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"Dnrofeas" tebūnie kiekvie

nam lietuviui Katalikui Ame 

rikoje jo gyvenimo draugas! 
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Kad tarp mus, katalikų, butg <la 
daugiau Vienybes, meilau ir susipra
timo, Ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingi) darbu naudokimės 
katalikiška spaudą ir Ją platinki-
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I š ^ y j 0 « ° l e n k i | Ministeris Skrzynski 
Vyksta Maskvon 

BRITAI REZERVUOJA VIE
TAS rfOTELY 

• m i i 

LIETUVOJE 

ROMA, rūgs, m — Nekal 
tojo Šv. Marijos Prasidėji
mo Oblatų Komoj generalinis 
prokuratorius kun. 1 
pastaraisiais laikus nuo sv. , 
Tėvo gavo 25,000 franku, ku I k a n t , s 

riuos presiuutė 

rujos užsienin reikakį ofisas 
telegrafu rezorvavo vietas pa-

ivo delegatams miesto Locar-
110 hotelv, Šveicarijoj, kur 

,\.t.,VA K i U A , spal. 2. — Iš \ ar- kimasi pasirašyti sakoma po-. • . * . . . . 
iiSieve v

 l • • i tonus dienomis prasidės sau-
.w, <&*> savos pranešta, kad tenai lan litinę sutartį. *. , „ 

! gumo paikto konferencija. 

T,OXDOXAH, spal. 2. Britą |tfAUJU TECHNIKOS DALY
KŲ; IŠRADĖJAS 

komisarui Tchitcberi-
monsignbrui ' m i i '"'Padaryta su Rusija jo 

Lietuvos universiteto teeb— 
nikos fakulteto studentas p. 
A. Mažonus išrado ir pats p i 
darė elektros laikrodi signa-
lizatorir^ kuris ga'i duoti si g 

Turkija Saukia Armijos 
Tarnybon Naujokus 

dikalius ekzaminavimus. 
Kiną kalbos, kad ta turkr, 

Breynat, Apaštaliniam Vika; k i ( ) S «*»rtfei, nei kitokios 
lui Mackenzle, Kanadoj. p * » - ! k o ! d o 8 k o m l f t o o t ^ »Tečiaus 
tatyti misiją ant šiaurinio ^ckitcJięria mėgino įtikrinti 
Great Slave ežero kranto. 1 ( ,"k^ ^ W 4 h duoti reikalin-

Tai Š v e n t o j Tėvo dovana ĮW '«»triik«Su savo de'cgaci-
ir podraug parama tai misi- M k l u ' ******* X** Maskvo
j e , je, tuojaus pradėti derybas su 

Pirm kofckt laiko to krašto J*>l>vikais poetinės patart ies 

Anot Palidtės diplomatu, j Anglu delegacija, kurios 
Tchitcherin darbuojasi sujmi į priešaky bus užsieniui sekre- nalus vienu tkaitu keliose vie- metrą 
gti politinėn sąjungon Rusija, torius Chamberlain, rytoj iš 
Lenkiją ir Turkiją. Ai sąjun-1 vyks Šveicarijon, 
ga butų prieŠangliškas b'o- j 
kas, nes- Anglija darbuojasi 
nuo Rusijos atitraukti \'okie 
tiją-

Pabaltės diplomatai prama 
to pavoju rusų-lenku kombi-

KONSTANT1NOP, spal. 
2 — Turkijos valdžia armi
jos tarnybon pašaukė (teturiu.)mobįlizacija esanti sąryšy su 

22 25 metu a:n- ^l°sulo vilajetu, kurio stovy-
tose, nežiūrint.atstumo, i š an- žiaus,, naujokus * * T" ^ ' u n « a neišsprendė, 
ksto nustatvtu laiku. P. Ma-j toI

 Y r a 6 » n d u ' k a d Pamatomas 
1 irmosios ir antrosios at- t u r k u s u Britanija karas dej 

r 

misionierius Tėvas Laperrie- padarymo klausimu 
re k re ipe i į šventąją Propa *j •*«?*« k a i P Panešta , j mmtėje ir darbuojasi Pabal-
gandos Kongregacija prašv- -Maskvon vy<!:sta lenku už.-ie- tės valstybes patraukti sąjun 
dama< pageliuos mstatvti Imž m i- reik*to i»»ni$teris Skrzyn j gon tikslu kovoti už savo gy-
nyčią įy , Mykolo misijoj ant R W J O apsilankymo laiku ti- vylię 
sakomo ežero kranto. \ e s ta -
misija labai varginga, toli )'\a Į 
nados šiauriuose, nuolat ap
kaustyta ledais ir sniegu. 

šventasis Tėvus patyrė a-
pie tą prašymą ir tuo jaus po 
to sekė tai misijai gausi do
vana. 

žonies išradimas jai: pritai
kintas universitete, kur pas
kaitų pradžioj ir pabaigoj ]>a, 
duoda signalus automatiškas | 
laikrodis ir visai pakeičia! 
sargo skambučius. Technikos 
fakulteto ekranas prof. Jodo-

sargu karininku pereina me- AJosulo. DIDELES RIAUŠES UK-
RALNpjE 

RYGA, spjf 2. Maskvoįi 
laikraštis Pravda praneša a-
pie kilusias riaušes jKievo, jamuieto rtenanas proi. .jocie- TAN6IER, Moroko, spal mė Morro Nuevo pusiausalv 
Charkovo ir Odcssos provhi- ;tf, išrastąjį laikrodi rekomen % _.. 7 5 ^ I m ^ l į a r lnotomis pozicijų liniją. 
cijosa duoja visoms mokykloms. j į#^ n i i adien bombardavo Te 

Iš Kovos Lauku So Rifais Morokoj 

Amerika Nepriima Fraocozo Pašildymo 
Skolų Atmokė įime 

DAUGIAU BAŽNYČIŲ 
ANGLIJOJE 

\VASHIN(IT()X, spal. 2— 5 molus po 40 milionii dpi., 
Karo skolų regiilavimo komi- ĮKT kilus 7 motus po 60 mi-

I* 

sija atmetė fraucuau domisi- lionų; paskui ligi pat galonas 
jos paduotas sąlygas atmokė- metai po 100 mjliomi. 

Žydai komunistai ten SUreu; Be to, p. Mažonis išrado nau iu 

gė priešreliginius mitingus žy ją, ranka sukamą dinamo ma
dų Nauju Metų šventėje. Ti- :šiną, kuri gali but jintaiko-
kintieji žydai pakėlė Icovą ko 'ma prie paprasto kino apa-
murfistams ir iš to išsivystė ^ t o . ftitas išradimas turės 
riaušės ir pogromai. dideles reikšmės Jano paveiks 

įliĮ naudojimui įvairiems mok-
jslo, pirmon edėn žemės ūkio; ^'i^'iias franeuzu 
.'kultūros tikslams, demonst- aero))lanas 

irią, anot gauti<i žinių. 

Ispanai pripažįsta, kad tuo 
bombardavimu 7 asmenys nu
kauta arba sužeista. Kliuvo 
ir gyvuliams, kai-kurie U amai 
sugadinta. 

20 ŽUVO V£SUL0JE 

• I 
LONDONAS, rugsr 30. 

Laikraštis CathoVic Herald ir 
kiti jam sąjunginiai laikraš

ti skolas ir tokiu būdu d e n 
boa sustojo 

Nuo francu&ii laukiamas nau i butu mokama ne 100 miliom> 
I t 

jas pasiūlymas. Gal jie tai at |>et nors po 135 milionus. 
ėiai inauguravo projektą pas-;';iks šiandie. Bet jei franeu-'Tuo būdu butu guuta nors 
tatyti po vieną naują bažny- zai stovės už savo sąlygas, kiek daugiau nuošimčiu. Tuo-
ėią visose diocezijoso Angli- 'galimas daiktas, iš derybų tarpu franeuzu apskaitymais 

TOKYO spal. 2. Yoko- r u o J a n t kino paveiksiu* tose nusileisti ant žemė 
karna apylinkėse "siautė baisi vi( ' lo»p> *** nėra elektros ;«***>* Aen.plano 
vėsula ra lietum, ko nebūta l i e s o s . Eradimus galės pa- imtą nelaisvai. 

., ' . , . \ ., 'per praeitus fiO meUi Anot ži k ( M s t l n 

Į S- \jdMyl.Bi koųuKija r f i k a . ; . . \ J^..„„!„.. .,n molodus 
Jauja, kad paskiau kas metai 

keisti ir paįvairinti mokymo 

FEZ, spal. 2. — Šiauriuos'e 
nuo Kifąne franeuzai išnaujo 
pradėjo briautis pirmyn ir už 
ėmė ankštumas, kurios icika-
lingos tolesniems franeuzu žy 
gianis žengti-ant Adjir 

Keliolikai batalionai pėsti-
bombinis nįnfcų su tankomis briautis 

priverstas pirmyn kelią ajivalė sunkioji 
rifu teri artilerija ir bombiuiai aerop 

įgula pa- lana i . 
Prieš rifus žvgin ruošiasi 

— . I ir daug ką žinia svetimšaliu 
MADRIDAS, spar. 2. —.raitelių legionas, kurį didžiu-

buvo 

ta. 

joj, Škotijoj ir Valijoj ir kiek nieko gera nebeišeis. 
vienos bažnyčios pradž/iai duo j Dar lukeriuojama, ką apie 

Va nuošimčiii ištnna vospustre 
čio dolerio vienam šJmtui. 

nąi, daug namu sugriauta. 20, »«'^««» m^^klose. Tas pe-
as.nenu žuvę ir daug BfaisJ**^1*** ****}&** «*>«» svar J^pautj kariuomenė iš&iim&mo \ irtoje sudaro ruąų karininkai 

bu. Išradėjai }h Mažonis g a - ' ^ ^av© pozicijų Adjir fronte ir kazokai. Jie žada atlikti 
vo iš švietimo, žemės ūkio ir atliko, kiek pažangos Lžė-! stebėtinus žygius, 

.ministerijų ir kitų įstaigų ei-
jlę užsakymu pagaminti laik-
; rodžių ir diuamo mašinų.,(K.) 

P0TVINI8 MEKSIKOJ 

MKNICO ClPy , spal. 2 -
Įdumtajuto valstijoj išsilieju 

CHICAGOJE NEMYLI KLAUSYTI MAN
DOLINOS 

ii [K) 1,250 dol. fondo. Prie- tai pareikš prezidentas Cooli- Tai visai nykus nuošimtis i r j ^ upė Lerma sukėlė negirdė 
de katalikiški laikraščiai siv> dge, kurs apie vis';ą painfor- su tuo nenorima sutilpti. M* l>otvinį, nuo kurio daug j 
lo per du metu stipendijos po muotas ir kurio žodis laukia- Kai-kas spėja, kad pal>aigo.-,žmonių nukentėjo. Nukentėję' 
250 dolerių kielrvienai isteig- nm*. ,je S. Valstybės nusileis* Bet,laukiasi pažibos , 
tai naujai misijai. Kokios franeuzu sąlygos? kiti,reikalauja, kad franeuzai 

Aštuoni vyskupai tą proje- Franeuzai žada ]><*r (52 me- negautu jokiu palengvinimų, 
ktą sankcionavo ir jis bus vy- tu atmokėti 5,G20,0OO,(YH) dob kad jiems skolų atmokėjimo \ 

ftL SLEŽEVIČIUS PRALAI- ! PAPIGINTA 

KINUOS GENEROLAS 
MASKVOJ 

kinamas. 

K0LEGUAI DOVANOTA 
PIUS 

Šin skaičiun ineina patsai sąlygos nebūtų lengvesnės už, 
skolų kapitalas ir nuošimčiai- sąlygas Britanijai Kitaipgi su 

Franeuzai tą sumą žada! Britanija galėtų kilti nesusi-
mokėti šiaip: Per pirmuosius pratimu. 

i 

. Va'«t. liaudininkai mėgsta 
menko dalyjko dėliai keldami 
bylas prieš kunigus juos iš
provokuoti ir *]>er "Lietuvos 

YVard Baking Co. Chica-
go.je paskelbė, kad papigina 
savo gaminamą duoną 20 
nuošimčiais. Papiginimo prie
žastis nepasakoma. . , 

Si kompanija gamina 25 

Teisėjas Caverly klauso di 
vorsinių bylų. Aną dieną VYal 
ter jSchultz roikalavt) divorso 
su pučia ir teisme štai kaip 
jis pačią kaltino: 

"Mano pati per naktis vai 
kiojasi po šokių sales- Kuo
met namie ji yra ir aš inai 
groti mandolina, ji tiesiog 

gaminimo 

I 

WILBUR NEREZIGNUOS MILANAS, rūgs. 30. — puošnią pilį arti Piacenza ir 
švenčiausios Širdies Kataii- jai priklausantį plotą žemės 
kų Universitetai, kurs pirm Pilis dovanota tikslu joje į-' \VASHLNGTON, spal. 2 — 
ketverių metų čia įkurtas, ga- kurti moterims kolegiją. ^Pasklido gandu, kad rezig-
vo puikią dovaną. Kunigaikš- Pilies ir žemės vertė aps- puošias karo laivyno sekreto-
tienė Sforza Foglioni Palla- kaitoma ligi trijų milioiui U-'rius U'i^nir. Pats sekretorius 
vicini l-niversitetui dovanojo rų. ' i pranešė, kad jis nemanąs re-

m^.^^^^======^=!=:===========:^===========^= , zignuoti. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS PERKA FARMAS 

NKYV LONDON, Conn-; spal. 2. — Dviem milžiniškais \VILKKS-BARRE, Pa., ip. 
keltuvais (kranais) Monarch ir Century vakar mėginta iš 2. — Šokant kasyklose strei-
125 p-dr< gilumos iškelti juros paviršun nuskendusią nar- ' iau, streikininkai tarpe iške-
dančią laivę S—51. .Tečiaus tik iš vietos išjudinta, iškelti j įjamas obalsis: "Atgal gryž-
negalima. Ikišiol narai vos 2 lavonu išėmė iš laivės- Supran- ' t j prie žemės darbo." Dauge 

* 

tama, v'sa įgida bus žuvus. lis prie to obalsio ima tai-
STOCKHOLMAS. <pal- 2. — Suomijoj planuojamos kmtis. Pradeda mgyti far-

kai-kurios valstybinei reformos. Tarp kiUm planuojama mas. Nes visi auglekasiai yra 
siM'eia^mis mokestimis ap<lėti visus nevedusius rjtm 

ATĖNAI, spal. 2. - Graikai kapitalisl&i darbuojasi 0 M A H A i N e K > g p a l 2 _ 

kompanijos, matyt, ims sekti 
VVard kompaniją. 

NEŽINIA KAS PAŠOVĖ 

Žinias'* šmeižti.;Tokią provo-
MASKVA, spal. 1. - Čio-ikacinę bylą buvo iškėlęs valst.' ««oshn«us duonos CMiicagoje. ^ ' ^ ^ n ^ r i k J a u s v t i 

nai delegacijos priešaky atvy'Haud. lyderis M. Sleževičius' K l t o s duonos 
I ko iš Pekino, žinomas krikš- prieš kun. P- Jasienski <lar 
čionis generolas Feng Yu-hsi 1822 m. Sleževičius kaltino 
ang. Atvyko studijuoti politi- kim. Jasienski, kad pastara-
nes ir ekonomines sąlygas Ru sis jį suaižęs kaip Seimo ir 

i sijoje ir daugiau patirti apie BriuseMo Delegacijos narį va 
militarine organizaciją. Idindamas vagimi ir Lietuvos 

ANGLŲ B0YK0TAS 
PASIBAIGĖ 

Gerojo Piemens Namų mo-
Nepritdausomybės priešu. Vii kine Florence Adent, .15 m., 
kijos fTaikos Teisėjas tais pa-i pašauta ,į petį per langą, 
čiais metius išnagrinėjęs bylą1* Policija yra nuomonės, kad 
kun. Jasienski išteisino. Šleže mergaitė yra paklydusios ku 

AMOY, Kinija, rūgs. 30.— vičius apeliavo į Apygardos lipkos auka. Vedami tardy-
Čionai baigėsi anglų prekių ; Teismą. Š. m. rugsėjo 11 d- mai, kas galėjo tuo laiku lau h> l* s ^ ^atvei^rio ligoninėj 
boykotas, kuomet į atplauku- Kauno. Apygardos Teismas |ke šaudyti- įinire L. Dadidek, 47 m-, 2131 

' 'Aną dieną aš, kaip ir pa
prastai, grojau mandolina, gi 
ji tolėliau sėdėjo su suninku 
ant savo kelių. Ji reikalavo 
pertraukti grojimą- Kuomet 
nepaklausiau, sviedė šuniuką 
man į galvą ir tas vos nenu-
kando man vienos ausies. ' ' 

jTei sėjas Caverly pranešė 
pagalvosiąs apie jų divorsą. 

Automobiliaus sužeistas iš 

sius laivus paimta nemažai jpersvarstęs bylą Taikos Tei-
kiniečiu darbininkių. ! sėjo sprendimą patvirtino. 105 GAUS PENSIJA 

j So. Ridge\vay ave 

STATYS AUKŠTA VIEŠ-
BŪTI 

CHICAGO IR APYLINK. 
— Šiandie piumatomas gra
žus oras; kiek šalčiau. 

farmerių (ūkininkų) vaikai. 
tymas atsieisiąs 25 milionus bes priešas. j Chicagoje po žeme pakas-
dol. I Tad dar kartą pasitvirtino, tas ilgiausias gazui vamzdis, 

Graikijon įvesti bulių kovos pramogas, kai kad turima ^~ iKili^:notūii plėšikas Missourii' Viešbutis busiąs 610 pėdu/kad M. Sleževičius buvo Lie- kurs yra 4 pėdų diametre ir 
• • • • c 

pfl"U°J- Pacific traukinio vieno vago aukštas, ty. 182 pėdom žemes tuvos Nepriklausomybes prie pravestas 22 mailes. Visas 
SįANTIAGO, spal 2. — Cbile respublikos prezidentas .no pasaiierius apipiešė ir pa- uis už žinomą Woolworth,biv.sas ir tos.dėmės ištrinti dar darbas atsiejo puspenkto mi-

Alessandri atsistatydino. bėgo. Pagrobė apie 100 dol. tą. jam nepasisekė. 

Pasirodė, kad nei Sleževičiaus 
liudininkai — kaliniai atvesti : Penn«ylvUnia geležinkelio 
iš Kauno Sunkiųjų Darbų Ka prezidentas Samuel. Rea ir ki 

ilėjimo jam nepadėjo, nei jo ti 104 tos kompanijos darbi- P i n i £ £ t l K l i P S 3 S i 
NEW YORK, spal- 2, — įgaliotinis Ozeris Finkelštei- ninkai vakar išstojo iš tamy- — 

Čia ruošiamasi statyti aukš- 'nas nega!ėjo išrodyti, kad S l e b o s ir jie gaus iš kompanijos VaJcarykšcios dienos. 
čiausią pasauly viešbutį, ku- ževičius 1917 m. nebusi bu- 'pensiją. Lietuvos 100 litų $10.00 
ris busiąs 56 aukštų ir pasta- vęs Lietuvos Nepriklausomy- Į Anglijos 1 sv. sterl. 4.84 

Italijos 100 lirų 4.04 
Besijos 100 frankjų 4-54 
Šveicarijos 100 fr. 19.30 
Čekoslovakijos 100 kr, 2.97 
Vokietijos 100 mrk. 23.81 
Francij6s 100 fr. 4.73 liono dol. 

! 
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D R A l ' G A S Penktadienis, Spalio 2, 
— 

0 R A U G A S t a * : ginklavimosi mažinimas, 
tarptautiniai įstatymai, neu-
tralybe karo įstatymai, tarp-
tautinis atpildymų teismas, 
apsiejimas su svetimšaliais 
svetimose šalvse ir tt. 

Puhliahed Daily Except Sundays 
One Ye*r $6.00 
8ix MonO* $8.00 

AT K E W S - S T A N D S 2c. A CX)PY 
DRAUGAS PUBLISHING CO., I n e 
3334 So. Oakley Ave., Chlcago, UI. 

TeL Roosevelt 7791 
Red. Tel. Roosevelt 2919 

P A S T A B Ė L Ė S , 

Laisvai bėsikoliojantieji ir 
Lietuvos valdžia šmeižiantieji 
įvairaus plauko socialistai 
turės naujos progos pulti ne
priklausomos Lietuvos Vadus. 
Iki šiol jie šmeižė valdžią, sa
kydami, buk ji nenorinti da
ryti Klaipėdos Krašte į Sei
melį rinkinių. I)abar-gi, Am
basadorių Konferencijai depo
navus Klaipėdos konvencijos 
dokumentus ir apie tai pra
nešus Lietuvos valdžiai 9 
rūgs. dieną 1925, einant Klai
pėdos krašto Seimelio rinki
mo įstatymo 11 ^, paskelbta 
spalių 19 d. š. m. rinkimai. 

Socialistai dabar rėks, kad 
per greit tas padaryta. 

Spaliu 9 diena -- mums nu
liūdimo, gedulo diena. Tą die
ną, sulaužė lenkai padarytų
jų Suvalkuose sutarti, kurią 
Lietuvai pripažino Vilnių, iš 
pasalų puolė mūsų Tėvvnės 
gynėjus ir prievarta užėmė 
Lietuvos sostine Vilnių. Viso
je Amerikoje lietuvių katali
kų kolonijos lai tą dieną tin
kamai pamini tiek bažnyčio
je, tiek svetainėse. 

Cliicagos lietuviai rinksis 9 
spalių dieną į prakalbas Mc-
Kinley P a r k :<alėn 8 vai . va 
k a r e . 

Musų vienybės jėga, Kat. 
Federacija, smarkiai veikia 
ten, kur vadai nesnaudžia, 
kur galimai visos draugijos 
dalyvauja josios darbuotėje. 

Tenka iš kaikurių kolonijų 
išgirsti nusiskundimų, k. a. 
iš Cleve&nd, Ohio, kad nevi-
Boma draugijoms tas vieny
bės reikalas yra ^erai išaiš
kintas. Atminkime. -- vienv-
beje - galybė. 

Šiame suvažiavime, kaip 
pranešta, plačiai bus disku-
suojami tarptautiniai santy-
kiai saugumo paktai, narkoti
kų trafika, tarptautinių įsta
tymų kodifikavimas, naciona-
ilų autoritetų problema, uni
versale kalba, tarifų sutartys 
ir tp. 

Tuos ir kitus klausimus 
plačiai diskusuos Elihu Root 
iš Ne\v Yorko,, Brann iš Vo
kietijos, Spears iš Britanijos 
ir kiti tarptautinių teisių ži
novai. 

Tarpparlamentarinei Unijai 
pradžią davė f raneuzai su bri
tais - 1888 metais abiejų ša
lių parlamentai užmezgė uni
ją. Šiandie Unija suaugo, nes 
skaito jau 34 tautas. 

Pirmoji Unijos konvencija 
turėta Londone. Antrasis su
važiavimas įvyko 1899 m. 
Paryžiuje. Tuomet jau Unijon 
buvo prisidėjusios: S. Vals
tybes, Belgija, Danija, Brita
nija, Ispanija, Francija, Libe-
i i ja, Italija ir Ungarija. 

Nuo to laiko Unija kas me
tai turėjo suvažiavimus, ku
riuos pertraukė buvusis ka- k u r i a s vergėjai neša kraštui"". 
ras. Vienas tų suvažiavimų 
1904 metais buvo įvykęs S. 
Valstybėse. Po karo atnaujin
ti metiniai suvažiavimai. 

"TAUTU IŠVADAVIMAS", 
Baisusis karas šėlo. Tautos kovojo už pirmenybę. Ir tai 

visa buvo daromas tikslu " pavergtąsias tautas vaduoti — 
demokratizmas gelbėti". Ko tiktai siekė žmogaus proto mok
slas bei klasta, buvo visa sunaudota. Karas pasibaigė — San
tarvė laimėjo. 

"Pavergtąsias tautas vaduoti". Taip, tas, kurias verge 
priešas, bet ne tas, kurias Santarve slėgė, nes joms buvo rei
kalingas jų turtas. Kadangi svetimas turtas ne lengva iš
piešti, tai visu pirma reikia prislėgti ir sunaikinti tautos dva
sia, josios savybė. Todei ir slėgta, kiek galėta. 

Buvo jau per vėlu. Tautos išgirdo santarvės paskelbtą 
obalsį. Ir štai Airija, Aigiptas, Indija pradėjo ieškoti nepri
klausomybės. Visa ytįTfr.ia, kad sunaikinti gautos savy V. "r. i-
dėja Airiai pripildė kalėjimus; jien enusminė — verčiau mir
ti, bet laisvės neatsižadėti! Miesto Cork majoro McSweeney 
pavyzdį daugelis pasekė. Tėvynainių pasišventimas bei mir
tis nešė stiprybę ir pergalę tautai. Palyginę Anglija su An-

Į 

rija pamatysime kad Airija laimėjo. 
Kuomet Aigiptę buvo nužudytas vienas Anglijos valdi

ninkas - smaugėjas, suskambėjo anglų kariuomenės kardai. 
Krašto, atlyginimo ir kraujo reikalavo Anglijos Valdžia. Už
dėjo kontribucijas, atėmė Sudano žemės plotus - nubaudė 
Aigiptą. Bet toji bausmė užgrūdino aigiptiečių laisvės dva
sią; prie pirmos progos Aigiptas pareikalaus savo nepriklau-
somvbės. 

. . . v 
Indijoje neramu. Indijos atgimimo .žinys Tagore ir tūks

tančiai jo pasekėjų iškovos Indijai laisvę. Negelbės nė Va-
lijos princo vizitos. 

Suvienytos Amerikos Valstybės diktavo pasauliui ir nu
rodinėjo demokratizmo kelius. Kuomet iškilo Filipinų salų 
klausimas, puikus obalsiai išnyko. Suvienytos Amerikos 
Valstybės •"pabūgo, kad japonai galį paglemžti tą šalį, A-
merika gi laiko ^avo pareiga ginti Filipinų laisvę", todėl ir 
neduoda Filipinams nepriklausomybės. "Reikia vietoje pagy
venti, rašo Manilos universiteto prof. Šivickas, tai tiktai tuo
met bus galima suprasti filipiniečių vergija ir tos skraudos, 

Suburžuazėjusio ameriko
niškai žydiško socializmo šu-
*as statosi daugiau išmanę.'-
už visus savo "tavorsčius", 
nes pasisakė, kad toliau kaip 
į "bobinčių' neisiąs. Taip! 
dar daug tektų jam apvalyti 
savo rašinius nuo keiksmų ir 
koliojimosi, kad geri žmonės 
jį teiktųsi įsileisti gilyn į vi
durį bažnyčios, - jam kol kas 
vieta -- "bobinčius' \ 

Kiek žinoma, pirm pasta
rojo karo Tarpparlamentarim» 
Unija dauį^ ką. naudinga 'atli
kusi pasauliui, ,atskirioms vai 
stvbėms ir tautoms. Tečiaus 
ji negalėjo sulaikyti didžiu
lio karo. Šis karas buvo taip 
pribrendęs, kad jo niekas ne
būtų įstengęs sulaikyti. Nes 
didžiulių valstybių ginklavi
muisi nebuvo ribų. Abelna 
žmonijos kultūra buvo sulai
kyta. Cai-kuriose valstybėse 
nacionalės mažumos buvo tie
siog kryžiuojamos. 

Yra žinoma, kad šiandieni
nės Tautų Sąjungos konsti
tucijos autoriai daug naudo
josi Tarpparlamentarinės U-
nijos patyrimais ir atliktais 
darbais žmonijos gerovei. 

S. Valstybės tad didžiai 
svetingai priima Unijos dele
gatus ir velija suvažiavimui 
kuogeriausio pavykimo. 

Prancūzija, vaduodama pavergtąsias tautas, pasiskubi
no pagelbėti savo santarvininkai Lenkijai jas pavergti, kad 
tokiu būdu josios sa^o sūnų krūtinėmis gintų Prancūzijos 
laisvę. Ja i rūpėjo turėti kitoje Vokietijos pusėje draugingą, 
verčiau sakant vergingą, ir didelę šalį, kuri nuolatos teiktų 
baimės vokiečių tautai ir tokiu būdu mažintų Prancūzijos 
gyvybe i pavojų . Lenk i j a v a i d i n a tą rolę d ė k a mi l i jonams 
ukrainiečių, gudų, lietuvių ir vokiečių. 

Santarvei buvo ne mažiau reikalingos Silezijos kasyklos 
ir Lietuvos girios. Prancūzija išplėtė savo hegemoniją Len
kijoje, Čeko-Slovakijoje, Rumunijoje ir dalinai Jugoslavijo
je. Tiktai toji "ne lemta" Lietuva nesiduoda pažeboti. Ji
nai buvo visaip bauginama: nepripažinta josios nepriklauso
mybe, neduota paskola, grasinta blokadomis ir t. t. Visa nuėjo 
niekais. Lietuva nepriklausoma, ekonominiai stovi geriau už 
savo visus kaimynus ir... nevergauja Prancūzijai. 

Mažųjų tautų liuosybės obalsis šiandie virto karčiu pa
sityčiojimu iš žmogaus savybės ir jojo laisvės. Prancūzija 
nesitenkina verginiu Europos kraštų; josios imperializmas 
siekia toliau. Jinai eina Afrikos tautų vergtų. Štai rii'ų tau- ' 
ta, savo gabaus vado Abd-el-Krimo vedama, kovoja už sa
vo nepriklausomybę. 

Prancūzija paskelbė žūtbūtinį karą sutriuškinti rifų tau-
l ' l - i'4 pavergti. Kas rūpinsis rifų tautos likimu? -- Tautų 
Sąjunga tokiems tikslams įsteigta! Deja, Tautų Sąjunga at
sidūrė kitokioje politikos plotmėje - didžiosios valstybės su 
tartinai smaugia mažąsias tautas. I r kam rifų tautelė rupi?--
Prancuzijai, už tai jinai ir leja nekaltą žmonių kraują, ku-

Jums, Moters - Lietuves, 
Kurios esat Gaspadines 

Lietuviu šeimyna Amerikoje, suprantama, trok
šta savo krajavu valgiu, ir tas yra teisėta ir pri
prasta. Taipgi pagirtina kad senos tėvynes val
gymu tradicijos palaikomos gyvos šioje šalyje, 
kadangi daugelis brangių ypatybių, kurias turi 
Amerikonai Lietuviu kilmes galima davesti iki 
tų geru, nepainiu ir sveiku valgių, senai garbi
namų gimtose šalyse kur jie atsirado. Bet šioje 
šaly daugelis tu valgių turi būti gaminami iš me
džiagų, kurios prieinamiausios, ir dažnai Lietu
vė gaspadinė turi galvosūkio, ką pasirinkti. 

Borden's Išgaruodintas Pienas yra du syk riebesnis 
negu paprastas pienas. Jei nori vartoti kaip pap
rastą pieną, tai turi imti pusę Borden's Išguruo-
dinto pieno ir pusę vandens. 

M nori Žinoti kap virti su Borden's IŠKaniodlntu 
Pienu, išpildyk kuponą, paženklinant kurtų re
ceptų nori. ir įneš prisiusime visai dykai. 
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TRUMPOS ŽINIOS. Pas bolševikus kalėjime. 

Vokietijos įsikūrimas. 

Prieš 1789 metus dabarti
nės Vokietijos nebuvo, o to
je vietoje gyvavo 350 atskirų 
valstybėlių. Susivienijus vo
kiečiams po 1870 m. jų skai
čius bepaliko tik 25. , 

Karo belaisvis skulptorius 
Paul Cons išbuvo vienuolika 
metų rusų kalėjime. Jisai bu
vo sužeistas ir belaisvėn pa
imtas 1914 m. 

Karčiamų mėgėjai. 

Berlyne yrą 16,350 restora
nų ir karčiamų, t. y. kiekvie-

rie gina savo šalį nuo žiauraus priešo. Prancūzijos valdžia 
per Maroko sultaną prižadėjo $25,000 dovanų tam, kas 
pristatys rifų vado Abd-el-Krimo galvą. Josios akyse tasai 
tėvynainis laikomas sukilėlių vadu - tautos gi akyse jisai y-
ra milžinas - tautos gelbėtojas. Žūsta rifų tauta - Tautų Są
junga tyli. Htai "mažųjų tautų vadavimas". 

nai 250 gyventojių grupei po 
viena. 

Darbai didėja. 

Audimo įmonėse Brazilijoje 
darbas paskutiniu laiku ėmęs 
kilti. Tikimasi, ilgesnį kiek 
laiką taip pasiliks. 
Nenori svetimų. 

Daugumas Australijos kar
ietų nusitarę turėti tik tengi-
mius valdytojus. 
Hussą nori į šventus kelti. 

Socialistinė Čekų valdžia 
užsispyrė primesti visai Če
koslovakijai klaidatikio Huso 
mirimo dienų kaipo tauto* 
Šventę. 

TARPPARLAMENTAR1-
NĖ UNIJA, 

L. Tolstojus 

T A U T Ų G I N Č A S , 
(Rytų Pasaka). 

Wasliingtone seka Tarp
parlamentarinės Unijos suva
žiavimas. Sesijos laikomos že
mesniuose Kongreso rūmuose. 
Suvažiavimas prasidėjo spa
lių 1, baigsis spalių 7. Visos 
didžiosios valstybės reprezen
tuojamos. Yra delegatų ir iš 

Vienų kartų trys broliai ilgai ilgai 
keliavo per bevandenės dykumos įkaitusį 
smėli. Juos kaitina ir degina žerėjanti 
saulė. Jų kūno oda jau pajuodavo. Juos 
kankina mirtinas troškulys. 

Štai.nelaimingieji mato prieš save 
medžius, krūmus, žoles. -- ' 'Vanduo, van
duo!" Ir visi trys pasileido pirmyn. 

Visų anksčiausiai pribėgo jaunesny
sis brolis, ir mato žaliumoj nedidelį tven
kinį. Skubiai jis numaldo troškulį, sku
biai gula prie vandens.... ir, tarsi, atgimė: 
jo oda pasidarė baltai raus Va, veidas ap-

..uuųjų valstybių, tarp i\ų ir v a l a i n u . g r a ž u s ; ^ ^ ^ g e , g v i p , a u k a i 

iš Lietuvos. • v. . _ , . 
I gražiai sugulo ant pečių. 

Vyriausias Unijos t ikslas- Atbėga pas tvenkinį ir vidutinysis 
lai pasidarbavimas visus tarp : brolis, tečiau vandens tvenkiny tik per 
tautinius ginčus spręsti arbi- įpusę likę. I r šis skubiai atsikėlė ir atgai-
tracija, bet ne karais. Kiti vino odų. drėgname smėly. Jo oda tapo 
antraeiliai tikslai yra, kaip [rusvai geltona, akys susiaurėjo; gi plau-

kai, nors ir spalva perkeitė, tsčiau liko 
šiurkštus. 

Paskutiniuoju atėjo, labiausiai išvar
gęs, vyresnysis brolis: nei tvenkiny, nei 
smėly nebelikta nei lašelio vandens. Vel
tui puolė nabagas į žemę, norėdamas nu
tildyti troškulį ir atgaivinti įkaitusį kū
ną. Tik dar kojų papadės ir rankų del
nai šiek tiek pasidarė baltesni ir su iš* 
kraipytais, veido bruožais. 

Išsiskirstė broliui didžiai tarpusavy 
įpykę. 

I r praminė jie tų tvenkinį " V a i d ų " 
šaltiniu. 

Iš šitų trijų brolių ir kilo didžiosios 
Senojo Pasaulio giminės, arba rases: Bal
toji (Kaukaso), Geltonoji (Mongolų) i ir 
Juodoji (Negrų). Visos šitos giminės pa
veldėjo nuo tfavo gimdytojų link viena 
kitos didžių neapykantą ir pertat amžiais 
liejosi kraujo upės. 

Žmones tapo priešais prie "Va idų" 
šaltinio; tečiau vėliau žmonės savo pro
tus apšvies mokslu, sušildys savo širdis 
Dievo ir artimo meile, užmirš amžius 

prietarius, išnauja susieis pas 'Brolybės' 
šaltinį ir broliais liks per amžius. 

Laisvai vertė Ign. Leščius. 

VĖJO N A U D A . 

Padaro žmonės iš plonų 'lentų ketu
ris sparnus ir pritvirtina juos kryžmais 
į medinį veleną,; prie" veleno pritaiso dan
tuotus ratus, įtaiso girnas. Sparnus pas
tato prieš vėją; vėjas "pradeda sukti spar
nus, ima ritintis velenas, įsibėgėja ratai, 
pradeda suktis girnos ir trinti grūdus -
malti miltus. Jei nebūtų vėjo, nebūtų ga
lima malti grudų vėjo malūnuose. 

Padaro žmogus eldiją, įtvirtina joje 
stiebą, prie stiebo pririša burę ir pastato 
ją prieš vėją. Vėjas įpučia burę ir prade
da stumti laivę. Kaip paukštis, lekia lai
vė, o žmogus sėdi sau ir vairuoja - rodo 
vėjui kelią, kuriuo privalo vežti laivę. 
Jei nebūtų vėjo, negalėtų žmones ir va
žinėti buriniais laivais. 

Žmonių gyvenamose vietose oras, 
tankiausia, būna pagadintas ir juo kvė
puoti yra pavojinga; bet papučia vėjas, 
nuneša blogąjį orą ir atneša iš miškų 
bei laukų tyre oro. Jei nebūtų vėjo, su-
darkytasai oras liktųsi vienoj vietoj, gi 
žmonėms prisieitų ieškoti tyro oro, nuo
latos persikeidinėti iš vienos vietos į kitą. 

Be vėjo daugybė žolių, krūmų ir me
džių neg'aiėtų užsimegsti: reikia, kad iš 
vieno žiedo kitan pakliūtų žiedadulkės. 
Vabzdžiai perneša žiedadulkes nuo vieno 
žiedo ant kito, bet daugiausia, žiedaduf-
kes nešioja v§jas. - Jei nebūtų vėjo dau
gelis augalų liktų be sėklų. 

Iš vandens keliasi garai. Daugiausia 
garų susirenka virš balų, upių, ežerų, jū
rių ir vandenynų (okeanų). Pakyla ga
rai aukščiau, renkasi į debesis, ataušta ir 
krinta žemyn lietaus lašais. Je i nebūtų 
vėjo, debesys stovėtų vienoje vietoje, ir 
lietus lytų tik ten, iš kur garai pakilo. 
Bet vėjas išnešioja debesis ir apšlaksto 
žemę. ~ Be vėjo žemė išdžiūtų. 

Feljetonas. ^ 
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LABDARYBĖS KAMPELIS NEREIKALINGA RUPES-
TIS AGENTAMS, < 

LABDARIAI NAUDOKIME rimti) dari™, mums tik lieka 
PROGĄ! pagelbėti jai. Nėra jokio pa-' 

mato ant jos pykti, kad na-
Kiekvienas geras ukininkas maa thar nepastatytas. J is ne

atėjus rugiapiutei darbuojasi,'' pastatytas dėlto, kad aplin- [ glausiu ir atviriausiu. J ie tie-

Dx\ prohibiciniai agentai 
mieste Mihvaukee surado žmo 
gu, kurį jie vadina neatsar-

gumintos * • moonshines' \ 
Agentai buvo patenkinti 

apžiūrėję visas parai'ernalijas, 
bet kartu ir nustebinti nepap
rastu žmogelio atvirumu. Jie 
negalėjo suprasti, kokiems 
galams taip atvirai viskas 
daroma.-

su mumis i "Eikš kartu' 
kad nukirtus ir . e k n ū n ^ i ,u-;i<vhės komisijos neprileido, *«g nesupranta, ko tas fa^^į. ^ , % ^ L a g e n t a į 

veSBfl rugius ir kitus javus, 
kad butų iš to naudos, atei
čiai maisto. Xet ir daina sako: 
"Vargdieniai žmonės prakai
t e laisto, kati susirinkti ant 
žiemos mais to ' \ Heiški.-i ras 
geras ukininkas naudoja pro
gą. Mes Lftbdariai 

dar pastatyti jo. 

k 
Labdarys. 

PATARIMAS LABD. KP. 
VALDYBOMS. 

Kuopų valdybos vis tik 

gus nori, ko jis ieško. 
Vieną dieną po pietą fede-

. raliu; agentą ofisan per tele-
'foną nežinomas asmuo prane

šė, kad apie 4:00 Sixtli gatvė
je bus atvežta automobiliu 
"moonsliinės". Du agentai 
sėdo mašinon ' ir nuvvko nu-

dabar turėtume naudot T Z '\*r*™\W f ™ ^ . ™ {™*yt<m vieton, kur palengva uauar uin uime nauuou F^o-; mažai n a r , u lanko susirinki- ' , „ , , . . *„ • 4 „ Tk i i- • pradeįo sen ir ten 
gą. Dabar mes galime sureng
ei vakarus, kas paprastai at
neša nemažai pelno. Vasaros , ( i u v a i U V D a kaltina kuopos 
laiku mes to padaryti nega- .'narius, už ją nerangumą. 
Įėjome, bet dabar tai mum* 

mus, kad kitur susirinkimai 
visiškai neįvyksta. Tokiu bu 

Labdariams yra rfavo rūšies 
nigiapiutė. Pasekmės tos ru-
giapiirtės išimtinai priklauso 
nuo mušą. Taigi kiekvienas 
Labdarys, Labdarė nepamirš
kime nors po maža truputį 
per šią rugiapiute prakaito 
palieti ir ant Labdarybės dir
vos. 

Našlaite. 

i -• 

važinėti 
dairydamies, ar nepamatysią 

žmogaus. 

Kiek palaukus jie pastebė
jo palengva pravažiuojantį di 
dėlių spėkij automobilių. J is 
ristojo Sixth gatves 600 blo-

NEPAMIRŠKIME LABDA-
. RYBĖS. 

amžiaus žmogutis išlipo iš 
mašinos. Tuomet privažiavo 
ir agentai. 

Daugelis iš Labdaringosios 
Sąjungos narią pradėjo at
šalti nuo Labdarvbės. Kada 
paklausi, delko jie jau pradė
jo suledėti, tai jie parodo aš
tuonių akrų plotą žemės ir sa
ko: "Dėlto, kad tas plotas 
(lar yra tuščias ' \ Reiškia dėl
to, kad dar našlaičiams na
mas nėra pastatytai. Na, tai 
kas, kad nėra pastatytas. Kad 
dar nėra pastatytas, tai dar 
nereiškia, kad nebus pastaty
tas. Buvo tokiu laiku, kad 
Kaunas, Vilnius nebuvo pas
tatyti. Bet dabar jau visi ži- tų biskj 
jiome, kad jie yra pastatyti. Į praneštų " D r a u g a n " apie 
Yra sakoma, kad "Rymas* ne- savo susirinkimus, manau kad 
buvo pastatytas vieną dieną ' , ' ta i tas duotų progos nariams 
taip ir Labdarybės namas. 'žinoti, kada susirinkimai j -

Bet jeigu prisižiūrėsime ar
čiaus j šj dalyką, tai pama-
tytume, kad ne viro tik nariai ; k e Nedidis ūsuotas vidutinio 
yra kalti. Dažnai yra kalta 
pati valdyba. J i yra kalta už | 
tai, kad nepagarsina susirin
kimą. Mes turime laikrašti 
"Draugą" , kurs su mielu no-
iii tarnauja mums Labda
riams. Turbūt neklysiu saky
damas, kad visi Labdariai v-
ra- " D r a u g o " skaitytojai. 
Taigi, kad kuopų valdybos pa 
sistengtu nors po trumpą 
pranešimą patiekti 4Draugui' 
pirm savo susirinkimo, tai be 
jokios abejonės susirinkimai 
patirštėtų. Gi dabar kadangi 
nėra taip daroma, tai kartais 
žmogus, kad ir nori eiti i 
Labdariu kuopos susirinki
mus, tai pamiršti ir tik žiūrėk 
išgirsi, kad. ta i jau įvyko ar
ba turėjo įvykti mūsų kuopos 
susirinkimas, o aš nieko neži
nojau. Man rodos, kad jeigu 
mes norime, kad mūsų Lab
darybė augtų, tai turime gar-
sintis kiek tik galime. Tai 
kad mušu valdybos pasidary-

ir laiku 

žmogeliui, t 
"Labai gerai", atsakė Mike 

ir nuvažiavo kartu. . 
S. Valstybių komisionierius 

kalbėjosi su Mike. Hartfel. 
" A š pirmiau tamstos iš

klausinėjimui paskirsiu dieną. 
Agentai gi iki to laiko turi 
man- pristatyti tikrų įrodymų, 
kad tamsta turi prietaisų ga
minti alkoholį ir turi "moon
shines". 

" K ą darysi?" tarė žmoge
lis. "Agentai tai visa juk ma
tė. Aš noriu užsimokėti baus-
mę ir vykti namo". 

" A š jokios bausmes Čia 
nepriimsiu", atsakė komisio
nierius. M Tamstą pirmiaus 
turi apkaltinti " j u r y " ir pas-

ij 

> j 

"Mes^esame federaliai agen- k u i teismas uždės bausmę*v 
t a i " ' t a r ė i i e - ' " K * t a m s t a t u ; " K ą darysi, juk aš prasi-
ri šiame automobiliui?" 

"Moonsjiine", atsakė žmo
gutis. "Norite maty t i?" 

"Žinom'a", atsake agentai. 
"Gerai, žiūrėkite". 
Agentai automobiliuj pa

matė 11 galionu, kaip jie sa
ko, "moonshine". 

" K u r tamsta gavai tuos 
svaigalus?" klausė agentai. 

"Namie pasigaminau. Va-

žengęs, a r ne? 
Komisionierius tad dar 

kartą jam išaiškino, legalę 
procedūrą. Paskyrė 500 dol. 
parankos ir paliuosavo ligi 
pirmąją išklausinėjimų. 

Žmogelis pasirašė paranką 
ir nuėjo namo. ,.. 

Agentams iškelta nereika
linga rūpestis. Reikia imti 
"warantą" , eiti į to žmogaus 

kare. Laikraščiai. apie 
nieko nerašo, nes jiems uz 
drausta. Bet jei žmonės kal
ba, tai gali but ir neprasima-
nymai. 

Madride iš Morokos aptu
rima žinių (kurios prasilen
kia cenzorių), kad Tetuano a-
pylinkėse rifai iškapoję kele
tą ispanų batalionų, kurie 
pasiųsti atimti Ben Karrich 
aukštumas. -

'Madrido priemiesty Cara-
banchei Ąsturia pulkas (re-
gimentas) gavo įsakymų vy
kti Morokon. Kareiviai sukė
lė maistus, atsisakydami vy
kti. Sako, verčiau žūti na
mie, negu Morokoj. Maišti
ninkus numalšinti buvo pa
šaukta visa Madrido žandar
merija, nes kitais kareiviais 
nepasitikėta. 

Alhucemas užlajos šone iš
kelti ispanai kareiviai kai 
zuikiai rifų žudomi ir jie ne
gali eiti pirmyn, nes priešais 
juos stovi nepereinamos auk 
stos uolos, nuo kurių pasis
lėpę rifai, ypač naktimis, ar-
motų šoviniais ispanus akėja 
visu ptašlaičiu. 

Pasibaigus Europos karui 
Ispanija pradėjo karą su Mo
rokos rifais. Per kelis metus 
kraujas liejosi Ispanai de
šimtis tūkstančių kareivių 
pragaišino ir kapituliavo. Bet 
štai šįmet Francija , ispanus 
prikalbino atnaujinti kovą ir 
įtraukė naujan karan. 

rangesnes 

Žinoma klaida padaryti 
greitai galima. Mes dažnai 
"Namo Statymo Komisiją" 
barame, gązdinarae, pykstame 
ant jos, tulžį liejame, dantis 
griežiame, bet tai darome be 
reikalo. Komisija tame reika-

! 
, vyksta, ir padėtų augti Lab-
darvbei. 

Nelabdarys. 

IŠ SPRING VALLEY, ILL. 

Mūsų kolonijai rūgs. 20 d., 
le per visą ištisą metą nuo š. m. įvyko Labdarybės pikni-
praeito Seimo dirba, kiek t ik . kas. Į šį pikniką atsilankė ga- n ^ J - Trijonis, O. Evaškienė. 

žiuokime, ' aš jums parodysiu 
;. i,,*;i u. „ - i r • 'namus ir pasiimti įrodymų, 
ir katilą ir reikalingas prie- ^ ,. , 
taisąs. .Alano vardas rĘartfol, 
Mike Tlarne" 

Hartfel nuvažiavo, gi agen
tai ptetskui. Nuvyko parinkti-
non rezidencijų vieton, 738 -
56 st. 

"Eiki te štai vidun, jums 
parodysiu, kaip visas darbas 
vedamas", tarė Mike. "Šta i 
katilas, ten yra maišymas, 
štai vėl keletas galionų pa-

Nauji nariai prisirašė rug
sėjo 20, 1925: Petras Ivanaus
kas Jr. , O. Bramsauskienė, V. 
Cemercia, A. Damilienė, J . 
Brusolienė, A. Martinaitis, J . 
Stonys, P. Stalčius, A. Pul-
kienė, V. (Jestautas, M. Iva
nauskienė, M. Stolcienė. 

Nariai išsirašė: P. Trijonie-

gali. Bet savo darbe susitin- J na daug žmonių. Oras pasi
j a su daugeliu kliūčių. Bet taikė labai gražus taip, kad 
ji visgi per daug nesikarščiu- visi gražiai linksminosi. 
odama tą sunką darbą trrrba, 
tuos ledus laužo, kliūtis pa
mažu naikina, taip, kad nėra 
jokios abejonės, kad tos vi-

Įmokėjo: M. Sislauskienė, 

Remiantis matymu, agentams 
nesunku gauti "warantą" . 
Bet jei jie su " w a r a n t u " da
ryti privatiniuose namuose 
kratą nueis ir rezultate ten 
nieko neras? Jiems patiems 
bus blogiau. 

Iš Mihvaukee nepaduoda
ma žinių, kaip tas dalykas 
užsibaigė. 

Žiogas, i 

IŠ LIETUVOS. 
MARIAMPOLĖ. 

ko-
jau 

ISPANIJOS NUOSTOLIAI. 
Ispanija šiandie ir vėl ve

da intensyvi karą su rifaris 
Morokoj. Retkarčiais iš Mad
rido paduodama oficialių 
trumpučių žinių apie ispanų 
"laimėjimus" Vakariniam Mo 
rokos fronte ir Alhucemas 
užlajos šone. Jokių kitų ži
nių. Veikia griežta cenzūra. 

"Ūkininkas". 
"Ūkininkų Sąjungos" 

peratyvas "Ukin inkas" 
galutinai įsigyveno mūsų kai
miečių tarpe. Jo darbštus 
tvarkytojai: pinnininkas Vin
cas Katilius, amerikonas, ir 
vedėja p-lė J . Stalioratytė sa
vo sumanumu visiems patiko, 
išlaiko organizuodami vago-
ninį trąšų gabenimą, - davė 

galutinai džiaugiasi geresni u* jok i o nuošimčio neuždirbo, 
derliumi. Pernai šu baime1 mu- Šįmet, tai kas kita: ankstybą 
sų ūkininkai ėjo Mariampolės pavasaryje pradėjus darbą su 
ūkio parodon, o' šymet tai pa- 7(M) litrų pieno i dieną taip į-
tys ėmė rengti eksponatus, sigyveno, kad Kauno paro-
kad 17 ir 18 rugsėjo pasirody j doje už savo pagamintą, ge-
ti savo ūkininkavimo įvairiais) riausioš Lietuvoje ra-ies 
prašmatnumais. Šįmet derliu* j sviestą, gavo aukso medalį, 
labai geras, ypatingai žinni- Vištos, 
nią javų. j Mariampolės Moterų Drau-

Pieninė. p,'i.jos vištininkas ir masina -
Mūsų pieninė Kvietiškyje,, perykla, Kvietiškyje paštety-

galemybės naudotis jomis iri po ( pernykščio nusiminimo, ta Danų pavyzdinyje ūkyje, 
neturtingiems ūkininkams,'atgijo. Mat pernai led vasaros jau užinteresavo visas mote-
kurie sukrapštė vieną kitą' pabaigoje įsirengė ir, tik dvi ris. kurios įsigijo tiek patiri* 
litą ant zuperio maišelio, pa- 'savaiti dirbus, į rudenį pieno mo, kad ateityje žada 'apsei-
galiaus nė nepajunta, kaip pritruko. Taip kad įdėjus ka- ti, savo vištelias perinant ir 
užsimoka ir už visą maišelį ir pitalo apie 45 tūkstančius litų 1 auginant, be Danų globos. 

Šis pikninkas buvo su pra
kalbomis. Buvo atsilankę iš 
Chieagos Labdarybės agita
toriai p. J . Dimša ir Pr. Vė

sos kliūtys sudils, tie visiiryga. J ie tiksliai nupasakojo 
ledai sutirčps. Pavyzdžiui, 
vieną kliūtį neseniai mušu 
komisija nugalėjo. Jos rupes-
čiu bei nenuilstamu klabini-
mu miestas jau pradėjo toj 
apielinkėj gatves taisyti. Tai 
nemažai sutaupms Labdary 
bei pinigų, prie statymo na
mo 

K. Racinskiene, K. Zakarevi- j Viskas kai dangčiu užvožta, 
čienė, O. Branisauskienė, A. .nebežinoma, kas veikiasi pa-
ir J . Petraičiu, J . Bubelis, J . | c*ioj Ispanijoj ir kovos lau-
Stonys, K. Kontrimas, P. Stol kuose. • 

Anot žinių iš Henday, Fra n 
cijos, išdalies tas dangtis at-

Labdarybės tikslus, bei jos 
užsibrėžtus darbus. Žmonėm Teberienė, V. Šimkus, Z. Pet-

čius, G. Ankudavičienė, B. 
Kadzis, F. Vaičiulas, F . Ve-
ryga, J . V. Dimša, A. Joku-! vožiamas. Iš Madrido, Ispa-
bauskas, O. Ivanauskienė, M. nijos sostinės, ten, atvykę ke 

Turėkime daugiau kantry
bės. Vietoj kritikuoti mūsų 
komisiją, stokime jai i pagel-
bą tame sunkiame darbe. Ko
misija kaip tik dabar stato, 
tam namui pamatus. Tie pa-

kalbėtoją atidžiai klausėsi. 
Po prakalbų į Labdarybę į-

sirašė 15 naujų narių. Šis 
piknikas atnešė pelno $55.00. 
Taipgi reikia pripažinti, kad 
šis pikninkas nemažai Lab
daringos dvasios pasėjo mū
sų kolonijoj. 

Taigi mes Spring Valley 
14 kuopos nariai džiaugiamės, 
kad Labdarybės agitatoriai 
mumis aplankė. Esame dė
kingi Labdarybės Centrui, 

kus, A. Pulkiene, O. Juodsnu-
kienė, J . Trijonas. Labdarė. 
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| APSIDRAUSKITE j 
1 , NUO • i 

UGNIES 

matai tai yra visi dalykai,, kad mums tokius Labdarybės 
kurie reikia prirengti p r k į žinovus mums prisiuntė. At-
tokio namo statymo. Komisi- eity vėlgi stengsimės, ką to-
ja rengėsi rimtai, dirbdama Į kio panašaus surengti. 

Chieagos didelis miestas, jame pasitaiko kasdieną labai daug | 
lėtas asmenų. Jįe pasakoja, | gaisrų, kurie sunaikina daugybę namų, rakandų ir tt. Kur gaisras | 
kad Madride kilę gandų apie | atsilanko, palieka didele nelaimę--visko sunaikina. Tat kad tu nelai- I 
ddeliua ispaaanis atvykimus | ^ išven$įus, reikia nuo ugnies apsidrausti-insišiutint, o inšiurinij | 

^mm^mmgz^mmz^mzmm^mmzmmmmmB^Siį kompanijos už gaisro padarytus nuostolus atlygins. 
DIDELIS IR PUIKUS 10 METŲ %į Gorint insilurinti, tai geriausiai Jums p a g a u s DRAUGAS | 

| REAL ESTATE CO. kurios vedėju yra A. Peldžius. f | 
| Galite inšiurintį šios dalykus: | 
1 NAMUS, KRAUTUES, ĮVAIRIUS BALDUS - FORNI- * 
i ČIUS, AUTOMOBILIUS ir tt. 
s Kreipkitės: 

I DRAUGAS REAL ESTATE 
f 2334 SO. OAKLEY AVEl>aJE 
| Telefonas Roosevelt 7791 
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SUKAKTUVIŲ BALIUS SU PROGRAMŲ 
Rengiamas 

Garfield Park Lietuvių Vyry ir Motery Paš. Klhibas 
NEDfiLIOJ, SPALIO (OCT.) 4 D., 1925 

CICERO LIETUVIŲ LIUOSYBES SVETAINĖJE 
14th St k 49th Ct, Cicero, III. 

Durys atdaros 6:30 v. v. Pradžia 7:30 vai. 
GERBIAMIEJI : Ši* vakaras bus vienas iš linksmiausiu. Atliks 
programą patyrfc artistai mes užtikrinam kad busite patenkinti. 
Kalbės p. G ūgis, dainos MiSras Choras, J. Chapaitis solo, J. Sta-
sunas sulos monologą, paskambins ant piano Aldey Likas pasmui-
kos Klema Sieder. Po pirogramd galite pasišokt prie Rikas Band. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

CO. 
GHICAGO, ELL. Į 



D. R * H U G A S 
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Penktadienis, Spalio 2, 1925 

Sveikata — Brangus Turtas* 
KOSULYS. KODĖL GERIAME PIENĄ 

Kosulys yra paprasčiausia 
liga, nuo kurios daugumas 
žmonių kenčia. Kosulys pato 
savyje nėra liga, tik ligos žen
klas. Tai via ženklas "sdsiofc, 
žiūrėk ir klausyk • > kuriu* 

Nėra nieko kito 'taip gero' 
kaip pieno. 

Pianas parūpina vis4 reika
lingą medžiagą augimui ir 
priduoda energijos darbui, 
žaidimui ir šilumai. Tai būti
nai reikalinga maisto dalis 
toms motinoms karios savo 

sos žinomos reikmenys ran- Vaikas užbaigęs augstesne 
dasi štiežiaine, piene. | mokyklą, pradeda dirbti su-

Pienas reikalauja priedų, l a u k « f i 1 8 metlJ> i r u ž d i ^ a a 

kad parūpinti k'aikuriuos nu 
neralus ir reikmenis kiek jų 

pie $2,200 j metiis sulaukęs 
40 metų, ir iki 60 metų senu-

T E A T R A M S V E I K A L A I , 

. ,-! • , mo uždirba $78,000. reikiama. Kiekvienai kūdikis, | 9 ' 
ypač kuris negauna motinos 1 Kolegiją užbaigęs vyras pra 
pieno, turi kasdien gauti sky- ( deda dirbti sulaukęs 22 melų 
stimo kokio nors rukštaus; ir būdamas 60 metų uždirba 

Pennsylvanija Prižiūri Savo 

Vaikus. ' _ „ 

skaitlių, kuriuos nužlaiko vi- DRAMOS, TRAGEDIJOS, KOMEDIJOS, FARSOS IR T. T. 

suomeniškos ir privatiškos DEŠIMTS METŲ SMUKLĖJE, 5 akrų drama, M. Širvinta*, 
instaigosos. Tokių vaikų yra Losime veikia 10 vyru. ir 5 moteris, Kaina 40c. 
20,000 įstaigose, 8,000 namuo- j VYŠNIŲ .SODAS A. Čechovas, 4 veik. komedija, kaina 40c. 

gamta žmogų persergti. 
Jei turi didelį kosulį kreip 

kis prie savo gvdvtojo. Jei 
kosulys kilęs iš kokios nors P*™ mit ina ™k"»> i r **u; 

niems vaikams. Vaikas turi 
išgerti daugiau negu puskvor-

vaisiaus, kaip apelsinos ar $6,000, ir 
pamidorų (tomaites). Žieina, $150,000. 
kuomet negalinta mažų vaikų 

1SV1SO uždirba 

se, 16,000 šeimynose su mo
linos priežiūra, ir 32,000 šei
mynose su pagelba vargše vai
kų direktorių. 

lgai ant oro laikyti, nežiūrint i Pennsylvanijos Gerovės De-

organinės ligos, tai pacicj 
pradžioj jis reikia gvdvti. Ne
lauk ilgai, kad nebūtų pervi -I* i <*"** ° l a b a i m a ž i v a i ' 
lu Nemanyk, kad bereikalo k a i i r daugiuna didesnių rei-
čia kalbama. Daug yra atsi- j Mauja visos kvortos į dieną. 
tikimų, kad per apsileiuin a! P i e n a * gali priduoti, visa 
per vėlai gydytoja pašaukia. | maistą, kiek kūnas reikalau-

'ja. Kvorta pieno priduoda Svarbiausia kosulio priežas 
tis yra uždegimas "inuciis 
membrane". Šitoji plėvele 
prasideda nosyj ir baigiasi 
plaučių oro selelėse. Delio at
siranda slogos, gerkles skau
dėjimas, bronchitas ir šiltin*. 

ar jie gauna motinos pieną 'partamentas neseniai išleido 
ar ne, jiems reikia duoti žu
vies aliejaus (sod-liver oil). 
Senesni vaikai, apart pieno, 
turi gauti vaisių, daržovių, 
mėsos, žuvies, ar kiaušinių, 
duonos, kruopų ir bulvių. 

VAIKŲ PASAULYJE. 
tiek maisto, kiek gaunama iš 
puses svaro jairt ienos 'arba j 
keturių kiaušinių. 

i 
Pienas priduoda mineralus. 

Jei augantis vaikas negauna 
užtektinai mineralių valgiuo-

Kosulys su bronchitas dažnai Jge, jo augimas sutrukdomas. 

raportą, kuris parodo užlai 

Chicagoje nanijų statymas 
begalo brangus. Nežiūrint to, 
statvba visam miieste* visu 

kytų ir .prasikaltėlių vaikų smarkumu vedama. 

eina kartu su karščiais, inflii-
enza, tymais ir kitokiomis 
panašiomis ligomis. 

Viena paprasčiausių kosu
lio priežasčių yra rukymas. 

ir nervingumas 

turi silpnus kaulus ar pras
tus dantis. Reikia parinkti 
tokiuose valgius, kurie turi 
daug kalkių, fosforo, ir gele
žies. Mūsų kaulai ir dantys 

tiek kalkių kiek 10 apelsinų, 
32 kiaušinių, aT 20 svarų jau
tienos. Pienas taipgi turi fos
foro ir šiek tiek geležies. 

Kūnas turi būti aprūpina
mas tam tikromis reikmeni
mis, jei norima normaliai 
vystytis ir būti sveikais. Vi- ' 000. 

Dažnai ir nervingumas es*ti»*u*4ilk*da daugiausiai iš kai 
kosulio pradžia. Daug k irti; | k h*' V i e n a kvorta pieno turi 
įpročiai duoda kosuliui pra
džią. Atsitinka, kad po kokiai 
ligai gaunamas kosulyje, ir 
kostama, nors kosulio priežas
tys pranyksta, arba taip daro
ma iš įpročio ar neja-nimo. 
Dažnai naktimis užeina ne
jaukus kosulys. Net ka ;k'i-
riuose atsitikimuose lengva 
operacija yra reikalinga. 

• 

Minios pbycliologija kai ka
da ši-tą turi su bereikalingu 
kosėjimu. Ar kada patėmijot 
minioj, jei vienas kur suko
sės, tuoj it epidemija užsi 
krečiamu ir bereikalo d a g e 
lis kosti. Tą gali išgydyti ge
ra pastaba. Armijoj kai kada 
visas batalijomis kosėdavo ir 
karininkui įsakius sustodavo. 
Iš to aišku, kad bereikalin
gas kosulys gali ir turi buli 
kontrioliuojamas. 

Vei kosulį seka skausmas, tuo 
met reikalinga gydytojo do
mės, kuris surastų to priežas
tį. Ar šiaip ar taip su kosu 
Hu reikia būti atsargiau, it*s 
jis gali būti ir džiovos Želi-
tlas. Nepasitikėk patentuo
tais -vaistais, kurie gali su
trukdyti gydymą, tokiam at 
sitikime reikalingą. Džiova 
nėra kiekviename kosejiim, 
bet kiekvienas žmogus, kuri* 
džiova serga kosti. 

Jeigu kosti, skarele užsi-
dengk burną. Niekuomet no-
kosėk j savo ranką ir paskui 
nesisveikink su kitu asmeniu, 
nes gali ir kitą juomi užkrė
sti. Jei turi tokį kosulį, kurie 
negali greit nusikratyt, eik 

Mokslo Verte. 

Everett W. Lord iš Bosto-
n'o Universiteto College of 
Business Administration, ne
seniai užbaigė įdomią mokslo 
studiją. Jis rado, kad keturių i 
metų augštesnės mokyklos \ 
kurso užbaigimas yra vertas | 
$33,000 ir kolegijos arba te
chniškos mokyklos užbaigi
mas $72,000. Nemokintys vy
ras pradeda dirbti sulaukės 
14 metų, ir daugiausia uždir
ba būdamas 30 metų. Jis už
dirba mažiaus kaip $1,200 į j 
metus ir sulaukęs 60 metų iš- j 
viso uždirba $45,000i Per lai- į 
ką, kuomet jam vertėtų lan
kyti augstesne mokyklą, jis 
neuždirba daugiuus kaip $2,-

EE E3EEE 
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DARBININKŲ NAUJO 
BIZNIO CONTESTAS 
Per rugsėjo mėnesį visi STOCK 

YARDS TRUST & SAVINGS BAN-
KOS darbininkai įstos į naujo biz
nio contestą. Bus jiems mokama 
uz kiekvieną naują accountą .o 
tiems kurie gaus daugiausia ac-
countų bus duodamos dovanos pi
nigais pabaigoje contesto. 

Aš labai norėčrau but viena iš tų 
kurie gaus dovanas ir tikrai brarf-
ginsiu Jūsų pagelbą. 

Ateikite prie N. 12 langelio #o aš ' 
pagelbėsiu Jums pradėt naują ac
countą. 

KOTRYNA JONIKIUTE 

•• 

s: 
THE STOCK TAROS TRUST & SAVINGS BANK 

4150 SOUTH HALSTED STREET 
g * B -8- -g= — 4J!į 

PRAŽYDO NUVYTUSIOS Gėles, R Vaičiūnas. Veikėjai 5 rao 
teris ir 3 vyrai dalyvau lošime 25c. 

SMILČIŲ LAIKRODIS Drama Lošime dalyvau apie 7 
asm . i • • *Ęp* 

PONAS DAUGANORIS 4 veik. komedija Z. Samanius. Lo-
/ Šime 9 asmenės dal. 5 moteris ir 4 vyrai 25o« 

ŠVENTOS AKVILINOS KANKINĖS Mirtis 3 veik. Tra
gedija » «•*. 

KANTRI ALENA, 6 veik. 9 paveik. Drama Pr. M. Juras 35c 
KATRA NEIŠMANĖ, I veik., vaizdelis teatrui par. K.P.B. 5c. 
KAS BAILYS, KOMEDIJA 2 akt. Vertė J . Miliauskas 15c 
UŽ TĖVYNĘ 'MALONŲ KENTĖTI, 3 akt. dr. V. R-as 10c. 
SCENOS ĮVAIRUMAI, paraše J . V. Kovas 40c 
AVINĖLIS NEKALTASIS, 4 veik. komedija Aišbe . . 30c. 
DESENZANO MERGELĖ 3-jų veik. drama, vertė kun. V. 

K • • i *uc . 

NUGALĖTOJAI 3-jų veik vaidinimas M. Alb. 30c. 
KAROLIO TETA, 3 veik. komedija T. Brandon 50c 
PONIA PIPSE IR PANELĖ TIPSE I veiksmo juokas 20c 
ŽYDŲ KARALIUS, drama J. M. 6 i n intas 30c 
PATRICIJA, Nežinomoji Kankine drama J. T. 15c 
VIENAS I ŠMUSŲ TUR APSIVESTI I-no komedija . . 10c 
PAKLYDĖLIO KELL\1S 44ų aktų vaizdelis V. Š 15c 
MARCELE, 4-ių veik. vaizdelis A, Giedrius • . , . 15c 
KOMEDIJOS Pinigėliai, Karalaite Tikroji Teisybė, Gegu* 
MOTINOS ŠIRDIS 4-ių aktų drama, A. K. 50c 

zis, Kuprota Oželis. S. 0. Kymantaite 75c 
GRAŽI MAGELIONA Melodrama 4 aktų K. Duktė . . . . 50c 
ŠEIMYNIŠKIEMS VAKARĖLIAMS PRAMOGĖLE, S. 

(̂Vyne . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • • • • • • « • • • • • • xvv». 
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. SEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo Isaoelle Kay 

Lietuvė i e imyninkė Amer ikoj* visados trokšta gaut! pata
rimų pagerinimui jos žinojimo atl ikinėjant pareigas kaipo 
Seimininkė ir motina. Šitos* skiltyse kas savaite tilps 
straipsniai kurie bus indomųs ko ina l Lietuvei šeimininkei. 

^ — — — — « • — — • m m m m m — M — — — — — — * — • — ' • • »m ( 
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P h o n o : Atdara 
l k » u h \ a n l 43T>2 Dieną Ir NaktJ 

A. F. C Z E S N A H O T E L 
T U R K I Š K O J SULFURTNĖS VANOS I R E L E K T R I N I S GYDYMAS 

D A B A R 'NAUJAI ISRADOME mineralines, šleriiies vahas, ku
rios yra geros nuo visokių Ilgu: rumatlzmo, cirkulacijos, kraujo dr tt. 

MAKAŽINIS BRAUKYMAS, elektriniu ir švedišku būdu. 8u 
mušu pilnu seto instrumentų mes gal ime suteikti 25 skirtingus 
treatmenuts . 

NAMAS naujai ištaisytas ir padidinta. Yra vietos del 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali butl savaitę laiko arba taip ilgai klek 
reikalinga, 

MOTERŲ SKYRIUS atdaras Utarninkals nuo 8 iki 12 vai. 
nakties. 

1657 WEST 45TH STREET 
K a m p a s s o u t h Paul ina Street 

• 

RODYKLĖ No. 4<> 

Virimo Rccvpta> mažai muilo dadedant. Praš&imlmul 
nuo pametalų plėtmus, apibarstyk 
sausu krakmolu arba kreidos miltais 
ant plėtmo. 

Daržovė kuri reikalinga purle vi
rimo yra morka. Daugel is šeiminin
kių niekad nenaudoja morkų pVie 
maisto vietoj kitų darjovių. Morkos Jeigu skurinė valiza sufiltl npa iš-
>ra maistingos ir turi apie 10 nuos. tepk ją visa al iejum. Tas sulaikys 
cukraus. Jaunos morkos yra geriau- I oda nuo sutrukimo. 
šios prie virimo. Jūsų še imyna tu- j 
retų valgyt daugiau morky negu ! Nuvalymui medžiu nudažytą gele-
valgo. Sekantis receptas gaminamas ž i n i dalyką naudok borakso muilo 

i putas, kad vanduo daikto nepaliestų, 
tik trtnt muiluotą nugręžia skarulį. 
Paskui nušluostyk flanelių padažytu 
kerosine. 

su morkomis. 

Morkos su žal ia is žirniais. 
% .puoduko evaporated pieno 
2 puodukai kapotų morkų 

2 šaukštai sviesto 
-' šaukštai miltų 
2 puodukai žirnių 
*4 puoduko vandens 

Ištyrinimui oro kambariuose kad 
ne t perimtų drapanas ir viską, pa
imk puoduką vandens ir dadėk kel is 
lašus lavender aliejaus ir pastatyk 
ant stalo kambaryje. 

• 

Grožės Patarimai 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Palaidoj imus aprūpinu gerai ir 
dailiai. Busi te pilnai patenkinti . 

Automobil iai vestuvėms, krikš 
tynoms ir t t 

tld 

VYRAI GYDYKITĖS 
Gydimas 

Tik J5D $10 
1911 CANALPORT AVE. 

Tel. Roosevelt 7532 
i - • - • • • • • • • • • • » — 

Muilą naudojamą veidui nekeitinėk 

Druskos ir pipirų del skonio 
Numazgok, nuskusk morkas ir su

pjaustyk keturkampais šmotel iais 
Virink sūdytam vandenyj iki sumin- ' nuolat. Kaip tik randi muilą kuris 
kštėa. Nukošk ir suanaišyk su dviem tinka odai, nenaudok kitų. Perfurnas 
puodukais žalių žirnių kurie irgi bu- '• dedamas j muilą veika kaipo anti-
vo Įfevirti. Ant to užpilk sudarytą i š , septikas ir turi galės sunaikinti tu-
pleao ir miltų sosą. Į lus ligų perus. Geras mui las taipgi 

būna pagal jo švelnumo ir putojimo 
Virtuvės Reikaluose galimybių. Kitais žodžiais, ge!<as 

Po išmazgojimo arbatinio ir kavi- Į m u i l a s y r a tai tyras, švarus ir pri-
nio puodų, leisk jiem pastovėti su ' i m n u s . Stebėtina kaip atsargiai da-
atkeltais uždangalais kad oras ga- ronia g e r i m U i i a i , . beveik kaip pri-
letų ineiti j vidų ir gražiai išvėdintų gaminant valgius, 
vidujirfj kvapą. 

Ypatiška Sveikata 
Lemonal duos dusyk tiek skystimo Į 

p a s g y d y t o j i ) IT s e k JO p a t ą - ; kiek gauni paprastai jeigu p irm j ų ] Geriausias būdas rygyt Šaltį tai 
• r \ spaudimo sudėti juos ant šilto pe- tol imu ir nedraugišku būdu. Neprisi 

X l l l l U O a čiaus irp alaikysi 15 ar 20 minute , pratink prie ša lč ių—nes jie tikrai 
laiko. j pasinaudos tavimi. Nekurie tik ir 

šneka apie pagavimą šalč io—o šaltis Tai šitaip pataria 
| . T A r , r , . , - Nuvalymai lipšnių kepamų skar- I j u o s p a & a u n a . Jis užklumpa kada 

hani L.. -Manson, \ aisty bes , vadų, trink ja iip ^^ ^ v , , ^ arhri. . „ „ I ^ I M nr 

Distrikto Sveikatos Valdinin
kas. Jis šiuos patarimus davė 
per radio. 

jas lygiai su smyrio po 
pieriu, paskui naudok taukus ir drus 
ką ir gal iaus nuplauk su karštu 
vandeniu. 

Pirm virimo vištos mėsą, ištrink 
ją iš viršaus su riekute lvraono. Tas 

» padarys paukštieną minkšta Ir pilna 
skystimo. 

Cukriniai burokai, 
apie Marianipolę dar neištlr 
Ii ir nežinome kas daugiaus 
duos ūkiui pelno; ar jie, ar 
mūsų paprastieji runkeliai V 

Naminiai P a s k e l b ė ji mai 

jie f r a pervargę, arba- persivalgę, ar 
ba su užkietėjusiais viduriais. Skait
l inės parodo kad paprasti šalčiai pa
daro daugiausia nuostolių negu ko-v 

kia kita, liga. ša l t i s yra užkrečiamas 
— ji gal ima perduoti kitam ir ki
tam. Jei turi šaltj, saugokis neuž-
krėk kito. Kosint ar čiaudant užsi-
dengk/ burną skepetaitė. Suteptas 
skepetaites nemaišyk su kitais skaJ-

6«K u v KELLOGGS 
TASTELESS CASTOR 011 

Gerai išdirbtas eastor oil 
del medikalio vartojimo. 
Be skonies. Nemainytas 
grynumas. Kiauskite Kel-
log's, pagamintas mūsų 
Laboratoriuose. P a s kiek
viena vaistininką. 

Nuvalymui paprastų patiesalų nau f biniais, jas reikia skalbti ir sterili-
dok amoniją ir šaltą vandeni: v i s a p ^ u o t i paskirai. 

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus : 
Kada pienas yra reikal ingas del užtat kas jis yra geriausis užvadas 

pudingų, zupų, saldainių ir tt. var
iuokite Borden's Evaporated Pieną Šviežo pieno ar smetonos. 

• m 
Šita S y k | W 

BANDYK 
Boimišką 

Apiniais-paskanintę 

PURllAN 
MALT 

Duoda genus 
rezultatus 

Klauskite savo 
s-* Grosernlnko 

Iki pranešimui gydysu vyrus u i 
numažintą kainą $10.00. fiis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimas yra 
pavojingas. __ 

Ar sergate? 
Ar norite i š 
sigydyti? At
eikite pas m a 
ne del pilno 
Fiziškos ir La 
batorijo.s per
žiūrėjimo. Su
žinokite jūsų 
tikrą stov}. 

Negalšykite 
la ika pas ki
tus gydytoju*. 
A* "artojų X -
Ray ir Mic-
roakopą del 
egzaminacijų 

W. R. Regfster kurie suranda 
. . . ^r r»«-»>w.—. t ikra priežast, 108 N. D e a r b o r n l l g ^ M a n Q 3 5 

bt. 13-to aukštis metų pasek-
Visų sergančių i™1**®" pra*? 
vvru draueas k ° 8 b u v o p a " 
Mano g e r i a u 7 u S v e 8 t o s **\f-, ^ geriausias , % a e r e a n C l ų 
paliudyjimas y r a | "* į t e i k i t e 
mano išgydyti ir E į l e ^ Te4 
patenkinti pa- į į £ į £ \ T

gt 
cientai. fell, gydimas. 

MIKUTIS IR GENUT& 3 veik. komedijas vaikams . . . . 20c. 
CLN.G.U — LINGU iš girtuoklių gyvenimo 3 veik. kom. 30o. 
AR ESI ČIA MANO JĖZAU? Drama V. K 10c. 
KARĖS METŲ vaizdelis, iš Lietuvių Gyvenimo Pr. A-tis 15c. 
TARP DILGELIU ROŽĖS Melodrama 2 dalyse 6 akt. . . 80c. 
l'EODOLINDA, 1 veik. komedija U. Juozas . . . . » . * . . * ' - 90c. 
KOAtEDIJELĖS Mėgėjų Teatrui; I. Uošvė į namus tylos 
GIMS TAUTOS, Genijus Drama II dalyse kun. L. V. 30c. 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS 5 veik. drama A. Matutis 36c. 
AMERIKOS DOVANOS LIETUVOJE, komedija 5-iu aktų 

V • 1 \ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » * ! » » • • » » » » « » « W » » * 
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nebebus. 2. Kurčias žentas. 3. Vargšas Tadas. 4. Advo
katas patarimai. 5. Gaila u*ų. 6. Nesipriešink. 7. Nepa
vykusi komedija. 184 pusi. / ».. V5c. 

GYVŲ ROŽIŲ VAINIKĖLIS drama 4 akt. paraše Gėlelė 2&C, 
V A1KŲ TPIAJ.KAS 1UC. 

TEISINGAS JUOZAPAS drama 3 atideng. kun. J. 2. . . 30c. 
PABAIGTUVES, dviveiksme komedija J. K 20c. 
ŽVAIGŽDŽIŲ TAKAI, Triveiksme drama, Vidunas . . 10a 
DRAMOS, Germaną 2 aktų, Fabiola 5 aktų, Liurdos Stebu 

klas 4 aktų, J. T. » 65c. 

Reikalaudami virš pažymėtų loiygų rašykite šiuo antrašų: 

" D R A U G A S " 
2334 SO. OAKLEY AVENUE CHICAGO, ILL 

! { » — • • - « » . . • • ! . J M M - t » > * » _ - ^ . — — — . • » - - » • > ! ! • • • • — i * - - ~ m į į 

606 Europos 
Remėdijos 

IIKI.OS ir PAGEiUNV-JS 
914 

Sutelktos del kraujo pagerinimo. 
Ligos kurios buvo negal ima išgy
dyti pasiduoda Šiame scientifiskam 
gydymui. Aš variuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karvę-
rauplea, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurte gydo neatkratomas l igas į 
trumpa laiką. Ateikite Šiandien 
del patarimo kuris bus suteikta* 
veltui. Valandog 9 ryto iki 5:30* 
v. v. Utarninkals, Seredomis Ir Su 
batos vak. iki 8 v. v. Nedėl iomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

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

Paimkite elevaitorj iki 12 
aukščio 
N Chloago, m . 
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NAUJA KNYGA. ŠVENČIAUSIO JĖZAUS VARDO 
DRAUGIJOS ĮSTATAI IR LABAI PRAKTIŠKAS t 

PRISIRENGIMAS PRIE IŠPAŽINTIES IR 
KOMUNIJOS I š ANGLŲ KALKOS SU

LIETUVINO IR IŠLEIDO KUN. 
P. P. SAURUSAITIS. 

Jau senai mums reikėjo šios knygos, ypač čia A-
merikoje gyvenantiems Lietuviams. Nes visose Kata
likų parapijose yra suorganizuotas SS. Jėzaus Vardo 
draugijos, tai Lietuviams labai negražu neturint vers
tų Bažnyčios po daug kartų? užtvirtintų Instatų, ir taip 
gausiais atlaidais apdovanotų praktikuojamų veikimų. 

Nieko negali būti naudingesnio pasaulyje Katalikams 
kaip gerai išmokti prisirengti prie Išpažinties ir vertai 
priimti Sakramentus Atgailos ir Kūno ir Kraujo arba 
Komuniją! Tai šioje knygutėje kiekvienas atras praktiš
kiausius pamokymus. Tiems kurie neturi dau£ lako iš 
knygų melstis, si knt^Utė patarnaus ir vietoje malda
knygės, nes joje randasi Mišių maldos su apmąstymais 
Kristaus Kančia*; Mišparai feS. Jėzaus Vardo, kuriuos 
ir visuomet galima kaloėti; SS. Jėzaus Vardo Litanija; 
S. Kazimiero Litanija; Maldos Ryto ir Vakaro; Kate
kizmo užtektinai visiems taip vaikučiams rengiamiems 
prie pirmos Komunijos, kaip suaugusiems kurie yra f>fc-
miršę mokslo reikalingiausias dalis. 
P. S. Aptaisytos panašiu odai apdarėliu . # 60e. 

Aptaisytos popiera 30c 
Pirkliams užsimokantiems už 10 ega. 50 nuošimtis arba 
per pusę nuleidžiama. 

-DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

Arba pa* Rev. P. P. Saurusaitis 
15 E. 23rd Street Bayonne, N. J. 
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Penktadienis, Spalio 2, 1025 r> R A v *3 A s 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
C I C E R O J E 

Švento Antano 
Kudavojimo ir Skolinimo 
Bendroves (spulfcos). Cicero, 
Illinois, 13 serija laimingai 
užsibaigė 28 diena rugsėjo, 
1925 m., spulkai 3 metus ir 
o men. gyvavus. Paskolinimas 
ant pirmo morgičo savo drau
gams $92,000, eapitals $100,-
(XX). 14 serija atsidaro 5 die-
ną spalio, 1925 m., Šv. Anta
no Parapijos mokykloje, aš
tuntam kambary, 7:30 vai. 
vakare. 

ADVOKATAI: 

Visi nuo pradžios serijos 
pradėkite taupyti. Bendrove 
susideda iš vienos minties na-

ParapijosĮ r įU ) b e p a r t e k o fanatizmo. I naiptoi 
Ateikite, o busite pilnai pa
tenkinti. 

Su pagarba, 
Feliksas Strelčiunas, rast. 

. 1418 S. 48th Avenue 
Cicero, Illinois. 

JOHN B. BORDEN 
(John Ragriziunas Borden) 
UŪBTUVIS ADVOKATAS 

• t W. Washingt«>o St., R. 1S10 
Telephonc Dearborn 8946 

Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600 
zJ 

į A. A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-5 

VAKARAIS: 
3241 8. Halsted S t. Tel. Yarris 0062 
7 iki t T. T. apart Panedėllo Ir 

Fėtnyčios 

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

T 
Ofisas Dldmlestvj 

South La Salle Street 
Kambarls 530 

Telefonas Central 6390 
Telefonas Tartis 4681 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

Pag'erbimo puotele. 

Rugsėjo 17 d. pp. Šatkų na
muose įvyko graži ir draugiš
ka puotele, (shower party) , 
kuri buvo surengta artimųjų 
draugių p. Augustinai Jakai-
tei - Šatkienei pagerbti. 

Susirinkus grąžam būreliui 
viešnių, sėsta prie gražiai pa
rengto stalo vakarieniauti. 
Besistiprinant skaniais val
giais, p. K. Sriubiene, suma
nytoja ir komisijos narė šio 
gražaus susirinkimėlio, prane
ša ruoteles tikslą, ir kviečia 
viešnias šį ta. pakalbėti. Visu-
pirma pakviesta p. S. Saka-
lienė, kuri gražioje kalbelėje 
piareiškė daug linkėjimų p. 
Šatkienei, kaipo vienai iš uo
liausių Moterų Sąjungos dar
buotojų. Gražių linkėjimų taip 
pat pareiškė p.p. O. Nevulyte 
E. Rakauskienė, T. Baubkie-
iiė, S. Lauraitieno. 

būdavau maloniai priimamas 
ir mano įgaliotajam reikale 
remiamas. Su senesniaisiais 
lietuviais kalbos netrukdavo 
ir susišnekėdavom, ko apie 
čia gimusius ir augusius a-

negalima pasakyti. 
Bet štai atitolau nuo did
miesčio ir nutūpiau Worces-
teryje, Mass. pas gerb. klebo
ną kun. Vasį, žinomą, visuo
menininką ir tautos mylėtoją. 
Gerb. klebonui dėka teko pa
sipažinti su dauguma lietuvių 
organizacijų-draugijų, susieiti 
su Įvairaus amžiaus žmonė
mis, neišskirint ir priaugan
čios kartos. Su malonumu pa
stebiu, čia dar neturėjęs at
sitikimo, kad su jaunaisiais 
bučiau negalėjęs savąja kal
ba susišnekėti. Ar galima pa
našų reiškinį pavadinti kito
kiu, negu reiškiniu džiuginan-

įr katal. spaudą remti ragiman | 
čia prakalba atidarė gerb. 
kleb. kun. Vasys ir pavedė 
man žodį. Dėka gerb. kleb. 

WESTVILLE, IIL D A K T A R A I 
Bažnyčios atremontavimas. 
Pora savaičių atgal, darbi-

kun. Vasio ir kun. Čapliko' n i n k a i visomis pajėgomis lu-
pritarimui ir paskelbimui į p a n u o bažnyčios molius, dar 
mitingą žmonių atsilankė ap- Das .eina visu smarkumu nė
ščiai. Laike mano kalbų per- užilgo prasidės plytlėjimo dar-
traukos vieni susirinkusių ra-' b a s . gį0 miestelio lietuviai 
sėsi į šv. Kaz. Dr-jos įvairius katalikai, tikrai galės didžiu-
narius, kiti užsakė po laik- o tįg s a y o maldnaimu, kuris 
raštį savo giminėm Lietuvo- b u s gjraži'ausias iš visų apie-!R 
je. Štai garbingųjų katal. ]įnkių. 
spaudos rėmėjų p a v a p ė s : ' Parapija turėdama savo 
Vladas Rimša $50; Antanas s v e ta ine, puikiai naudojasi, 
ščensna $36; Juzė Leonaitė ir D a b a r kas Šventadienio va-
Anelija Mačiuliutė po $35. Po karais rengia šokius, kurie 
$2: P . Vaškelevičius, J . Saka-'pelno gerai 'atneša. Rūgs. 27 
vičius, P. Karpavičiūtė, J . <]. pasitaikius gražiam orui, 
Kirmilas, Z. Pašukinienė, M. netik svetainė bet ir kiemas 
Šliorienė, M.-Bokiutė, & Sei- buvo pilnas žmonių, biznis ė-
monaitė, M. Šeškevičienė, P . ' j 0 visu smarkumu. 

DR, CHARLES SEGAL 
•^^™ \ 

Perkėlė savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SPEOIJALISTAS 

Ditovu, Motėm Ir Vyrų Ugų , 
Tai.: ryto nuo l t — l f nuo 1—4 
po pietų: nuo 7- -8:*J vakar* 
Nekėliomis: l t Iki II . 

Telefoną* Midway 18M 

Tel. Canal 0257 Res. Prospeet OOStt j 

DR. P. Z. ZALATORIS 

Ant galo prabilsta' pati p. 

Kvietinskas, C. inkevičius, B. 
Juknienė. Po $1.00: O. Lan-

čiu ir lietuviui maloniausiu-1 džiuvienė, M. Onušauskienė, 
-- Kad šioje kolonijoje tautos, P. Lukšys, O. Gaidienė, U. 
dvasią palaikius ir išauginus Karoliutė, D. Uždavinys, M. 
— yra ir priemonių ir vadų.' Palevičius, E. Daminaitienė. 
Šios krypties svarbiausiais Su pasigerėjimu reikia pa-
faktoriais yra bažnyčia, su jos stebėti, kad čia yra Kauno 
klebonu gerb. kun. Vašiu ir Šv. Kaz. Dr-jofc spaudos pi a-j 
mokvkla. Toji mokykla ne- tinimo skyrius, kurs besi dar- ' - 'U^.' •' J a ' 

II«J *.„;.„ .~,»wui-»> v A - i v . . . ryte, Sv. Pet. ir Pov. bazn., 
vien vra "lietuvių mokykla , Duodamas yra išrašęs kelis . ' _ . ' 
, " , , . . v. . , •« f i j I kun. L. Brigmanas sunso mo-
bet palyginant ją su kitomis, šimtus knygų iš Kauno, kadi v. k m .t ^ r 

lietuvių par. mokyklomis, ga-, savo kolonijoje išplatinus jas. 
Įima, rasit, pavadinti "lietu-1 Greta išvardytų rėmėjų dar 
vižka mokykla", nes jo- anksčiau ir iš kitų vietų įsi-
je mokytojauja, lietuviškai rašė į šv. Kazimiero pr-ją se
kai ba ir lietuvių kalbos 1110- kantys asmenys: iš Brookly-
kina Seserys Kazimierietės - n, N. Y.: Ona Kąjauskienė 

Vestuvių epidemija. 
Šiomis dienomis mūsų mies

telį apsiautė kokia tai epide
mija, štai vieną dieną, dvi lie
tuvių, ir viena slavokų pora 
buvo sušliubavoti. Ši'ame mie
ste toki įvykiai, tai tiesiog ne
paprastai. 

Gydytojas Ir Chirurgas 
1821 South Halsted S t i o . i i D U U U I i i a i s i c u ra*. 

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryte iki 3 po pietų; 

6 iki 8:30 vakare. 
! J 

$50; Rozalija Savickienė $36; lietuvaitės, (jreta šio, čia ne 
sibijota mokyklos faėiatoje ir J . Sabaliauskas $4.00; A. Ka 

A. Šatkienė. Tarp kitko ji J mokyklos sienose padėti gra- ' jauskas $3; K. Mitkienė ir 
sakė: 'Kažin, jei ne Mote rų | ž i u lietuviškų parašų. Iš at- M. Savickas po $2. Iš Elua-

terystės ryšiu A. Šmitų su M. 
Girdauskaitė. Šie jaunuoliai 
yra pavyzdingi katalikai, lin
kime kad ir naujame gyveni
me taip-pat pasižymėtų. 

Tų pačią dienų per sumų, 
kun. A. Karužis amžinuoju 

DR. SERNER, 0 , D. 
U e t m i s Akla Specialistas 

N 

Turėk švarias. 8veikas aidi 
Jeigu kenti galvos skaudėjfena. 

jei tart aktų uždegimą, jeigu akys 
c u vargt, silpnos, skaudžio* arba 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

Akiniai $5 ir augščiau 

IValandos nuo i Iki • vakarą. 
Nedėllomia nno l t Iki 1 

8338 South Halsted Street 

Dk. VA1TUSH, 0 . D. 
Lietuvis Aklu Specialistas. 

JOHN M I N S K A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1111 W. 22nd St. arti Lenvttt 8a> 
Telefonas Oanal 1551 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Be
rodo j ir Pėtnyeioj nuo 9 r. Iki • 
v. Vsda visokias bylas visuose 
teismuose. Egsamlnuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir 
Bisnlus. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaua lengvomis lilygo-
mls. fc*g«*P 

j Sąjunga, ar mes būtumėm pa-
sipažinusios viena su kita, ar 

j turėtumėm draugiškumo ry
šių. Tik besidarbuojant "M. 
S.' susipažinau su Tamsto
mis ir matau Tamstų prielan
kumą link manęs. Taigi pri
imkite gilųjį aeių kaip už do
vaną, taip už surengimą, šios 
gražios puoteles". 

(Jražių ir malonių įspūdžių 

lankytų vietų, nors daug ka-lbeth, N. J . po $2: Bekšienė 
me dar nebūta, niekur nepas- | ir O. Baublienė. Iš Westfield, 
tebėjau tokio susirūpinimo dcl Mass.: K. Masaitis $2. Iš Pit-
pavojaus, ištautėjimo žvilgs- 'tsfieid, Mass. M. Užubalis $2. 
niu, kaip čia, nors pavojaus - Gerb. klebonui kun. Va-
<via gal mažiau w g u kitose siui ir visiems WorcesteJrio ir 
vietose. jis kitų vietų spaudos reme-

Greta jvairių ir labai na- jams tariu mano giliausi pa
dėkos žodi "ačiū". 

Malonu ir saldu darbuotis 
Bažnyčios ir tautos labui, kai 

K . JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

j l t t Norta State Street 
Telef. State SMS 

Vakarais Ir nedėlios rytą t 
3335 St. Halsted St. 

Telefonas Yards 0141 
Bylos vlslose teismuose — Ab
straktai. — Ingallojimal — Pas
kola pinigų 1 ir 1 morffičiama 

riais skaitlingų dr-jų, yra čia 
"Maironies bendrove'*, tu
rinti čia pat ties miestu ant 

išsineši žmogus iš tokio susi-[ežero kranto parka ir pora' j a u t i ; k a d įįį z m o n e s 

rinkimėlio, kuomet matai ! J a m e namų su sale. Vienas' 
draugišką šypseną susirinku- svarbiausių bendroves tikslų 

yra: įtaisyti įvairiems do
riems pasilinksminimams pa
togumų, kad tuo pačiu pri
traukus lietuvių jaunuomenę 

iųjų veiduose. 

Viena iš dalyvių. 

VVORCESTER, MASS. 
Tautinis susipratimas 

reiškiasi. 

Patarlė sako: " juo gilyn į 

mišką, tuo daugiau medžių". 

dvasios vadai gerai atjaučia 
ir įvertina sekančią šventą 
tiesą: jei neturėsime savo ran 
koše spaudos - tuščiomis sta
tysime bažnyčios ir vienuoly

nus, arba Popiežiaus Leono 
ir kad, jai įkvėpus meile p r i e ™ , ž o d i į u g ; Uėkritno k a t a . 
savo kalbos ,r tautos. - Visos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lietuvių dr-jos spiečiasi irlgpaudo 
susirinkimus atlieka po baz-{ 
nyčia, parapijos salėje, kame 
visuomet atsilanko ir drauge 
darbuojasi nenuilstamas gerb. 

J. P. WAITCHES 
ADVOKATAS 

Tel. Pullman 8377 Roseland, Dl. 

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

127 N. Dearborn St. 

Kambarys 142t 

Telefonas Dearborn 60M 

I SPECIALISTAS eSRamlnavoJi-
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius 
sudus, . v 

\ ~ • - ^ = = 

Taigi kam miškas brangus i r .kkbonas kun. Va^ys. Taigi 
kas jį myli, tai miške jis jau- J kuo tolyn, lyg į mišką, juo 
čiasi lyg kokioje laimes sale- malonesni įspūdžiai. Čia Wor-
je. Taip ir su manime. Aplei- cesteryje yra naujai susitve-
dcs tūlam laikui Liet., slibino rw* ktt^ parapija. Pastaty-
laivo per vandenyną pe rke l - ! m u naujos bažnyčios uo l i a i ' i 
tas, išsiritau, arba teisingiau rūpinasi gerb. klebonas kun. i 
pasakius, iškeverzavau į New; Čaplikas, bet apie tai prie 

Su pagarba 
Kun, St. fravilanis, 

Šv. Kaz. Dr-jos įgaliotinis 
Amerikoje. 

Palengvins akių iteinplma* kas 
moterystės ryšiu surišo Tarną f £* £*<•*••?*<•>» .,?>>wi<H—e 
Karužį su Brone Bielskaitė. Į 
iškilmingas Šv. Mišias atna
šavo gerb. kun. A. Karužis, 

.diakonu buvo kun. V. Ažu-
i 

įkas, subdiakonu Brolys L. 
'Norris. Laike šliubo ir per 
' ^ f e r ^ r i m n " (Rosewigo ir 
Mascagni) 4<Ave Maria 's'S 
tikrai artistiškai giedojo so
liste E. Stansberiutė. Kadan
gi jaunavedžiai nuo mažens 
priklausė prie choro, tai ir 
choristai stengėsi savo prie
dermes gerai atlikti. Baigda
ma, turiu primint, kad šios 
vestuves buvo puikiausios 
šiame miestelyje 

Neužilgo įvyks kitos, irgi 
nepaprastos vestuvės, bet a-
pie tai kitą kartą. 

Sekm. spalių 4 d. Šv. Pet. 
ir Pov. svet. įvyks nepapras
ti šokiai, kuriuos rengia vie
tos Vyčiai, Kviečiame visus. 

vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo. skaudančius ir u Įdegusius 
karsčius aklų, kreivių aklų, kata
ro, nemlego, ir taip toliaus, M < 
vaistų arba skausmo. N e pervirsi 
na nei aklų medikalis mokslam, I 
Visuose atsitikimuose daromas 
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 

Į visokias ligas arba nenormali pa-
! dėjimą, silpnybe muskulinlų a-1 kių. Akiniai padaryti, kurie pri
taikomi sunkiausiuose atsitiklmuo 
se. Nauji stiklai Įdedami į rėmus, 

I jei reikalaujama. Stiklai Įdėti nuo 
numerio Ii recepto duoto visiems 
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. 8peciale atyda atkreip
iama palengvinimui visų nervų 
lirų, kurios paeina nuo erzinimo 
svarbių nervų ir smegenų vidurių, 
paeinančių nuo nepataisytų akių 
{tempimo, kuomet geras piirinkl-
mas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjimą. Taipgi arti tr toli 
matantiems pagelbėta. Speclalė a-
tyda atkreipta { mokyklos valkus. 
Valandos: nuo 1S ryto lai t rak. 
Nedėllomia nno 9 iki 1 po pietv 

Tel. Borievsrd 7689 
1M5 W*tst 4 r tb Street 

AJUMKI 94 D t ALGS01AH 

— 

DR. C. Z. VEZELIS 

Yorko sausumą. Lankiau net 
keliolika, New Yorkui greti
mųjų, lietuvių kolonijų, kame 

progos vėliau. 
Parapijos salėje buvo su

rengtas mitingas, kurį gražia 

CHAS. K. VUOSAITIS Si 

A. L, T H O M A S 
LIETI VIS A D V O B L A T A S 

12037 Normai Avenue 
Telefonas Pullman 70f7 

Bylos visose teismuos* —« 
Abstrakal, 

t 
o< 
oi 
oi 
•> 
e-

i# 

Didžiauses lr geriauses rinvejei •" 
ant West Sides. D 

Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių w< 
materijų del vyru ir moterų <^fe 

NAUJAUSOS MADOS SIUTO 
Visokiu Btylu 

S Padarau ant užsakinio greitai ir gerai, i 
% Kainos visiems prieinamos^ /; 

<* Kreipkitės pas mane del gero patarna-"? 
vuno. Taipun 

o* VaJome, dalome ir atnaujiname senis, 
| CHAS. K. VUOSAITIS 

Lietuviu Eraučins 
2337 So. Leavitt St. Ohicago. U i 

Tai Roosevelt 8982 

*iuiiiiiiiiiMiiiiiMiiimmMiimiiimm:;n 

" AUDlfoRIUM CAFE f 
AND r 

CHOP SUEY i 
Gera Vlete 1#Jsvalgttl 

S Lietuviškų lr Amerikoniškus 
valgių kur gražiu lr švariug 
Speciali lietuviški pietus papras |5 

S*" toms kainomis nuo 11: I t ryto a 
- i k i 2:00 po piet. 
§ P. A. PALLULIS f 
g Savininkas 
5 3200-02 So. Halsted Street | 

Tel. Boulevard 5788 
Atdara D te na lr Naktj 

»urjiniiiiiniiinnininnm»iiiiinniMin5 

Tel. Blvd. 8138 
M. wornuEvViaB^BAmB 

Akušerei 
Pasekmingai patarhauja mote
rims prie gimdymo, patarimai 
dykai moterims \\ merginoms. 

311S SoutU Halsted St. 
i • II • • i i • 

DR. J. M. FINSLOVV 
Lietuvis Chiropractor 

1645 W. 47 St. Chicago. 
Telefonas Slvd. 7006 

Valandos: Nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Nedėliomis 10 iki 12 vai. ryte. 

T 

LIETUVIS DENTISTAS 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Arti 47tos gatvės 
Ofiso Telef. Bosdcvard 7049 

1 

\\r KRAUJO EGZAMIN0S 

Klinikas Veltui 
TIK DEL VYRŲ 

Mokėt 
"914" 

Gydytojui Nereikia 
UfS\ff) Europos 

U l / U Vamtai 
Pacientai tik moka maža dal| už 
vaistus. Mes išgydome \isokias 
ligas Kraujo, Odos, Kepenų lr 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 West Madison Street 

Kampas Paulina St. 
Valandos nuo 10 iki % vai. vakare 

Nedėlioj 10 iki 1 

— — — — — — — — — 
Specialistai užsise-
nėjusių cbroulekų 
ligų vyrų. moterų 
tr vaikų. Daktarų 
Medlkalė Laboratorija. 
DR. HORVAT, DR. WELLlNO 
1347 W.18 St., Kampas Blue Island 
Aye.y 2 fl. Vaianaos i.uo t iki I 
kasdien. Nedėlioj nuo 0 tkl 12. 

f Į • ~ I ' ' I" \ ~ 

DR. H E R Z M A N 
I š R U S I J O S 

— 

DR. J. P. KONOPA nSTiaSSS1" 
X-SHNDULiAi. GXDO ^^S&^SJ^" ,B 

Specialls: Gydymas Vyrų, Moterų lr Vaikų taipogi Aklų. Ausiu, 
Nosies r Gerklės naujausiom!!, geriausiomis priemonėmis. 

Ofisas 152a VVt Division St., Kampas MUwaukee ir Dkjkson St 
Vai.: 10 - 12 pMešplot, 2 - 4 po piet rr 6 - 8 vak. 

Telefonas Armitage 6145 

į 

Sekmad. 10-12 

Gerai lietuviams žinomas per I i 
metų kaipo patyręs g> Jytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo stalgias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 
* 18th St., netoU Morgan St, 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
lr nuo C iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 1114. Naktj 

Drezel 0950 
Boulevard 413< 

3235 South Halsted St. 
Vai.; 

1 - — 
»—II A M. ir po 8 T. vak. 

Ofiso Tel. Boulevard 
Resid. Tel. Drexel f l t l 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų lr visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St 
Kampas 31st Str. 

Vai.: 1—8 po piet. 7—8 vak. Ned. 
lr Šventadieniais 10—11 d. 

Karnų Telefonas Yards l e t t 
Ofiso Tel. Boulevard 5013 

DR A. J. BERTASH 
S464 So. Halsted S t 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų lr I Iki 8 vakare 

DR. S. BIEZIS 
^ ' Y 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas: 2201 W. 22nd St. 
Cor. 8. Leavltt St. Tel. Canal 022* 
Rezidencija; SI 14 W. 42nd St. 

Tel. Lafayette 41*18 
Valandos: 1—4 A 7—S V. V. 

% Nedėlioj: 10—13 ryte. 

Telefonai Boulevard l»8 t 

Dr, S, A. Brenza 
4008 SO. ASHLAND AVEHUB 

ChJcago, III. 
Vai.: t ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 8 po piet, 8:80 vak. iki 
9:30 vak. 

***. Sk>si«var4 •*§? 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 West 47U» St. 
Valandos nuo 8 Iki 12 dieną, nno 
• iki 8 «al. vak. Hedėliomis nuo 

8 iki S vai. f Pietų, 

Dr. A.J. KARALIUS 
T t i Boulevard 21M 

Lietuvis Gydytojas 
S303 South Morg&n Street 

Oaioago. DL 
i 

I — M I 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 So. Ashland Ave, 
Tel. Yards 0994 

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

Nedėl nuo 10 iki 12 piet 
T •S/ 

Tel. Boulevard 3686 

D P . J . P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vakarais nuo 7 iki t 

CICERO OFISAS: 
1243 South 49th Avenue 

Tel. Cicero 4676 
Vai.: Utarninkais ir Pėtnyčiomis 

nuo 3 iki 9 vai. vak. 

Dr,A,Račkus 
Gydytojas, Chirurgas, Obs-

tetiikas ir Specijalistas 
Elektroterapas. 

IŠIMA TONSILUS -
D—Be marinira*. 
•)—Bc prflla Ii hą i luuMat, 
3)—1W krauj*, 
4)—B« j*4iu pmr«jtmm jtrtlkmtml, 
6)—r-ticijentni nereikia tilrurti, . g-aJI 

<u»j įHipyU, K ktUi eiti į dmruą 
PA(iYIX>: "(.a I-stonen" (akmrah tai-

iyjet U akm«Bi« 6iupunio pūslėj b« 
•perarij*s, MI tam tikromis m<»kxtl-
fikomla priemonėm \n bei >oi«taU. 

i ApliurtiMtiem* (MiKrąlinu irirdėjiama. 
* Gydo »i»okiiis UKU» pasekmingai. Ir Jei 

yra reikultu- daro opej-ucijas. , 
Profesionali patarnaviiaa teikia aaro 

ofiso 

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI. 
Ofisaą atidarytas: Kasdien nuo t vaL 

po piet iki 8 vaL vakare. 
Nedėliomis lr aeredotala •fisas ataa-

rrtas. 

Tel. Cicero 8421 

DR. HELEN M. VVISNOVVį 
LIETUVE DANTISTE 

X-RAY 
2137 So. Cieero Ave^ Cicero, m.1 

ROOM 5 

DR. A. K. RUTKAUSKAI 
GYDTTOJA8 IR CHDU RGAS 
4442 Bo. Western Ave. 

Telef. Lafayette < f l t 

DR. 
Ofisas 3801 S. Kedzie Ave, Phone 
LAfayette 0075. Valandos i—« vak. 
Rezidencija 3150 W. 03 St. Pbooe 
Prospeet 0010. Valandos fkl l t 
ryto. 7 iki 8:30 vakarą. 

f 
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CHICAGOJE 
FRAGAIŠO PCL1CM0NAS 

TOWN OP LAKE. Šmukšta, J. Vaidžiunas, J. 
Šniukšta, J. Pankauskas, O. 
Makunienė, A. Kromolis,? S. Sekmtidieny, spalio 4 diena, 
Skudas, J. Jonoa, D. Sabile#-<$V. Kryžiaus parapijos ino-

D R S U G X S 
*• " ' • i. , ' •) . •• l,n| " ' i^.^»—*-t* i y i - * . . — 1 ~ »• •> . » .* •* *i r^\ 1„ •• 

t*r* = * 
Penktadienis. Spalio 2, 1925 

(fc • ," -^», 

M. J, įBioderieh, Austi no 
stoties ]H>licnionas, nežinia 
kur pragaišo. Xci stotis apįe 
jį ni(»';o negirdi, nei namiš
kiai. Policija gavo parėdymą 
Tl i e š k o t i . 

kis, J . Jenčauskis, A. Zellenis, kyklos kambary, Federacijos 
J. Staselis,P. Gendrolius, J. 7 skyrius laikys mėnesinį su-

i 

Zuhpa, J. Bružis, P. Simonai- sirinkimą. 
tis. Visi draugijų atstovai bu-

- ŽEMĖ NAMAI - ŽEMĖ NAMAI -- ŽEMĖ 
Mūrinis 2 flatų 6x6 kamba

rius namas. Karštu vandeniu 
apšildomas. Du boileriai. Gat
vės ir jiela išcementuota ir 
viskas išmokėta. Rendos ne-, Mūrinis namas 5 ir 6 kam
ša $160.00 į mėnesį. $7,000, barių. Pečiu šildomas. Naujas 

DRAUGAS 
REAL ESTATE CO. 

Visi mūsų kolonijos para.pi- kitę' malonus j šj susirinkimų mortgičius. Galiu mainyti ant grindys. Garadžius del dvię 
jonys turėtų remti šiuos biz- atsilankyti, nes turėsime loto. Namas randasi arti Vie-jų karų. Alėja ištaisyta. Ren 

» j j * 

nierius, kurie nesigailėjo savo-daug svarbių dalykų apsvars- nuolyno. (19) Idos neša $45 į menes}. (9) 
aukomis paremti tyti. 

ROSELAND. 

Visų šventų parapijos va 
kariene jau visai netoli ir gir 
•lėti viii kampai tik pyška, 
mat eia niekad n<"ra buvę to-! 
kios vakarienės. 

*iais metais turėsime šio to ; 

bus mušu gerb.! 

gausiomis 
parapijos reikalus. Garbė jie
ms ir padėka! 

Aukų Rinkėjai. 

WEST PULLMAN. 

Lietuvos Vyčių Cliicagos 
Apskričio susirinkimas įvyks 
ekmadienyje Spalių 11 dienų 

BRIGHTON PARK. 

Valdyba. Pardavimui 6 kambarių me
dinis naujas namas. Fronte y-
ra krautuvėlė su bizniu. Ga
liu ^mainyti ant loto ar kito-

Pradedant nuo šio mėnesio kio biznio. Kaina $7,200. Pir-
S. L. R. K. Amerikoje 160 Įmu Morgjičių $2,200. Įnešti 
kuopos susirinkimai bus laiko $2,000. Namas (randasi Stick-
mi kas pirmas sekmadienis ney, 111. netoli Chernausko 
kiekvieno mėnesio Nekalto 

, , , , ^ , .. antra valanda po pietų, \ įsų Prasidėjimo P. Š/parap. svct. 
klebono kun. P. Lapelio su- . .. , w , I , ,nM c< „ . .. , , . 
, , v. . . Šventu parapijos svet. V\estj44()0 S. Fairfield Ave. 
kaktuves dešimts metų kaip __ .. , ™ . TT . i T . . , ., . ., , . 
.. v. . . . . . . J 1 ^ Pullman 123 ir Union Ave. Ligonių ir kitais reikalais 
jis sioie parapnoie dirba. Sų- TT , , , ... , . ,. ., . 

, v ,. „ ,• Valdyba. įgalite kreiptis tiesiog pas 
kaktuves švęsim spalio 11 die 

daržo. (20) 

Tią gi vakarienę valgysiu' 
spalio 18 d. 

SUSIRINKIMAS. 

Čia, rodos, jau visi darbe Ueinym A m e r i k o s P o I i t i . 
yra, tai ir pasekmės bus n e - i k o s k , i u h o aJ)t N o r t h W w t 

paprastos, o apie programa ir s i ( J e s M t , n e s i n i s s, l sį rįnkinws 
kitus dalvkus visai nenoriu 
kalbėti, nes bijau sukelti 
žmonėse per didelį žingeidumą 
ir laukimų 1S dienos spalio. 
Bus. tai bus, oi tai bus . Ne
atėjęs gailėsis; tikietai lekio-
te lekioja po namus, tai ap-
MŽiurėkit, kad jau kėdės ne
pritruktu, čia nėra juokų. 
Rengiama padaryti klebonui 
**sunpryzų" ant dešimts me
tų sukaktuvių. 

Vieni eis daryti vakarienę, 
kiti eis pažiūrėti, * kokia ta 
vakarienė bus, o geriausia pa
darė jau tie, kurie žino, kad1 

valgys vakarienę, nes jau ti-
kietas kišeniuj* yra įdėtas, 
ir viskas yra užtikrinta tik 
lauk ir norėk. 
- Kaimynai ir aplinkiniai, ku
rie norite pamatyti, kas cia 

įvyks S d. spalio 1925 m. 8 
vai. vakare šv. Mykolo para
pijos svetainėje, 1644 \Vaban-
sia'Ave. Gerbiamieji kliubo 
nariai, malonėkite būti laiku. 

A. Lungevičius, sekr. 

PRANEŠIMAS. 

Moterų Sąjungos 21 kuopos 
susirinkimas įvyks Sekmadie-

j nyje 4 d., 2 vai. po pietų šv. 
Kryžiaus par. svetainėje. 

Visos narės ateikite ir atsi
veskite naujų narių. 

Valdyba. 

raštininką J. K. Knčeri, 4401 
So. Mozart St. arba pašauk
ti telefonu Lafayette 8662 

Juozas K. Enčeris. 

PRANEŠIMAS. 

(J'arfjeld Park Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Pašelpinis 
Kliuhio balius įvyks nedėlio-
je, October 4, 1925. Durys at-
sidaris 6:30. Programos pra
džia 7:30 p. m. 

Kviečia visus 
Komitetas. 

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui mūrinis 2 fla

tų namas. Metai kaip staty
tas; ąžuolo užbaigimai. Por-
čiai uždaryti; pečiais šildo
mas. Rendos neša $90.00 į me
nes;. Mortgičius $8,600.00. 
Savininkas priims lotus kaipo 
pirma jmokejimą, ir duos 
mortgičius. Namas randasi 
Marąuette Parko apielinkyje. 

(20) 

PRANEŠIMAS. 

Šv. Pranciškaus Seserų 3-io-
jo skyriaus Rėmėjų sus-mas 

dairysis 18 d. spalio kviečiami! įvyks 4 d., šv. Kryžiaus para-
ntsil'ankyti, mes maloniai pri- pij°s svetainėje tuojau po miš 
imsim visus svetelius Rožė. parų. Kviečiame visus atsi-

IŠ BRIGHTON PARK. 

Kas??? Kas??? 
Bazaras mūsų kolonijoje 

lankvti. 
Valdyba. 

turės labai smagų . . 

»» zų šitų savaitę. Niekas dar 
iicžino, koks ten tokio bus. 
Tiek žinoma, kad vienas Dar
vino pasekėjas mėgins pripa-
rodyti evolucijos "tikrumų". 
.Tisai, kaip sakoma, turi su
gavęs ''missing link" ir čia 
ant bazaro stebins žmones. 
Kas tai gali. būti? Visi žmo
nės tik laukia pamatyti ta į-
domybę. 

Be to, bazaras turi kitokių 
įdomybių. Budelės turi lai
mėjimui Įvairių gerų daiktų, 
baras gardžiausių gėrimų, 
krautuvėlės skaniausių valgy
mų. Klebono A. Briškos ken-
džių storas progresuoja ' la
bai sparčiai. Jo pastangomis 
mergaitės, ir tie kurie mėg
sta saldainius išlaimi tiek 
•iėžių saldainių, kiek tik gali 
panešti. 

Tiesa "missing link" yra 
atvežtas tiesiog iš Afrikos. 
Kas?!? 

Mokinys. 

AR ŽINAI KAD 

Agrikultūros Paroda kuri bu-
siurpri-lvo laikoma Mariampolė Lie

tuvoje buvo finansuota Agri
kultūros Departmento? Ar ži
nai kad rūkytojai kurie vienų 
syki paiiėgina Helniars vi
suomet rūkys Helmar o ne 
paprastų cigaretų? (Jeri ciga-
retai turi savyje Turkišką 
Tabakų, Helmars yra gaminti 
100% gryno Turkiško tabako. 

PARDAVIMUI (jrocernė 
Lietuvių kolonijoje arti baž
nyčios ir mokyklos. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite: 

1327 South 49 Court 

Reprezentuojame geriausių 18-
dirbySčiu. pianus. Parduodame už 
teisingą dirbtuvės kainą ant len
gvų iSmokėjimų. Pirm negu 
pirksi apsilankyk pas mus. 

JOS. F. BUDRIK 
P I A N O H O U S E 

3343 S. HALSTED ST. 
Chicago. 

Stock Room 3327 South 
Halsted Street 

Pardavimui bungalow 6 
kambarių. Beismente yra 4 
kambariai ir ant viršaus vie
nas. Taipgi 2 karam gara
džius. Namas pastatytas ant 
pusantro loto. Savininkas 
duos mortgičius. (21) 
DRAUGAS REAL ESTATE 
2334 So. Oakley Ave. 

Telef. Roosevelt 7791 

Mūrinis 6 familijų namas 
po 4 kambarius. Atneša gerą 
rerida. Taipgi prie tam yra 
geras mūrinis 3 karams ga
radžius. Kaina $15,500. Įmo
kėti $3,000. šis namas turi 
būti tuojaus parduotas, nes 
savininkas išvažiuoja ant far-
mų. Pardavėjas pats gali 
duoti mortgičius. Namas ran
dasi West Sidėje. (11) 

2 flatų naujas mūrinis na
mas Gx6 kamb. karštų vande
niu apšildomas, 2 karam ga
radžius. Lotas 37% pėdų. Ga
liu mainyti ant bungalow. 
Namas randasi Marąuette 
Parko apielinkėje. (12) 

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 šj narna mainy
ti ant biznio. (13) 

Kam mokėt rendų kad gali
te but savininku. Aš turiu 
naujus bungalow kų, tik išs
tatyti Lietuvių kolonijoje ar
ti bažnvčids ir mokvklos. Par
duosi! iiž $6,300. Casli $250 ir 
po $30 j mėnesį, (lai i te tuo
jaus užimt gyveni i. KreipkiT 

ties . . . 

S, D. LACHAWICZ 
Lietuvis Gnkbortas 

*M4 W. 2Srd Pl«c« 
Chicsvgo, I1U 

Patarnauja laido
tuvėse kuoptglausia. 
Reikale meldžiu at 
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1171 
a i 9 t 

12401 S. Racine Ave. Chicago. 

Tel. Canal 2591 AVashing Maci i im* Į 

M E T R O P O L I T A N 
ELECTRIC SHOP 

Liglit AIMI Power , AViritig. F i* -
tiires An (] Elcctf lcal Nupplies 

2215 West 22 St. t'liicago, 111. 
h 

»^T . »%m ! » » ! • » « » « « » « Į 

RKVDAVIMUI Geras kam
barys del vaikino. Su vaiviu 
ar be valgio. Yra efektai k* 
vana. Atsišaukite: 
4421 So. Talman Ave 2 lubos 
?« 

II 

18 KOLONIJA, 
- • • • • — • 

Mnsų parapijos bazarui 
daug geraširdžių biznieriuj 
suaukojo įvairių daiktų. Ji) 
vardus 'dera pjaminėti: V. 

i DR. L. P. SUKIS 
i D E N T I S T A S 

4454 So-. Westeru Avenue 
j Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 vai. 
l vakare. 

• » ^ - » - — 

VIENĄ MĖNESĮ VELTUI 
Pamokos Anglių Kalbos 

Atekite Tuojaus 
Geriausi Mokytojai. 

SCHOOL OF ENGLISH 
21 E. Van Buren St. 

R o o m 1202 

» 

[Simpatiškas - Mandagus ~i 
Geresnis Ir Pigesnis Už 

Kitų Patarnavimas . 

E U D E I K I A I » 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas; 
4605--07 S. HĘRMITAGE 

AVENUE 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 

PARDAVIMUI 
Marketas (bučarnė) ir f rūktų 

krautuvė. Cash biznig. Geri fixturial. 
Galima gerai pinigų uždirbt. Renda 
$35 j mėne8j. Gera vieta del Lie
tuvio. Savininkas apleidžia miestą. 

Atsišaukite: 

JOHN IWIMA 
7145 Carpenter St. 

PARDAVIMUI Bueernė ir 
grocerne. Visokių tautų ap
gyventa. Biznis gerai išdirb
tas. Taipgi yra 6 kambariai 
pagyvenimui. Atsišaukite į 
krautuvę. ( 

1301 S 50 Ct. Cicero, 111. 

LOTAI 
Pardavimui 2 lotai 51x125 

peJu. Lotas yra kampinis ir 
parsiduoda abu sykiu tik už 
Sl,400.00, tai didelis oargenas 
Galiu mainyti ant bungalow. 
Įnešti $1,000.00. Lota*, randa
si ant 64 ir Springfieid Ave. 
Mortgičiai $400.00 Sidevo 
kai, suros, gesas iv var.duo 
viskas įvesta. (14) 

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

2 flatų naujas ką tik bai 
giamas mūrinis namas 0x8 
kambarių. Lotas 30x126 pėdų. 
Karštu vandeniu apšildomas, 
aržuolo užbaigimai, bungalow 
stogas. Sun parloriai. Įmūry
tos vanos. Viskas vėliausios 
mados įtaisyta. Kaina $14,-
800. Namas randasi arti 54 ir 
S. Turner Ave. (Vo) 

4447 So. Fairfield Avenme 
Tel. T^afayette 0727 

SKYRIUS 
4904 West 14th Str.. Cicero 

Tel. Cicero 8004 

REIKALINGA 10 vyrų del 
farmos ir šiltnamio ugreen-
house". Pastovius darbas.' 

Atsišaukite: 
A. BATEK 

2029 Grenshaw St. iš užpakalio 

RESTAURANAS pardavi
mui labai geroj vietoj, Lietu
vių apglyventa. Taipgi arti 
dirbtuvių. Arba mainys ant 
tuščių lotų. Geras biznis. Vi
si nauji įtaisymai. (17) 

REAL ESTATE 

"l Telef. Cicero 8270 

Chicago. j j 1*OT 8. 4 t t h At-e. Cicero, IU. 

. . - • • • • » 
I 

CHAS. SYREVieiUS 
U f E T C V I S GRABORICS 

Į Patarnauju lai
dotuvėms sąži
ningai ir pi
giai. Patarnau
ju su automo
biliu v isokiems 
atsit ikimams. 

» -u»/. 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

p. B. Hadley, Licensed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, UI. 
Viskas kaa reikalinga prie pa-

grabų. Teis ingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame \ 
tol imesnės vietai už tą pačią kai
ną. Leiskite m u m s pagelbėti jums 

Telefonas Canal S 1*1 
nuliūdimo valandoje. 

Pardavimui arba mainymui 
ant girosernes ar bučernes mu- Į 
rinis 4 familijų namas. Gara
džius vienam karui; alėjas ce
mentuotas, elektriką, gesas ir 
visi įtaisymai. Kambariai pe
čium šildomi. Rendos $83.00 
į mėnesį. Kaina $9,500.00 Mor 
gičiai $5,500.00. Namas ran
dasi Bridgeporte. (18) 

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 beismei?-
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 imokėt $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
ket $2,500 savininkas mainy* 
ant mažesnio namo arba biz 
no priims lotus už pirmą }-
mokėjimą. 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 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. įmoket $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 S 
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 
didesnio namo arba biznio. 2 
flatų naujas mūrinis namas 
po 6 ir 6 kambarius karštu 
vandeniu apšildomas visi į-
tasymai parsiduoda pigiai sa
vininkas mainys ant bunga-
low arba mažesnio namo. 

KAS NORIT GREITAI 
PARDUOTI ARBA MAINY 
TI MELDŽIU PRANEŠTI 

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

T«L Bouleyard 9641 

C. P. SUROMSKIS 00 , 
* 

l ^ H H H a l 1 
1 BH 

• •ttkai 1 
tfl BtaavsJ 
1 

Perkam, 
parduodam 
Ir mainom 
namus, far-
maa taipgi 
Ir rlsokiiuj 
bisnius. Dar . 
ba atliekam 
icreltal, pi
giai ir gerai. 
Kreipkitės: 

3352 So. Hafcced Str. 
Tel. Boulevard 9641 

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

ANT NAUDOS. 

S. L, FABIONAS CH 

809 W. 35111 St.. CMtagl 
Tel . boulevard 0611 ir 0774 

P A D A R O M PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAfiTUS. 

k'asekmingai siunčiam pinigus k 
Parduodam Laivakortes . 

V. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais į Lietuva ir kitas 
šalis. Pinigus išmoka arti
miausio.! paštoi arba ban-
koj. PARDUODA laivakor
tes ant visų linijų ir greitai 
atveža gimines iš Lietuvos 
Padaro legalius poperiup ir 
dovernaštis. Parduoda na
mus ir lotus ir maino far-
mas ant namij bei lotų. 

Atstovauja Lietuvių Pre
kybos Bendrove ir Lietuvos 
Tarptautini Banką visuose 
reikaluose. Visad kreipki-
ties pas: 

I V. M. STULPINAS & G 0 
3311 So Halsted Street 

Chicago, m. 
Telefonas Vards 6082 

Notar> Public. 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

Tel. Prospect 0906 

H E A T I N G 
(Š i luma) 

Gani Ir karštu vandeniu 
JOHN V. THOMPSON 

«S47 So. WESTERW AVEHTTO 

l Tel. Republic 46S7 

JOHN G, MEZLAISKIS 
GElfERAL CX)lfTRAOrOR 

AWT» BUTLDER 
7026 S. Artesian Ave. Chicago. 

",Tel. Yards 6062 g 

A. K A I R I S § 
Marinio Ir budavojirao namu ° 

G E N E R A L I S J 

C O N T R A G T O R I S f 
Atsilankykite pas m a n e d u o s a * 

gera patarimą. a 
S811 South Halsted Street c 

Chicago, m. 'g 
H o m e • 

-v 8356 Lowe Avenue J 
« • * * 5 6 S » » H 6 (56 6 i T S ^ V l T a - f f K C f i 

PLUMBING 
i Telefonas Canal 0610 

Getiamsias p l u m e r t s arba at
lieku gerai ir sąžiniškai. 

THOMAS HIGGINS 
2813 So. Oakley Ave . Chicago. : 

BRIDGEPORT PAINTINGi 
& HARDVVARE CO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuo.iame ir popieruo-
.iarne namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Presk Ramancionis 
Chicago, Hl. Tel. Yards 7282 

http://para.pi-
file:///Vaban-

