJO GALO 

AMSTERDAM MINI SU. 
KARTUVES 

NEW YORK, rūgs. 14. — i t i nepatenkinta ir sugriausian 
Tomis dienomis Romon išvy-jti sutarimą. ( 

HAGA, Olandija, rūgs. 16. 
— Amsterdam miestas rūgs. 

114 minėjo savo 605 metų gy-

RADIO EVOLIUCIJOS 
PROCESE 

LONDONAS, rūgs. 16. — 
Praneša, kad radio susisieki
mams atsidūrė evoliucijos 
procesam Pirmiau pastatyti ir 

ko Brook/yno maldininkai —i Francuzų misija tuo klau- Ivavimo sukaktuves. Surengtos I dar kai-kur statomi dideli bo 
100 asmenų. Tame skaičiuje simu nenori nieko komentuo- iškilmės, kuriose dalyvavo ir^kštai stotims artimoj ateity 

, yra 25 kunigai. ti. [ karalienė Wilhelmina. bus dereikalangi. 

Daniel Mahaday, 29 m. 
3800 Lake Park ave., praeitų 
šeštadienį visos savaitės už
darbį "praul iojo" betraukda
mas svaigalus. Nebetekęs nei 
cento, nenorėjo eiti namo. 

Ties Monroe tiltu jis atra
do luotelį, kurin įlipo ir lei
dosi upe. 

Adams gatvės patilčių jis 
praplaukė, kuomet poliemonas 
pastebėjo plaukiantį luotelį ir 
jame gulintį žmogų. 

Neužilgo jo luotelis4 sulai
kytas ir Mahaday atsidūrė 
policijos stotin. 

NINKAS 

MONTREAL, Kadada, rū
gs. 16. — Iš Genevos gauta ži 
niij, kad T. Sąjungos susirin 
kimo pirmininku išrinktas ka
nadietis delegatas senatorius 
Raoul Dandurant. J is yra į-
žymus katalikas, gimęs Mon-
trealiuj. 

NUSKENDO 

LONDONAS, rūgs. 1)6. — 
Shantunge, Kinijoj, kilusiam 
potviny nuskendo keletas tū
kstančių kiniečių, anot Cent
ral News depešų iš Tientsial. 

STATINES PRISLĖGTAS 
ŽUVO 

ILLINOIS DARBO FEDERA
CIJOS KONVENCIJA 

E r nest Cardy žuvo ant ge
ležinkelio, 2515 West 35 st., iš 
lioduojant iš" vagono statines 
su razinkomis, kuomet viena 

CHAMPAI)GN, 111., rūgs. fs tatinė ant jo užgriuvo ir jį 
16. — Vakar čia prasidėjo I-
llinois Darbo Federacijos kon 
vencija. Dalyvauja virš vie
nas tūkstantis delegate. 

prislėgė. 

PARYŽIUS, rūgs. W. — 
Abd-el-Krimo štabo virširfin-
ku yra ispanų armijos vienas 
majoras. 

PARYŽIUS, rūgs. 15. — 
1JJ&6 metais Franeijai prama-
tomas nemažas deficitas pa
gal sustatyto biudžeto. Bus 
padidintos taksos. 

NEW YOĄK, rūgs. 16. — 
Čia mirė įžymus advokatas 
Max Pam. 

Alus Emin, Argo real esta-
te agentas, areštuotas. KaltL 
namas vieno žmogaus nušovi
me. 

CHICAGO IR APYLINK. 
— Šiandie nepastovus oras ir 
kiek šilčiau. 

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 fr. 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr. 2.97 
Vokietijos 100 mrk. 23.61 
Francijos 100 franke 4.70 
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P A S T A B Ė L Ė S . 

kartu su lenkais niekino ir 
niekina kas lietuviška. 

Rusai niekino ir lietuvyste 
ir tikėjimą ir tai neliko be 
i tėkmes. 

Daug lietuvių mėgsta nie
kinti kas sava. 

mų, kurie kaip matėme paei
na iš praradimo taupmenų 
pavidale rublių ir markių, iš 
reikalo atstatyti karo išgadin 
tas ir išgriautas ukes, iš no-
r 

kreditingumui, netik užsienio 
akyse, bet ^pačioje Lietuvoje. 
Tiesa, Klaipėdos prisidėjimas 
prie Lietuvos 1923 metais per 
pusę pataisė Lietuvos situa-

Kas gi nežino, jog l ie tu-
vos himno ' 'Lietuva Tėvyne 

o kaip galima greičiaus pa-!cijų; nekalbant, kad Klaipė- 'Mūsų" autorium yra džiovos 
gerinti ir patobulinti jas, iš 'dos uostas turi milžinišką pakirstasis Dr. Vincas Kudir 

NELEISKIME ŽŪTI. kad nei DVIEJŲ CENTŲ 
savaitėje negalėtų skirti lie
tuvių katalikų moksleivių 
sušelpimui ? 

* 

Štai ką. rašo prisiųsdama 
$5.00 viena prakilnios širdies 
lietuvaite p-le L. Vaviškaitė 

Iš kur nusikaltimai? 
Statistika rodo, kad koki 

trys ketvirtadaliai įvairių 
nusikaltimų padaryta jaunuo
lių ne senesnių per 25 metus. 
Taip tvirtina VY B. Joyee, j 
prezidentas National Surety 
Kompanijos. Jam labai prita
ria New Yorko teisėjas Tal-
ley. 

Ponas Joyce daro išvadą, 
kad k*"ko nors labai svarbaus 
trūksta mūsų (Amerikos) a u 
klėjimo sistemoje, nėra joje 
moralės jėgos". 

DEL KREDITO KLAUSIMO 
LIETUVOJE. 

naujakurių sunkios padėties, vertę Lietuvos ekonomikai, j k a - Visi Amerikos lietuvių Harbor Me 
kuriems valdžia neįstengia' pats faktas pripažinimo Klai- mokyklų vaikučiai eiles dek-1 b 

užtektinai . palengvinimų su-'pėdos Lietuvai, didžiųjų v a l - , l e m u o J a " Y r a S a l i s kur upės 
teikti, iš atsistatomu ir nau- !stijų parašais patvirtintas, | t eka" kiekvienas giedorius 
jai dygstančių pramanęs įmo-'pakėlė Lietuvos prestižą k a i - ! £ i e d a " K u r Bakūžė Samano-
nių, prekybos įstaigų ir skait- !mynų tarpe, be to mūsų kai- " ia{ ™K *U*S rt*W« mim. 
lingi] naujai gimusių įvairių mynai turėjo progos įsitikin-

(Tąsa) 

Ačiū toms liuosanorėms 1 . . . 
. . . . v T . . . . t kimo naujo uzrubezinio kapi-Amenkieeių kontribucijoms, | x 1 T . A ^ ._. _ 

doleriai Lietuvoje taip prasi-

kooperatyvų darbuotės. To-]ti , jog Lietuvos kova del Vil-
kiai padėčiai esant, be įplau-| niaus turi gilias šaknis ir 

platino ir taip pasidarė popu
liarus, kad, sprendžiant nau
jos valiutos įpėdinių Lietuvo
je, jis turėjo čia sprendžiamos j 
reikšmės. Kada 1922 metais 
vokiečių markė nuėjo rusų 
rublio pėdomis, tai Lietuvai 
lirose ekonominė pražūtis. 

Tokios pastabos malonu su- i r o n i n g a s , k a d i r g e r o k a i p a 
tikti. Jos liudija, kad giliau | v ė l i n t a ^ į v e d i m a a m 2 m e t a L s 

talo, Lietuvos ekonominė pa

t ą " tai vis eilės džiova mirų 
sio vos užbaigusio universite
to mokslų Prano Vaičaičio. 
Kam nėra žinomas vardas i 
Povylo Višiniskio kovojusio 
už Lietuvos spaudos gražini
me, kurio pastangomis rusų 

^ l i 

supuola su jų pačių interesais 
prieš lenkų imperializmą, pa

dėtis ir kredito sąlygos vys- tiems lenkams berods nekartą 
tysis labai palengva. Amėri- buvo duota suprasti, jog jie | valdžiai liko įrodyta, jog lie-
kiečių kasmetinės donacijossu savo "hold u p , r - politi- į tuvių spaudos draudimas yra 
yra labai brangintinas daly-jka nekaip atrodo pasaulio a-! neteisėtas ir bjaurus biuro-
kas, ir Lietuvos visuomenė irjkyse ir negalės toli nueiti. 
vfcidžia ta daugiau turėtų į- Kaip tai nebūtų, bet yra aiš-
vertinti, tečiaus juo remtis ne į ku, jog tik pilnas Vilniaus 

mastantieji Amerikoje žmo
nės, kuriems ištikrųjų rupi 
tautos gerovė, ima vis dau
giau kreipti domesio į viešojo 
auklėjimo trukumus. 

J ie vis giliau įsitikrina, | 
kad negana jaunuomene Švie
sti, reikia ir jo valių auklėti 
reikia, kad jis įgytų moralės 
jėgos, kuri jam gelbėtų atsi

s p i r t i prieš įvairias gyvenimo 
pagundas. 

Katalikų Bažnyčia tai nuo 
senovės skelbia ir taip jau- į 
nuomenę auklėja per savo 
mokyklas. 

Daug katalikų nesupranta. 
Protestonai ima suprasti, 

kad jaunuomenės auklėjime 

spalių mėn. auksu paremtos 
litų valiutos išgelbėjo Lietu-
vų iš katastrofos, ir čia di
delis nuopelnas yra dabarti
nio Finansų Ministerio ir Pir
mininko p. V. Petrulio, bet 
pereinamame momente, kolei 
pasįrodė litai apyvartoje, A-
merikiečių doleriai buvo vie
ninteliai ekonominės gyVybė? 
palaikytojai. 

A|iskaitliuota, jog del mar

ai ima, nes jis yra dalinai 
pripuolamas o be to dar natu-

klausimo išrišimas Lietuvos 

kratizmo darbas, ir tas kovo
tojas už taMtos laimę, krito 
džiovoj auka ir kodėl1? Todėl, 
kad jie visi buvo neturtingų 

"Pati būdama neturtingu 
tarnaitė, lopytais marškiniais 
dėvėju, kad tiktai nors cen
tą sutaupinus paaukoti ge
ram tikslui. Nors mano auka 
tai tik lašas jurėje, bet vis 
nors kiek pagelbės". 

Šios prakilnios lietuvaitės 
pavyzdis visiems sektinas. 
Norėdama ji randa būdų kaip 
sutaupinti ne po 2 centu bet 
po 10 centų savaitėje. Taigi, 
gerbiamas skaitytojau-ja, se
kime šios lietuvaitės pavyzdi, 
patys aukokime ir kitus pa-] E a g l e P i enas isaiH 

Motinos! Jei ran
date negalima žin
dyti savo kūdikio 
Juoj, pradekite yar 
toti Eagle Pieną, 

raliai eina prie sumažėjimo, I čijamą pastovumą ir pasitikę 
kaipo rezultatas emigracijos Į jimų jos kreditingumui. Iš ki 

naudai teatneš Lietuvai negin j ūkininkų vaikai, kurių tėvai 
neįstengė duoti tiek pagelbos 
jiems, lankant universitetus, 

apribavimo. Svarbiausis bū
das užrubežinį kapitalų lai
mėti yra žinoma mūsų eks-

jporto prekyba. Praeitais 1924 
,inetais Lietuvos prekybos ba-
jlansas buvo aktyvus ir mes 
laimėjome b* mil. dolerių. Del 
ge 

tos pusės Vilnius yra Lietu
vos vartai prekybai su Rusi
ja ir turi mums įsprendžia-
mos reikšmės Nemuno inter-
naciolizacijos atžvilgiu. 

m Tokiu būdu, Vilniaus atva-

kad galėtų žmoniškai gyven
ti. Jų neturtas privertė juos 
badauti, kęsti šaltį ir kitas 
visas neturto nelaimes, ku-

Jrios pakirto Jų jauna* jėga»s 
ir jie visi krito dtžiovos auko
mis, nepasidžiaugdaiui nei 

-s • 

jero javų derliaus galima j davimo pagreitinimas yra Lie | patys savo mokslu nei visuo-! ^ į ^ J 
aukti, kad ir šį metų išga-jtuvos didžiausias politikos ir j menei nieko daugiaus nespėję! T . . . " 

raginkime, kad ir jie prisidė
tų. Jei esi kokios nors draugi
jos nariu, paaiškink ant susi
rinkimo, padarykite rinkliavų 
dolerį kita, pridekite ir iš dr-
jos iždo ir siųskite Federaci
jos Centran. Nereik manyti, 
kad doleris kitas tai perma-
ža auka siųsti, siųskite nors 
ir mažiausių aukų, nės kaip 
maži upeliukai tekėdami vie
non vieton sudaro didelę upę, 
taip centas prie cento sudaro 

lauli 
lėsime daugiau parduoti ne-J ekonomijos uždavinys. Vii-j palikti kaip tiktai gėlėmis ap-
gu pirksime. Bet kad užtik
rinti prekybos balanso akty-

kių subliukimo Lietuva vėllvmna reikia į gamybą įdėti 
turėjo nuostolių apie 20 mi- daugiau kapitalo. Tą kapita-
lijonų dolerių. Ta suma gali- lą reikia gauti užsienyje for
mą sakyti tapo kompensuota I moję paskolos. Patogiomis sų-
doleriais iš Amerikos lietu-į lygomis gauti paskolų svetur 
vių. Čia priseina pagailėti, hutų didžiai4naudingas daly-

niaus fronte, po Klaipėdos pri I sodintą kapą, tai tik keletas 
sijungimo, lietuviai išnaujo I pavyzdžių. O kiek tokių ka-
sustiprino savo ofensivį vei- pų, kurių platesnėji visuo-
kimą. Vilniaus Vadavimo ak- menė neturėjo progos sužino
tojoje visi lietuviai be skirtu- ,ti? Vis tai neturto aukos. O 

,. .. v. .. , . kad del markes puolimo nu-.kas mušu saliai, tik gavimas 
religija turi užimti svarbia ^ ..^ . \ .v I _ v. 

. , v . . , . kentėjo kai kurie ir į^i Aine-';,os nėra lengvas. Uarubezio 
vietą. Is ju tarpo vis daugiau*!- -rv. . j * „ L-v* 

K 1 , i . .nkiecių, kaip pavyzdžiui ze-! kreditoriai atsizftin nevien \ 
kyla balsų, kad viešose m < M m - s , ) a n k o jfcrfninkai Del,'ekonommę, bet ir į politinę'jonus kiekvienoje kolonijoje, 
kyklose butų įvedamas koks 
nor s religijos dėstymas, ar-1 

mo privalėtų imti dalyvumų. 
Amerikiečiai suprantama kaip 
visados nebus paskutiniųjų 
tarpe. Dėkimės prie Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos. Tverki
me Vilniaus Vadavimo legi-

rusų rublio ir vėliau markės kelininko Įtodštį. Jeigu Lie- pasižadėdami sumokėti vieną 
i puolimo, Lietuvos žmonės Į tuvos ekonominė padėtis ir doleri kasmetą kol tik Vil-

. , . i t • . 1 Įjg Ipakeklanu nuostolio maždaug, yra sulinginamai jiatenkian- nius nebus atvaduotas. Kuo 
,. ._ . ,. po 25 dol. nuo galvos, neteko ėiame stovvje, tai apie politi- tvirtesnis bus mūsų pasiryži-

po pamokų religijai dėstyti. . . -d • ^ i . . J \Į * 
„ , .. . . . -v.. visų savo taupmenų, kurias nę imdėti, kol Vilnius tebėra' mas Vilnių atvaduoti, tuo 
Kelgijos dėstymo, reiškia, . !• 

ieško protestonai, neturėdami 8'ak't'•1 l,anautiotl «W u»';'- ik'»k» ^k^'- *J« "egali.na pats atvadavimas bus arti me reikale arba bankuose 
deponuoti. Todėl dabar vis 
dar skaudžiai jaučiamos pri
einamo kredito stokos priežas 

religinių mokyklų, gi daug 
katalikų, kurie panašias mo
kyklas turi, siunčia savo vai
kus į mokyklas, kuriose reli
gijos dėstymo nėra. 

Ar r«e kei>ta? Ar tokiems 
katalikams netrūksta susi-j būdamos dar jaunos ir netur- j kų propaganda. Kol Vilniaus'Vilnius pasaulio neveidmai 

dar to pasakyti. Tarp Lietu- j mesnis. Spalio 9 diena kada 
vos i r Lenkijos del Vilniaus ' ̂ ^ m e t a i a t g a l že i i g 0 Y S k i 0 
tebėra karo padėtis, tas bea-1 „, , . v u . T r u . „ , . v , . / ? , .peštukai užgrobė Vdnių, y-
bejo gąsdina valstybes, kurios i . 

*,m ^ , > i -x T- -u ira patogiausia diena masi-
t>s paeina is pat pirmų metų j norėtų su Lietuva } artimes-1 r ° 
mūsų nepriklausomo gyveni-j nius santykius sueiti, prie to, , n i u o s e .susirinkimuose pa-jj)Tj CENTU į savaitė moks 

: Lietuvos kredito įstaigos,, žinoma, prisideda dar ir kft- |l*tk8ti savo tvirtą valią, jogjleivių šelpimui. Skirdami di 

kas žino, kiek tokių aukų 1 
mes da susilauksime, jei lai
ku nestosime pagelbon besimo 
kinantiems jaunuoliams. Ame 
rikos Lietuvių R. K. Federa
cija deda visas pastangas, 
kad kuodaugiausia Amerikos 
lietuvių moksleivių sušelpus, 
kad jų vargus bent iš dalies 
sumažinus, neleisti kristi džio 
vos aukomis. Bet pati Fede
racija be lietuvių katalikų 
paramos nieko negalės pada
ryti, eia reikalinga, kad kiek
vienas dirbantis lietuvis-tė 
prie to darbo prisidėtų. k Ir 
argi butų kam nors apsunki
nimu sakysime skirti, bent po 

Q. tenelieka nei vieno 
jlietuvai-ės neprisidėjusių prie 
taip švento moksleivių šelpi
mo darbo. Neatidėliokime rv-
tojui, bet stokime visi darban 
šiandienų. Neleiskime jiems 
vargkti ir be laiko žūti. 

K. J . Krusinskas, 
Fed. Sekretorius, 
222 S. 9th Street, 
Brooklyn, N. Y. 

gino daugiau yai-
kų negu. kiti mais
tai krūvon sudėti. 
T r y s gentkartes 
juo išaugo. 

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Bofden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
Jums jūsų kalboje, 
paaiškinta kaip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu. 

Dept. 8 X 
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Amerikos automobiliai. 
Per vieną liepos mėnesi j Restoranų miestas. 

Suv. Am. Valstybėse lengvų Tokio mieste, Japonijoje, 
automobilių pagaminta 346,- Į v r a 23,000 restoranu ir ar-
728, o sunkiųjų 263,643. jbatinių. 

Alkolio aukos. • Ka.ri-aomenės krikštas. 

mo 

pratiraof J ie bėga nuo to, koįtingo.s kapitalais, toli neįsten-!byla nebaigta, tol Lietuvos'„ingos opinijos spaudimu tu-
kiti .eško ir trokšta turėti. Igia ratenkinti, kad ir už au-1 nedraugai turi progos speku- į , b u t i s u g r ą ž i n t a . s L i e t u v a i . 

liuoti del Lietuvos ateities. I Lenkai visuoniet niekino kštus nuošimčius joms adre-
visa, kas lietuviška ir daugy- 's.uojamų kredito pareikalavi- Tas negali nekenkti Lietuvos P. žadeiMs. 

LIETUVOS ATEITININKU JUBILIE
JINIS KONGRESAS. 

centu savaitėje per metus su
dedame $1.04. Doleri nusiųsti 
į Federacijų ir 4 centai pope-
riui ir pašto .ženklui apmokė
ti. I r kas tiek butų pavargęs, ore vagių pilna. 

T i f • I i i • 

Airija turi 27 batalionus 
pėkstininkų, kuriems suma
nyta duoti žymesniųjų airių 
šeimynų pavadinimus. 

New Yorke, Bellevue ligo
ninėje mirė trys vyrai ir vie
na moteris, perdaug "pasi
mylėję" alkoliu - degtinė. 

Nauji vagįs. i 
I Stebėtinas svarumas. 

Chicagoje susekta vagiu j 
gauja, kuri nesusektu kol kasi Dvidešimt dviejų metų p.-
būdu "nusavindavo" iš bele lė Dolie - M. Jemsen iš Jcr-
kiančių iš Chicagos į San sey City visas moteris ir mer-
Francisco pašto aeroplanų ginas pralenkė savo svaru-
brangesniuosius maišiukus. Ir mu. J i dabar sversianti 622 

svaru. 

(Tąsa) 
Čia prelegentas patiekė visą eilo 

moralinės pedagogikos nurodymų, kaip 
reikia pratintis dorybėse. Tiek norint įgy
ti naujų dorybių, tiek norint atprasti nuo 
ydų reikia visados pradėti nuo pačių 
mažiausių dalykų, nes mažuose dalykuo
se mes išeisime nugalėtojais, o išeidami 
nugalėtojais mes žymiai sustiprinsime 
savo pasiryžimų ir valių išeiti nugalėto
jais ir dideliuose dalykuose. Buvo iŠ rody
ta, kokių didelę rolę dorinėje pažangoje 
tur i askezė. Askezę rekomenduoja ne tik 
krikščionybė, bet jau pagoniški pedago
gai, kaip Pytagoras ir kiti ir naujųjų lai- j Norint, kad gyvenimas žmogui butų įdo-

vienų jo momentų išnaudotų savo dorinei 
pažangai. Kad galima butų dajyti dori
nę pažangų, visados reikia turėti jautrių 
sąžinę. O kad sąžinė pasiliktų jautri, 
niekados, net pačiuose mažiausiuose da
lykuose, nereikia eiti su ja į kompromi-
Bą. Viena iš svarbesnių dorinės pažan
gos sąlygų tai, kad žmogus nusidedamas 
niekados neieškotų savo nuodėmei kokių 
nors fizinių priežasčių, o visuomet vie
nintelė priežastimi save pati suartintų, 
tik, žinoma, nenustodamas upo ir noro 
daugiau tos nuodėmės nepakartoti. O kad 
žmogus nenustotų upo ir noro tobulėti, 
reikia, kad jis turėtų noro apskritai gy
venti. Gyventi noro žmogus nenustos ta
da, kada jam gyvenimas bus vis įdomus, 
kada jis jame vis kų nors nauja matys. 

kų net ne katalikų pedagogai, kaip J . Pa-
yot ir kiti. 

Ateitininkas-ė ruošiasi gyveni man. 
Tad nėra reikalinga, kad jis-i pratintųsi 
dorybėse užsidaręs, kur nors nuo visų at

muš, vis naujas, niekados nereikia išger
ti to s saldumynų taurės, kurią tas gyve
nimas žmogui duoda, iki dugno, nors tie 
saldumvnai butų ir leistini. Niekados ne-
reikia pamiršti didžiosios gyvenimo iš-

,Pagaliau prelegentas nurodė ir tas di
džiąsias nedorybės, kurios jo nuomone 
dabar ypatingai pas mus plečiasi ir gre
sia iš vidaus pražudyti Lietuvą. O tos 
nedorybės štai šios: bedievėjimas, o iš jo 
jau išplaukia - girtuoklystė, paleistuvy
ste, sumaterializėjimas arba sumamonėji-
mas del idėjos; dėl bendro labo šiandien 
jau nieko nebedaroma, o daroma j tik už 
pinigą. Tas nedorybes turi išrauti su vi
somis šaknimis Lietuvoje' ateitininkai, o 
jei tai jie padarys, tai ž^oniai religiniai 
dorinėje pažangoje paėjės pirmyn. 

Paskaitos pabaigoje prelegentas nu
rodė tarpusavius religinės ir dorinės pa
žangos santykius ir išrodė, jog be religi
jos jokios dorinės pažangos buti negali. 
Dorinė pažanga savo keliu irgi artina 
žmogų prie Dievo. 

Šios paskaitos, kaip ir visų kitų kon- j 
gresas išklausė su dėmesiu. Dr. Ruginis 

Iš eilės sekė p. E. Turausko paskai- Į kitos mūsų inteligentijos dramos, kad jos 

eiskyręs, bet, kad jis patį gyvenimą, kiek i minties -- askezės. 

ta tema — Tolimesni ateitininkų keliai 
Prelegento mintys suglaustos taip atro
do. Aš pats išsigandau, kalbėjo dr. Tu
rauskas, tokį sunkų uždavinį pasiėmęs. 
Tam j butų reikėję pačiam gyventi arti 
ateitininkų organizacijos gyvenimo, o to 
manęs neleido fizinės sąlygos. Dabar 
ateitininkų organizacija yra trilype: sen
draugiai, studentai ir moksleiviai, man 
rupi ypač paskutinieji. Moksleivio gy
venimas yra vienas gražiausių idealizmo 
pavyzdžių. Bet gyvenimas pilnas ir pa* 
vojų, nors nežiūrint kad moksleiviai yra 
mažiatisiame žemųjų geismų pavojuje. 
Moksleivio gyvenimas yra šviesiausias 
statymo periodas. Jau studentai pergy
vena jautimo — žinojimo ieškojimų ir yra 
sunkesnėse pagrindų sąlygose; jie daž
niau prieina krizį. Sendraugių gyvenimas 
yra dar sunkesnis ir pavojingesnis ide-

imponavo klausančius ne vien savo gilia | jų atžvilgiu ir todėl jie dažnai palinks-
ir turininga paskaita, bet ypač gražu tos ta po gyvenimo našta; jų tarpe, kaip 
paskaitos kalbos stiliumi, kurio ne retas , sakė prof. Šalkauskis, yra nedaug inteli-

rankose tokie darbai, prie kurių jį nebu
vo pasiruošusi. Peršokti kelių gentkar-
čių darbų nėra galima. Tas dar gerai, 
kad mūsų organizacija yra vienas, ištisus 
ir galingas asmuo trijose formose, bet 
ne su trimis turiniais. 

Padėjęs šiuos metmenis, noriu paro
dyti, kas padaryti reikia artimiausiu lai
ku, kad nebūtų kada nors mūsų organi
zacijoje trilypumo turinio atžvilgiu. Visų 
pirma ateitininkams reikalingas tvarkos 
reikalą*. Tvarka turi prasidėti nuo smul
kmenų, nuo techninės organizacijos pusės 
-- nuo susirašinėjimo, atskaitos ir t. t. 
Šios rųšies tvarka rodys, jog yra tvarka 
ir mūsų idėjose. O ir pati tvarka yra --
dalykų išdėstymas sulig jų vertybe ir už
daviniu. 

galėtų autoriui pavydėti. gentų su aristokratine dvasia. Yra dar 
(Bus daugiau) 

\ 
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Daug sve&ų. 

i įeina $10, gautų Cliicugoį 
Bridgep.). 

St. Klimauskis $105 -- L. 
bonai su 1925 m. %%. 

Fr. Butkus $50 -- L. boms. 
Lietuvių Bažnyčia. 

Sulaukus sekmadienio - j 
rūgs. G, nuėjau išklausyti šv. j &*. Petro draugystė $50 -
mišių. Tiesiog mane nustebi- ;L- bonas. 

Šiais metais prieš darbiniu-j ™ kaip pamačiau bažnyčių j Motorų draugija $10; L. K. 
k ų d i e n s j ( L a b o r D a v ) , o r u i ' H S n a u j ą . į e i n u v i d u n i r g i j l > . S . 69 k u o p a $ 1 0 . . 

atrodo naujai viskas atre-l Po $2: Z. Gurelis, J . Slia-
ražiai nukvar- Tkja, A. Kižas, J . Martinaitis, 

.Įbuota (malievotą) kaip iš J A. Ąžuolaitis, P. Dambraus
kas, P. Andriuška, J . Mika-

esailt šiltam, daugelis važi
nėjosi ant švenčių, o y 
didmiesčių i mažus miesėiu-
nėjosi ant švenčių, o ypač iš 

upes. Jau važiuojant 
eagos buvo galima pastebėti, 
apart kitataučių, daug lietu- &*&* bažnyčių 
vių važiuojant, o nuovažiavus Kataliku tvirtumas. 
rasta dar daugiaus. 

pataisyta ir dabar turi labai; natoms, J . Mikalauskas, o. 
Kavaliauskas, M. šlapikas, S. 
Mockevičius, P. Petkevičius, 

Tų dienų mišios laikyta iš-^A. Ažuolaičiukė, J . Krimisie-

ADVOKATAI: 
rius, M. Ažuolaičiukė, S. č'e-
pulioius, Mickunienė, K. Vot-

JOHN B. BORDEN 
( J o h n Bagdzlana* B o r d e n ) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

99 W. Wa.shJn*;ton St., R. 1310 
Te lepnone Dearborn 8916 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevel t 9090 

Mamą Telefonas Rcpubl lc BfiOO 

kilmingai su įstatymu !3v 
i Sakramento. Pasibaigus pa 
' maldoms, po palaiminimo, ku|rokienė, J . Ambrozaitis, Va 

- įnigas pragysta "Tegul bus ! liu^ieiič, P. Paziera, Rugeaie-
% pagarbintas", nugi toliaus'nė, K. Juknavičius, K. Ta-

žodžius pradėjo giedoti mote- • mežauakap, K. Galdikas, J . atskirti, kad vadinus kun. 
rys, o kaip malonų įspūdį Noreika, M. Aieksina;,. P. ! Stanley Linkus yra tas, kuris 

CHICAGOJE 
— • i • • — • . • • • 

PAREIŠKIU. 
- -

Aš, nieku būdu nenorėda
mas niekeno vardų žeminti, 
tik pasiaiškindamas ir ginda-
n i a s s a v o v a r d ą , n e t e i s i n g a i 
informuotas, rašiau rugsėjo j 
4, 1925 į "Draugų" po ant-1 

gaiviu "Ne kun. A. Linkus", j 
Ištyriau, kad vadinamas ne I 

priklausomos bažnyčios kun. i 
Stanley Linkus (6304 Slocum 
St. Chicago, 111.) ir vadinama 
Anna Corby (Karbauskas 
dar nebuvo nuteisti, bet buvo 
suareštuoti Feb. 10, 1925 va
kare ant 63rd ir Cottage 0ro-
ve Ave. per ditektivų lhfT. 
Josef Beronsky ten esant kun. 
T. J . Bobai ir adv. Victor j 
Froblieh. 

Tik prašau visuomenės tai 

16 dienų 8 valandų vakare, . 
Davis Sąuare Parko salėje. 

Cerb. nariai malonėkit su
sirinkti laiku, ne s labai daug 
svarbių reikalų yra aptarti. 

Valdyba. 

AR P A Ž Į S T r U I V į ? " 
Jau penkti metai, kaip 

lanko Amerikos lietuvius sa
vaitinis laikraštis "La ivas" . 
Ar jau pasipažinai su juo? Ja
me daug tikybinių straipsnių, 
daug įvairiausių žinių iš viso 
pasaulio, ypač iš katalikų gy 
venimo, jų darbų ir varg-ų. Ja
me rasi naudingų atsakymų \ 
^vairius klausimus, ir pats tu
rėdamas abejonių galės u i 
klausti ir gausi atsakymą ar
ba paaiškinimų. 

Jo kaina $2.00 metams. 
Adresas: 

" L A I V A S " 
2334 So. Oakley Ave. 

D A K T A R A I 
— — 

M . CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashiand Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų tt Vyrų ligų 
Vswi.: ryro n n s 1 S — 1 * n n o S—4 
p o p l e t i j : n u o 7 - - > ; * • vakaura 
Nedėl iomls: l f lkl 11. 

*\ f 

i 
Telefonas Midvrsy 9889 

ftamų Telefonas Tardą l f f f l 
Of i so Tel. Boulevard 5919 

DR A. J. BERTASH 
9464 Bo. Halsted 8 a 

Ofiso valandos nuo 1 lkl t po 
9*etų ir C n a t Takam 

— — 

/ = " 

įji»^»»^^^»m»»m»»mmm»mmm»m^ M 

Tel. Canal 0257 Res . Prospect «63«J 

DR, P, Z. ZALATORIS 
Gydytojas I r Chirurgas 

1821 South HaLsted St. 
Rezidencija 6000 S. Artesifcn Ave 
Valandos: 11 ryte iki 3 po pletij; 

I i 
< 

6 iki 8:30 v a k a r ą 

DR. S, BIEZIS 

> Tu t m 

*i\ 

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

11 S. La Salle st. Eoom 2001 
Tel. Rai idolph 1034 Vai. n u o 9-5 

V A K A R A I S : 
9241 B. B a b u ti St. Tt i. Yartl* 0002 
7 lkl » v. v. apart Pam-tiėllo Ir 

Pėtnyč ios 

man padare tas giedojimas -i Bartkus, J . Zubriekas, A. S. dabar paduoda adresų -- 6304 
Spring Vallfe mieste- 'Vaitkus, A. Azijauskas, J .S loeum, 8t. Chieago, 111., kle-
lyj liet. katalikai esti perse- jMarauskan, P, Latovas, E. A- bonaujas nepriklausomoje, b 
kiojami įvairaus plauko a t s*- 'žuolaitis, J; Senkevičius, J . " taut iškoje" parapijoje antį 
.kalimų, k. t., cicilikų, Laisva-[Angelą, M. Petkus, lf. Alek- 3oth St. ir Union Ave. Chica- į 
manių ir biblistų, o ypač pa-pinas, S. Urincevieius, J . Ži - ' -o . Aš gi esu 11. Katalikų 
tarų jų. Čia ir pasirodo it gra- j Baskas, J . Martinaitis, J . Pe- Bažnyčios kun. Anicetas M. 
dai atsiskyrę nuo visokiu trekas, P. Ambrozas, P. Ra (Linkus, esu vikaras Šv. An-
šiukšlių dar tvirčiau sugeba|Skevi ius, P. Borneika, A. ' tano parap. Cicero, 111. kur y-

ra klebonas geri), kun. H. J . 
Vaičiūnas. 

Kun. A. Linkus. 

Dievui garbę atiduoti, jo Žitkus, 
šventnamj- užlaikyti ir tarp 
savęs sugyventi. 

r 

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

Ofisas Didmiestyj 

29 South La Salle Street 
Kambaris 530 

Teleftmas Central I S M L 

Telefoną-* Yards 4481 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

Nugirsta. 
Tiesiog turiu pasakyti,*jog 

tame miesčiukv turiu uimi-

\'i.-o su smulkiais $o9(j.7.">. 
Daytono mažute kolonijėlė 

mums padarė stačiai šiurpi i-
z,-i. Savo gausiomis aukomi: 
ji pralenkė net didžia^ para 

PRANEŠIMAS. 

ne biblista, todėl man daug 'PU^- CTi tai pirmiausia gi-
[teko girdėti apie jų darbuotę, j Kai dėkingi esame gerk kle 
|Ten katalikai gali but ramus, ;bonui kun. V. Slavinui, kmis, 

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų Cen
tro susirinkimas įvyks sek
madieni nigs. 20 d. Šv. Kaz. 

nes biblistams gyvenimas ne- kaišciaushl atjausdamas areii-Į Vienuolyne, 2:()0 vai. 
ilgiausis, sulig jų išsita-! tininkų reikalus, ne tik savo tų. 

IX) pie- į 

rimų. j didele auka, bet darbu bei j Rėmėjos skaitlingai atšilau 
Iv labai nusiskundžia 4hdtd Širdingu parapijdnų raginimu j^yk i t iš visų skyrių raportus 

buvusio jų seimelio (kun-1ateitininkų reikalą remti, dau m io paskutinio šeiminiško iš-
_ vencijos), buk liet. kat. nekul gaus ia prisidėjo prie mifcVvaikvimb priduoti, ir paskui 

•• ! turingai pasielgę, juos labai misijos pasisekimo šioj kolo- turime daug dalyku prieš a 
persekioję ir net sumušę. nijoj. 

Akinių pritaikymo m r a o 
25 metų prityrimo 

SIMPTOMAI FARKUMOA 

AKIŲ LIOAfl 
kr Jums skauda Kairą T 
Ar Jūsų akya aMro^af 
Ar yra uždegto* T 
Derina ar niežti? 
Ar skaitant akys greit parars; 

• ta? 
Ar kvaišta ga lra? 
Ar matote kaip Ii pi u k a n d u s 

taškus 
Ar atmintis po truput} m a l ė j a ? 
Ar akys opios Šviesai? 
Ar jaučiat* kaip Ir smiltis a-

kyse? 
Ar yra balta dėmė ant v o k ų ? 

Dr. Jin J , Smetona 
1801 Bo. Ashland Ave. 

Kampas 18 gatvėn 
Telofonas Canal 052S 

Ant trečio augsto viri Platte ap~ 
tiekos, kambariai: 14, I i , I i Ir 17 
Valandos: nuo i ryto iki i vak. 

Ned. Nuo I A M l k l 11:30 A M 

DR. SERNER, l 0, 
U e t u i i s Akh) Bpeclalff!=>fas 

i 
Turėk ivarias. Sveikas akis 

Jeigu kenti galvos skaudAJtmą, 
jai turi aklu uždegimą, jeigu akys 
c u vargo, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščian 
Talandos nno 1 lkl t vakarą. 

Nedel lomls nuo I i Iki 1 
3333 South Halsted Street i 

I JOHN KUCHINSKAS 
LIETlVTe* ADVOKATAS 

Perdaug "mulo" . 
kis, kurie trumpoje ateityje 

Reiškiame, taip pat, giliau, jVyks; tad reikia prisirengti 
Atsilankius j Spring Vaiky įsios padėkos ir Ateitininkams įg tinkami] priemonių surasti 

but malonu praleisti laika ant Įremti komitetui -- kuris ti-k kad jvykdinus pasekmingai. 
Valdyba. 

1221 W. 22*4 St. arU Ltttvttt SI 
Telefonai Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki » vakaro. 8s-
redoj ir Pėtnyčioj nuo i r. iki i tvro oro, bet argi ant lauko,'buvo pasišventęs tam tikslui, 

Į v. Veda vi-*okias bylas visuose į . . . . v Ii i . , v>. . 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak- l ^ U l S l . t l i n n i l C l t l i r l>ilS ZI110- ] K 8 d VUlKSCiOJO DO n a i l l l i S i r 
tus Ir paJirba v isekius Doku
mentui , perkant arba parduo-1 
dant Lotua Namus, Farmas ir pastebi kaip iie vadina urau-1 atsitikimas musij misijoj, šir-
Bianlua Skolina Pinigus ant pir
mo morgiCiaus lengvomis Išlygo
mis. t - * P * V 0 » - n 

,L*~*^m • « , • • • ggfj ciaus pasakius, 'perdaug . 

ardao- I n e S > ° I ) a s 3 U O S nuėjęs greit rinko aukas. Tai dar jurinas 

! a" maukiant be saiko, rvm- ctingiausia ačiū ir gerb. 

t 

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS j 

1 N Korth State Street 
Telef. State 3225 

Vakarais Ir nedėl ios ryta: 
3335 S^. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 

Bylos vislose teismuose — Ab
straktai. — Ingatiojimal — P a s 
kola pinigų 1 ir 2 morgicianis. 

PRANEŠIMAS. 

rui, kuris linksmino mu s sa-i gj ketvirtadienį, rūgs. 17 
Argi be jo nebūt galima malo- vo gražiomis dainelėmis Pa - [^ g v a Į v a i ^ Vyčiu kamba-

Įniau laiką praleisti, arba jei galios, visiems aukotojams — j ^ \y^[ų Įfi kuopos įvyk-
, ir pavartoti tai vieną antrą ir vardu ateitininką organizaci-*sįa svarbus sus-mas. Visi na-
Mistoti, bet ne tiek-kiek skle- J°-S nuoširdžiai dėkoju. 
pe randasi vartoti. i 

Svečias. 
A. Tylenis, 

At-ką S. F. atstovas. 

AUKOS ATEITININKŲ 
NAMAMS. 

1 

J. P. WA!TCHES 
ADVOKATAS 

Tel. P u l l m a n 6377 Koscland, Dl. 

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

127 N. Dearborn St. 
Kambarys I 4 2 i 

Telefonas Dearborn i O l i 

SPECIALISTAS egzamlnavojl -
m e abstrakte ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius 
sudus. -i -,, 

A. L. T H O M A S 
L r E T T V l S ADVOKATAS 

12037 Normai Avenue 
Telefonas Pul lman 70§7 

B y l o s visose te i smuose — 
Abstrakai. 

Dayton, Ohio. 
Kun. V. Slavinas $100 (eia 

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

"DRAUGį" 

1 riai malonėkite atsilankyti, 
| nes yra daug svarbių daly-
| ką aptarti kas link tolimes
nio veikimo. 

Kviečia 
L. V. 16 kuopa. 

• • 
Valet 

AutoStrop 
Razor 

Sharpens Itself 

Saugi britva kuri aštrinasi. 
Pilnas setas $1.00 ir $5.00 

Parduoda kiekvienoje krautnvvjc 
kuri pardavinėja britvas. 

TOWN O? LAKE. 

CHAS. K. VUOSAUIS 
Didžiauses Ir geriauses siuvejea 

ant West Sides. 
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinią 

materijų del vyrų ir moterų. A 
NAUJAUSOS MADOS SIUTU 

Visokiu 8tylu 
t Padarau ant užsakimo greitai ir gerai -
gj Kainos visiems prieinamos. 
2į Kreipkitės pas mane del gero patarna-
l vimo. Taipgi 
S Valome, dažome ir atnaujiname sente*. 
g CHAS. K. VTJOSAITIS 
j Lietuviu Kraučius 

2337 Bo. Leavitt St. Chicago, HL 

A N D 

OJ ' Tel. Roosevelt 8982 

CHOP SUEY 

jt » B l T t ^ S ^ T r o ^ ^ W 5 ^ l r i T S ^ a l ^ ^ ^ 

Lietuvos Vyeių 13 kuopa 
laikys mėnesini susirinkimą, 
kuris įvyks šį vakarą rugsėjo 

^iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiftnjNiininii^ 
PAAIEGENKTrF 

I AUDITORIUM CAFE I • i 
B 
S 

Gera Vieta Pavalgyt i 
Lietuviškų ir Amerikoniškų 5 

S v a i g i ų kur gražiu ir švar iuj ; 
[.Speciali l ietuviški pietus papras 5 
E t o m s kainomis nuo l l : S f r y t o j 
Eik i 2:00 po plet. 

P. A. PALLULIS 
•5 Savininkas 
g 3200-02 So. Halsted Street | 

Tel. Boulevard 5788 = 
E Atdara Dieną ir NaktJ 
£i iMnii i i i i i i i i i i i imi(ni i ini i i i ( i i iMii 'Hi<fj 

PASITARKITE SU 
SPECIALISTU. 

Ar Jus esate f.er-
g.intys kurj liga su
ardo sveikatą? Kad 
sergate ir buvote 
prie visokių gydy
tojų kurie nedavė 
nie jokių rerultatų. 

Âi yra kad jie visai 
nežino jūsų tikra 
liga. 
Ateikite pas mus 
Ir pavelykite mūras-
duoti tikra egzami 
na, kuris suras tik
rą priežast} jusi 
ligos, del šio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos j taisąs 
Mušu X - R a y mašina yra viena iš 
galingiausių š iame mieste. Mes ga
l ima peržiūrėt jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PABARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas l igas - kraujo 
keblumus. vidurių nesmagumus. 
Kupros skaudėjimą, rumatizmą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, ga i \o s 
apkvaitimą ir t. t. 

Mes turime naujausius serunis 
•'606" ir "»14" suteiktas pacientui 
be skausmo, 

THE PEOPLE'S HEALTH 
INSTITUTE 

Or. GILL Specialistas 
40 North WeUs Street 

Kampas Washington 
Vatniidos: Panedėliais, Ketvergais 
nuo 9 Iki 8 vai. vak. Nedel lomls ir 
Utarnlnkais, Seredoms Ir Subatoms 
Ir Pėtnyčloms nuo 9 iki 6 vai. vak. 
Šventėmis nuo 10 iki 1 vai. p. D 

DR. VAITUSH, O. D. 
Lietuvis Akla Specialistas, 

Palengvins aklų jtemplmą, kas 
vra priežastimi skaudėj imo gal
vos* svaigulio, aptemimo, nervuo-
tuuio, skaudančius ir uždegusius 
karsčius akių, kreivių akių. kata
ro, n e miego, ir taip toUaus, be 
vaistų arba skausmo. N e pervirai-
Ha nei aklų medikal ls mokalaa 
Visuose ats i t ikimuose daromas 
egsaminss elektra parodantis m a 
žiausias klaidas, taip pat ka ip 
visokias l igas arba nenormali pa
dėjimą, si lpnybę muskullnlų a-
kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atšit lkimuo 
se. Nauji stiklai jdedaml j rėmus, 
Jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio Ii recepto duoto visiems 
l igoniams, h* rekordas laikytas vi
sų atsit ikimų Netikros akys pri
taikytos. Specialę atydą atkreip
iama palengvinimai visų nervų 
ilgų, kurtos paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų Ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
įtempimo, kuomet geras prirtnki-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti ir toli 
-natan tiems pagelbėta. Speclalė ar
ty da atkreipta J mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 10 ryto iki t v a k 
Nedel lomls nuo 9 iki 1 po pietų 

*ol . Bou'ėrpro: 7B89 
i M į j & V s t l f t h Ktrret 

AKTJTKI $4 O t ATJG&IAtr 
1 > 1 iin » • • » • 1 ? 

I IR. c. L mim * 
I,rETUVIS DENTISTAS 

4712 S. ASHLAtfD AVĖ. 
Arti 47tos gatvės 

Ofiso Telef. Boulevartl 7C42 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas: 2201 W. 22nd St. 
Oor. a Leavitt SL Tel. Canal • 

Rezidencija: S i 14 W. 42nd St. 
Tek LAfayette 4M8 

Talandos: 1—4 & 7—t V. Y. 
Nedėl loj : l o — 1 2 ryte. 

1 ' 

Telefonas Boulevard 19S9 

Dr, S, A Brenza 
4608 SO. ASHLAND AVKMUE ' 

Chicago, 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
plet Iki 2 po piet, C:tt vak. lkl 
V: S0 vak, 

1 

*•*. fioalevard M 9 7 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

170? West 47tk St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, na 
• Iki 8 vai. vak. sTedėJiomts nu 

8 iki 2 vak p a pietų. 
- m 

— 

Dr. A.J. KARALIUS 
foi Botilevara H M 

Lietuvis Gydytojai 
S303 Sonth Morgan Strwt 

Okieago. m . 

f? 

D r . Maur ice Kai in 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 So. AsUaud Ave. 
Te l Yards 0994 

Valandos: 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

Nedėl uuo 10 iki 12 piet 

Tel. Boulevard 3686 

Di*. J- P. P o š k a 
GYDYTOJAS I R CHTRrRGAS 

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

Vakarais nuo 7 iki 9 

CICERO OFISAS: 

1243 South 49th Avenue 
TeL Cicero 4676 

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

Specialistai užsise-
nėjusių chroniškų 
Ilgų vyrų, moterų 
Ir vaikų. Daktarų 
Medlkalė Laboratorija. 
DR. HORVAT, DR. WILLING 
1347 \V.18 8t. . K a m p a s Blue Island 
A T « . , 2 f l . Vatanao* nuo 9 iki S 
kasdien. Nedė l lo j . nuo 9 iki 12. 

TW. Blvd. 3138 
M. WOiTJĮIEWICZ—DAMS 

Akušeriui 
Pasekmingai patarnauja mote
rims prie g imdymo, patarimai 
d3rkai moter ims ir merginoms. 

3113 South, Halsted St. 
' ~ — t 

KRAUJO EGZAMIN0S 
$l .M i JL J $l .Q0 

Klinikas Veltai 
TIK DEL VYRŲ 

Gydytojai Nereikia Mokėt 

"606" ^ £ s "914" 
Pacientai tik moka maža dali už 
vaistus. Mes i.šgydome \ i sokias 
l igas Kraujo, Odos, Kepenų ir 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

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

Nedėl ioj 10 iki 1 

I! DOTRZITN 
I Š R U S I J O S 

Gerai l ietuviams žinomas per 1S 
metų kaipo patyręs gy iy to jas , 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas l igas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X - R a y Ir kitokius 
elektros prietaisus. 

1 n Ofisas Ir Laharatorija: 1025 W. 
18tu St., netol i Morgan St. 

VALANDOS: N u o 10—1Ž pietų 
Ir nuo f iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
' lefonal: 9119. Naktį 

Drexel 0950 
Boulevard 413« 

3235 South Halsted Št. 
, Val. : 9—10 A M. ir po S T. vak. 

Dr, A, Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetrikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS ^ 
1)—Be mnrinim*, 
I)— Ht peilio ti b« ukm •—si. 
2)—B« kranj», 
O—!««• jokio pavojau* «Tftk«tal, 
6)—l'ticijrtifiii n«rrilo« slnrti, gaji 

tuaj VHloii, U rali eiti i darbą 
r A GYDO: "<.al-(.tonw" (akmenis tol-

iyje) Ir akmenis Šlapumą pūslėj b« 
•peracijao, su tam tikrom ia mokiJJ 
ilionih priemonėm i« bei vaiatal*. 

Apkurtusiems »>iiirrąiina cirdėjim*. 
Ojdo visokiiu litras pasekmingai, ir jei 

> ra reikalas daro operacijas. 
Prefeftijeakli paUrnarrlma teikia eara 

MM 
1411 So. 56 Ave. Cicero, IH. 
Ofisas atidarytas*. Kasdien aua t vai 

pe piet iki t rai. vakare. 
Nedellomls ir seredomls OUSM aidav 

irta*. 

DR. A, l RUTKAUSKAS 

U 
GTbVTOJAS I R C H I R C R O a S 
4442 So. VVestern Ave. 

Telef. Lafayette 4I4S 

' DR. BENEOier AR0N'? 
Ofisas 3801 S. Kedzle Avėk iPhone 
Lafayette 0075. Valandos t—« >ak. 
Rezidencija 9150 W. 63 Sk Phone 
Prospect 0010. Valandos Os\ l t 

j ryto, 7 iki 8:30 vakarą. 

Tel. Cicero 8421 

•ra 

DR. HELEN M. WISN0W 
LIEtUVE DANTISTE 

X - R A Y 
2137 So. Cicero Ave., Cicero, IU. 

KOOM 5 i 

• ^ • ^ 
Ofiso Tel. Boulevard 9)< 
Bezld. 'TeL Drezel 9191 

D r*. A. A. ROTH 
Bf SAS GYDYTOJAS OK 

C H I R I R O A S 
SrM-cMistas Moteriškų, Vyriškų 

Valkų ir vfeų chroniškų lipų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Hatetai S t 
Įtampas 31st Str. 

Vai : 1—J po pfet. 7—8 vak. tnm.\ 
ir Šventadieniais 1 9 — i i d. 

„ , . ... , j — f . - ^ ^ ^ ^ - ^ _ . .M 

\ 
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Trečiadienis, Bugs. 16, 1925 

CHICAGOJE 
NUOLATINIO TEATRO 

ATIDARYMAS CHI
CAGOJE. 

R E I K A L I N G A S \ REIKALINGA Mergina a* 
Atsakantis vargonininkas. At j pie 1G metų kaipo pagelbinin-
sišaukite laišku arba ypatiš- j ̂  Klebonijoje. Mokestis ge-
kai į; 

"DRAUGĄ" 
2334 So. Oakley Avenue 

r 
Rugsėjo 13 d., s. m. Vaič

kaus Dramos Teatras pradėjo 
[naujo, sezoną, o drauge atida
rė pirmąjį nuolatinį lietuvių 
teatrą Chieagoje. 

Pati mintis sutverti nuola
tinis teatras yra labai sveiki-
jtina.. Tokia meno įstaiga at
neš- be al*\jo daug naudos 
mūsų skaitlingai išeivijai Chi
eagoje, 

Sezono pradžiai p. J. Vaič
kus pilsi rinko p. Keturakio tri 
jų aktų veikalų "Amerika 
[Pirtyje". Šis veikalas ir savo 
idėja ir jos įkūrimu yra visai 
I originalia, tikrai lietuviškas. 
Jis yra greičiau drama, ne 
komedija, kaip gal kas klai
dingai galėtų pamanyti. 15 ti-
Ikrųjų juk dramatiška, o ne 
[komiška, reikia skaityti pa
dėtis šeimynos, kurios tėvas, 
girtuokliaudamas, aikvoja 
turtų, o pati ir duktė del savo 
nerangumo daugybę kvailys-
čių pridaro. (Jerai, kad auto
rius užbaigia veikalų švel
niai. Tragingas galas butų 
palikęs prislegiančio įspūdžio 
publikai. 

Apskritai, veikalo minti< 
pravesta autoriaus rimtai ir 
gyvai. Veikiantieji asmens 
paimti tiesiog iš gyveninio. 
Xt*t žydelis ir tas pasirodo 
tinkamoj šviesoj, ne karika
tūroj, kaip dažnai pasilaiko 
musų teatro kuriniuose. 

Žodžiu veikalas "Amerika 
Pirtyje" yra puikus ir už jo 
parinkimų teatro sezono pra
džiai reikia išreikšti padėka 
p. Vaičkui. 

Bet ne mažiau puikiai bu
vo atliktas veikalo vaidini
mas. Vaičkaus Dramos Teat
ro artistai, p. J. Vaičkui va
dovaujant, vaidino taip natū
raliai ir gyvai, kad turėjai į-
spm'.ižio matas ne vaidinimų, 
bet tikrus gyvenimo nuoti-
kius, kitaip sakant, žiūrįs į 
gyvenimo drama. 

Manau, kad neatsilankiusie
ji i p. Vaičkaus teatrų gailė
sis nematę to puikaus vaidi
nimo. Gi pats Teatras nieko 
nenustojo, nes salė, kad ir 
nedidelė, buvo pilnutėlė. Kai 
kuriems prisiėjo net stovėti. 

Čia reikia pažymėti, kad p. 
Vaičkaus parinktoji salė nuo
latiniam teatrui turi daug 
gerų ypatybių. Ji randasi pa
togioje lietuviams vietoje 
(Polk and Halsted), ji turi 
moderninių įtaisymų, patogių 
sėdynių, skambius vargonus 
ir t. t. Žodžiu p. Vaičkus labai 
laimingai parinko šių salę sa
vo teatrui. 

Graži nuolatinio teatro pra
džia duoda vilties, kad teat
ras turės gero pasisekimo ir 
sulauks skaitlingų nuolatinių 
lankytojų. 

Rep. 

VYRAI GYDYKITĖS 
Gydimas 

$50 - $10 
Iki pranešimui gyrtysn vyrus už 
numažintą kainą $10.00. šis pasiū
lymas del trumpo laiko. Taigi at
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. _ 

Ar sergate? 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas ma 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite jūsų 
tikrą stovj. 

Negalšykite 
laika pas ki
tus gydytojus. 
A* »artoju X-
Ray ir Mlc-
roakopą del 
egzaminaeiju 

W. R. Register kurte suranda 
«nn « ^ w tikra prležast, 
109 N. Dearbora lįgų^ M | i n o S 5 

S t. 12-to aukštis meti) pasek-
Visu sergančiu SPZJT™ vyru 
Mano 

draugas. kos buvo pa-
geriausias ^ ^ e r g f n ^ 

paliudysimas yra Ateikite 
mano išgydyti ir j į ^ ^ T e l . 
patenkinti pa- sing&B , r f a _ 

bos gydimas. 

ras. Atsišaukite iš ryto. 
623 W. 45th Street 

PAIEŠKATJ kambario hite 
kokioj vietoj. Su valgiu ar be 
valgio. Atsišaijfcite: 

J. POCIUS 
4527 So. Marshfield Ave. 

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

Atsišaukite. 
KAUPAS 

2021 Hclner Street 
Tel. Humboldt 3225 

Pašaukite vakare. 

NAMAI " Ž E M Ė 
-

Mūrinis namas 5 ir € kam
barių. Pečiu šildomas. Naujas 
grindys. Garadžius del dvie-

\)ų karų. Alėja ištaisyta. Ren-
dos neša $45 į menes}. (9) 

Europos 
Remėdijos 914 

TIKROS ir PAGERINV3S 
Suteiktos del kraujo pagerinime 
Ligos kurios buvo negalima išgy
dyti pasiduoda šiame scientifiškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurie gydo neatkratomas ligas j 
trumpą laiką. Ateikite Šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:30 
v. • . Utarninkais, Seredomis ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomls 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

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

Paimkite elevaitorj iki 12 
aukščio 

Chicago, m. 

Reprezentuojame geriausių 13-
dirbyščių pianus. Parduodame už 
teisingą dirbtuvės kainą ant len
gvų išmokėjimų. Pirm negu 
pirksi apsilankyk pas mus. 

JOS. F. BUDRIK 
PIANO HOISE 

3343 S. HALSTED ST. 
Chicago. 

• 

Stock Room 3327 South 
Halsted Street 

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. Šis namas turi 
būti tuojaus parduotas, nes 

I savininkas išvažiuoja ant far-
mų. Pardavėjas pats gali 

'duoti mortgičius. Namas ran
dasi West Sidėje. (11) 

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

rEROVts SKYRIUJ 
DEL A P R Ū P I N I M O 

M O T I N Ų IR J Ų 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS] 
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S, D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Grahortns 
SS14 W. 2Srd Place 

Chicago, U . 

Patarnauja laido
tuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga- i 
nėdtn t l . 

Tel. Canal 1171 

tttt 

- 1 

PARDAVIMUI 
Grocerhė už pusę kainos. Štokas 

geras taipgi ir visi geri j taisymai. 
^Geral išdirbtas biznis per 18 metų. 
"Pirkėjas tikrai gera biznį padarys. 
PrJtmsu j mainius lota. Kas norite 
nusipirkt gerą biznį atsišaukite tuo
jaus nes turi but parduota j tris 
dienas. Prieiasti pardavimo patir
site ant vietos. 

2862 West 38 Street 

STRAIPSNIS 142 

Kondensuotas pienas turi visus kau
linius ir mėsinius vitaminus. Ant jo 
galima atsidėti del vienodos kieky
bės. Tas tiesa, tik kalbant apie ge
resniąja rųsj. Kaip ir su kitais mai
stais, yra visokiu rūšių. Motinos tu
rėtų vartoti tok) pieną, kurio firma 
yra pripažinta. Didžiuma pasirenka 
Borden's Kagle Brand. deMto, kad 
ji greresnė už kitas rųšis. Patartina 
vartoti tą paėią rųšį visados. Supran 
tama, kūdikis turi teisę gauti ge
riausią, o niekas nėra taip svarbu, 
kaip maistas, ypatingai šiltame ore. 

K l DIKIO DANTYS 

Sveikam kūdikiui dantys turi pra
sikalti tarp šešių ir septynių mėne
sių. Pirmieji dantys vadinami "pie
niniai" Jų pasrodymo laikas labai 
jvairuoja. Priežiūra tų dantų y.ra 
labai svarbi. Juos reikia du syk į 
dieną nuvalyti švelniai trinant bo-
velnos ar vatos gumulėliu, kurį rei
kia pašlapinti į borinės rūgšties tir
pinį, padarytą iš pusės šaukštuko 
atmiežto viena painte verdančio 
vandens. Vaikui augant, reikia ji pa
mokinti vartoti šepetuką. Antrųjų 
dantų sveikumas ir stiprumas daug 
priklauso nuo priežiūros teikiamos 
pieniniams dantims. 

Antrieji, arba amžinieji, dantys 
paprastai pasirodo apie šeštus-sep*-
tintus metus. Jų yra 32. Labai svar
bu juoe tinkamai prižiūrėti. Dauge
lį ligų galima išvesti iš blogų dan
tų... Gerai prižiūrimas dantis var
giai kada genda. Patartina kūdikio 
dantis duoti" išezgaminuoti geram 
specialistui kas šeši mėnesiai, taip, 
kad puvimą ga-'ima butų tuoj sus
tabdyti pastebėjus. 

Atminkite, kad "Žiupsnelis išven
gimo, vertas svaro gyduolių". 

AR TAVO KIDFKIS NEDASVERIA? 

Labai patenkinamų pasekmių gau
ta nesenai gydant nedapenėjimą mo
kyklos vaikų su Eagle Pienu. Blo
gai maitinami kūdikiai tuoj pradė
jo taisytis gavę Eagle Pieno į savo 
valgį. Nekurie augo du syk negu pa 
p.rastai. Visa gi grupė gavo viduti
niškai po septynius svarus daugiau 
negu kūdikiai penėti paprastu iš 

Simpatiškas - Mandagus 
Geresnis Ir Pigesnis Už 

Kitų Patarnavimas 

E U D E I K I A I 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
(4605-07 S. HERMITAGE 

AVENUE 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
4447 So. Fairffeld Avenrue 

Tel. lafayette 0727 
SKYRIUS 

4904 West 141 h Str.. Cicero 
Tel. Cicero 8094 . i 

»•«»» ^ « » • • « • » • w . • 

2 flatų 4 familijoms mūri
nis namas po 4 kambarius, 
pečiais1 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 šj narna mainy
ti ant biznio. (13) 
DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 So. Oakley Ave. 

Telef. Roosevelt 7791 
i • 

- ŽEMĖ 
DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

NAMAI - ŽEMĖ 

Mūrinis 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) 

2 flatų mūrinis namas po 
6x6 kamb. Karštu 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) 

REAL ESTATE 

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

0) 
5 kamb. bungaiow, 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. Įmokėt $3,000. (4) 

Atsišaukite į 

P A R D A V I M U I 
Turi but parduota Sią savaitę 2 

flattj mūrinis namas 4 ir 5 kam
barių. Pečiu Šildomas. Namas ran
dasi arti Vineennes Ave. karu bar-
nes. C era transportacija. šis yra 
tikras bargenas. Kaina $4.400. Pi-
niprij įn.-St $1.000. A t s i š auk i t e 

MclNTOSH, W H E N E R & CO. 
C407 So. Ashlaiul Ave. 

Tel. Prospeet 3749 

REIKIA DVIEJŲ PAR
DAVĖJŲ. 

ratyrusių apie pardavimo namų 
Ir k M l t Geistina, kad turėtu savo 
automobilius «r netingėtų dirbti, nes 
uždarbis yra geras, darbas pastovus, 
ir gera ateitis. 

F. G. YOUNG 
Sales Msnagcr 

2221 West 22 Street 

bonkučių pienu... O nuo to laiko 
mokytojai pastebėjo, kad -kūdikiai 
netik sveikatoje ir vikrume paau
gėjo, bet ir sparčiai mokintis ėmė. 

Skaityk šitais straipsnius kas sa
vaite ir pasitiek ateičiai. 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Llcensed 
BaJsamotoJas 

710 W. 18 St., Chicago, m. 
Viskas kas reikalingą prie pa-

grabų. Teisingos kainas. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame J 
tolimesnės vietas už tą pačią kai
ną. Leiskite mums pagelbėti jums 

Telefonas Canal 3191 
nuliūdimo valandoje. 

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

NUO PĖTNYČIOS IKI PANEDĖLIO 

EKSKRUSIJA 
Į DVI DIENAS 

| ST. PAUL IR 
INNEAPOLIS 
$ 7 . 0 0 į$!5 

Pėtnyčioj, Rugsėjo 1 8 
SOLID VESTIBULE . 

SPECIALIS TRAUKINIS 
SMAGIOS KĖDĖS IR COACHES 

NUO GRAND CENTRAI; STOTIES 
Harrtson Ir \Vells St. 

Važiuojant Pėtnyčioj Rūgs. 18. 
Apleidžia Chicago (Standard Tin>e) 

» ^J ^ _«^ J > 0 7:30 vai , vak . 
( a r b a 8:30 d a b a r t i n i u l a i k u ) 

' * F^^» * S t PaUl • • 7:3° **** 
Lik M ĈnP ^ Minneapolis 8:00 ryte 
1 k " Gryžtant Nod-ėlioj, Rūgs. 20. 

IS Minneapolis 5:30 vai. vak. 
IS St. Paul 6:00 vai. vak. 
Į Chicaga (Standard Time) 6:00 v. ryte 

(7:0.0 vai. dabartiniu laiku) 
Consolidated Ticket Office Grand Central St*tion 

179 W. Jackson Blvd. Harrison and Wells St. 
Te!. Wabaslį 26 61 Tel. Harrison 2393 

Tikletai geri tik ant Speciallo Traukinio — Bagažų necekiuojama 
Pusė kainosvaikaius nuo 5 iki 12 metų 

Platesnių informacijų kreipkitės: 
į 

f — • ' ' 

1 

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 
} 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 bungalow 
Rendos neša $100.00 } mene 
sį. (5) 

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

2 flatų bizniavas mūrinis 
namas. Viršuje 6 kambariai. 

vDabar ant pirmo floro yra 

C. P, SUROMSKIO 
SPECIALIAI BARGENAI 
KAS PIRMAS TAS 

LAIMES. 
Pardavimui Arba 

Mainymui. 
NAMŲ IR FARMŲ 

BRIDGEPORTE: S pagy
venimų mūrinis namas po 5 
kambarius aukštas beismen
tas ir pastoge. Įmoket $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 31 
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 pastogė įmo
kėt $2,500 savininkas mainys 
ant mažesnio namo arba biz
no priims lotus už pirmą į-
mokėjimą. 2 pagyvenimų 
kampinis namas po 6 ir 6 
kamb. tinkamas del mažo biz
nio įmokėt tik $1,000 kitus 
kaip renda. 4 pagyvenimu 
naujas mūrinis namas po 5 
kambarius parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesnio namo. 

30TJTH SIDĖJE: 6 flatų 
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 5 
ir 4 kamb. parsiduoda labai 
pigiai savininkas mainys ant 
mažesni namo priims morge-
čius arba kitokius geros ver
tės poperius. 6 kamb. bunga
lovv mūrinis naujas visi ge 
riausi įtaisymai parsiduoda 
pigiai savininkas mainys ant 
didesnio namo arba biznio. 2 

C. P. SUROMSKIS CO, 
Perkam, 

parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
maa taipgi 
Ir Tisoklus 
biznius. Dar
bą atliekam 
greitai. pi
giai Ir gerai 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO. 

809 W. 351d SI, CMcaio 
Tel. Boulevard 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 
Cliicagos miestas auga ne
paprastai greitai-sykiu - su 
įuo kyla ir vertybė žemės. 
Tūkstančiai žmonių kurie 
pirko namus ar lotus pa
dare didelius pelnus. Jei no
ri but laisvu nuo skur.lo, 
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 & CO 
3311 So. Halsted Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Yards 6062 

Notary Public. 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 

TeL Prospeet 0906 

H E A T I N G 
(šiluma) 

Garo ta* karšta vandenin 
JOHN V. THOMPSON 

aS47 So. WESTERN AVEULB 

i Tel. Hepublle 4537 

JOHN G. MEZLAISK1SI 
GENERAL OOHTRACTOR 

AN1> BUTLDER 
7026 S. ArteHian Ave. Chicago. 

kriaučių šapą. Biznis randasi 
labai geroje vietoje apgyven-'f&tų. naujas mūrinis namas 
ta lietuviais. Namas naujai 
ispapieriuotas. 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 CO. 

2334 6o. Oakley Avenue 
Telef. Roosevelt 7791 

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 
PARDUOTI ARBA MAINY
TI MELDŽIU PRANEŠTI 

C, P. SUROMSKIS & CO. 
3352 SO. HALSTED 
ST. CHICAGO 

TeL Boulevard 9841 

taaaaMJUiaaįLUMiUMMaMMMtM 
JJT*I. Yards «0«S 

A. K A I R I S 
Murlmo Ir budavojlmo narna 

GENERALIS 

C O N T R A C T O R I S , 
Atsilankykite pas mane dnosa» 

gera patarimą. |» 
9811 South Halsted Street 

S Chicago, m. ° 
Home * 

2SSS6 Lowe Arenue JJ 
giTî ro^oxrro^oxrirVo^Tir65VcS 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
at-Geriausias plumeris, arba 

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOMAS H1GGINS 

2313 So. Oakley ATC Chicago. 

BRIOGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE GO. 

Malavo,iime, dekamojame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
I Chicago, UI. Tel. Yards 7282 
&m • • • • • • • • • • * • • • • • » , 
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