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" D r a n g a s " tebūnie kiekvie
nam lietuviui katalikui Ame
rikoje jo gyvenimo drangas! 

fc*d tafp męs, katalikę, bohj 
uflau vienybės, meilės Ir suslpra-

uo U- kad daugiau g&lėtun* nu-
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Parapijų Mokyklas 

Miliomi Vaiki) 
NEW YORK, lapkr. 2}. — 

Tarpe 1900 ir 1025 metų pe
riodu S. Valstybėse parapijų 
mokyklų skaičius padaugėjo 
85-iais nuošimčiais. Tuo pa-1 

eiu periodu mokinių skaičiusį 
padaugėjo 200 nuošimčių. 

Tuos faktus apie katalikų1 

parapijų mokyklas paskelbė ! 
Nacionalės Kataliku Geroves' 
Konferencijos švietimo Biurpj 
direktorius Crowley per ra- i 
dio iš Tėvų Paulistų radio 
stoties. 

š ta i tie keli faktai apie pa
rapijų mokyklas: 

šiandie veikia apie 7^000 
I arapijų mokyklų. Jas lanko 
virš 2,000,000 vaikų. Moky
tojauja 50,000 vienuolių ir 
:>,000 pasaulinių mokytojų. 

Palyginimai 
šis skaičius mokinių kata

likų mokyklų sistemoje yra 
lygus šių miestų elementari-

Vargiai Francuzams Vyks! į & į į * 
M o s Eucn. Kong

reso Laiko 

C H I C A G O J E Praneša, Skrzynskiui Vyko Suorgani-

Lebano Krikščionis Savanorius Drusai 
N u g a l ė j o / 

Francijos Prestižas Sirijoj 
Į Skutus Pakeistas 

Tik Chicagoj galima 

Koronerio asistentas P. 
Granato praeitą šeštadienį ve
dė inkvestą kas link "boot-
legerio" Micliael Vinci nužu
dymo. Tai buvo grabininko 
ofise, 2418 Lowe a ve. 

Liudijo John Minatti. Vi
duj buvo ir nužudyto brolis 

zuoti Kabinetą 

BEIRUTAS, 
22. — Štai faktai, kas šiandie j mas nuo drusų Suediali. Bet 
Sirijoj veikiasi: j ta atgauta dalis išnyko išnau 

Ci. .. .. . ,. .. , d., visose bažnyčiose bus ce-
Sirija, lapkr. Im su savo koliumna atimda- L , . A r .y . ^ .v. ., 

. j . , , „ jlebruojamos Mišios. Be įskil-
linių bažnyčiose, iškilmės į-
įvyks Soldiers' Field?e (Grant 

l^ebano krikščioniu savano- į 10, kuomet drusai įsiveržė l^e-' , , , . . . . ... 
.. . v . . . ! ; , * ... . i parko stadi.iume), Auditorių armija drusai nugaleio. ; banan, kur pradėjo pulti ir } • -%r • ^ • , • v " O J r J r irium, Munieipal pier (pnen-

P i e m i s Lebanas yra drusų; žudyti krikščionis. - laukoje) ir Mnndelein, 111. 
malonėje. Prancūzai per B e i - j H f c a ^ n o m e n e S 

rūta siunčia Sirijos gilumonj ^ ^ h . 8 i r i j o s ^ ^ 
prisiunčiama iš kitur karino- . ^ k r ikščionvs ir magome 

CHICAGO. -4 Tarptauti
nio Kongreso laiku Chicagoje 
1926 metais, kaip praneša 
muzikos komiteto pirminin
kas knn. Xa\vn, kai-kuriose !Sam Vinci. Minatti kažką 
Chieagos bažnyčiose per Mi-1 priešingo prasitarė. Tuomet 

Sam Vinci išsitraukė revol
verį ir ant vietos nušovė Mi
natti. 

Policija tuo jaus žmogžudį 
nuginklavo ir paėmė kalėji-
man. 

IvONDONAS, lapkr. 22. — ri nemažai savo šalininkų ka
ls Varsa vos praneša, kad pa-irininkų tarpe. Tie karininkai 
galiaus buvusiam užsienių rei-jlaba) apmušė vieno nacionali-
kalų ministeriui Skrzynskiui j stų laikraščio* redaktorių, 

pavykę suorganizuoti koali
cinį kabinetų, kurin ineina j -

kurs rašė prieš Pilsudskį. Ga
vo gerai ir profesorius Stro-

vairių partijų reprezentantai, jnski. 

šias giedos solo didžiosios o 
peros žvaigždes* 

Per visas Kongreso ketu
rias dienas — birželio 20—24 

Premieras Skrzynski be to 
pasiliekąs ir užsienių reikalų 
m misteriu. 

Buvusis premieras Grabski 
irgi ineina naujan kabinetan. 
Jis yra mokyklų, meno ir re
ligijos ministeriu. Karo mi-
nisteris yra gen. Majewski. 

Praneša, kad Lenkų valsty
bės iždas tuštutėlis ir naujas 
premieras Skrzynski mėgins 
jį pripildyti, matyt, paskolo
mis užsieniuose. 

Cirkuliacijon paleista spe
cialiai pinigai, kurie jokia at
sarga neapdrausti. Tie pini-

is 

meno. Bet francuzams trųks-
1a atatinkamo skaičiaus raite
lių, šarvuotų automobilių ir 
tankų, be ko raitųjų drusų 
negalima nugalėti. 

Krikščionių savanorių ap- § t o r į t e tng. 

o 
j tonai, labai įširdę prieš frau 
į cuzns. J ie šaukia, kad fran-
i euzai arba malšintų šalį arba 
eitų lauk. Tik subsidijuojami 
laikraščiai gina franeuzų au-

nių mokyklų skaičiui: Chicfc- Į ginklavimas išjudina mago-
go, Boston, Detroit, Los A n ; m e t o n u s gyventojus, kurie 
gėles, Philadelphia, Clevelahd, taipat kai drusai gali kartais 
St. Louis, Baltimore, New^ti1tiltl ir didesniam skaičiuij 
York ir Pittsbnrgli; arba ly-; prie drusų prisidėti. Prama-
gus Ohio ir Biinois valstijų | tomą labai kruvina religinė 
elementarinių mokyklų vaikų kova sukilus fanatikams, 
skaičiui; arba Iowa, Mielu-1 
gan, Minnesota ir AVisconsin. 

IŠKELIA SUMANYMĄ 
APIE "PROTESTANTŲ 

ROŽANČIŲ'» 

GYVENTI NEVERTA 
NUSIŠOVŽ 

XEW YORK, lapkr. 16. — 
Metodistų magazine "The 
Cliristian Advocate" padėtas 
straipsnis vardu "Proteston-

Didžiausia nelaime ta, kad ' tų Rožančius/ ' Rašo Rev. Dr. 

Durkin pasprudęs 

Praneša, kad M. Durkin 
federalių agentų spąstų pas
prudęs mieste Masillon, O. 

Agentai jo pedsakiais nuvy- CIXCINNATI, O., lapkr. 
kc į tą miestą. Kuomet mė- 22. — Du higli school moki-
ginta ant vieno vieškelio jį niu Strauss ir Rosenberg, a-
agentai absoliučiai tikrai ne-jbu 17 m., pasirašė mirties su

tarimą, išvyko į laukus ir 
persišovė. Sutarime jiedu pa-

Pilsudski lenkų armijoje tu- gai neliesią pinigų "z lo ty ." 

ne-

franeuzai Sirijoj neturi ata
tinkamo skairiąus Jcariuome-

James E, Beebe, metodistų 
teologijos mokyklos Bostono 

Chicagos ir Detroito diocezi-
jų kai-kurių parapijų mokyk 
lose yra 2,500 ligi 3,0OQ vai
kų. 

Toliaus direktorius įdomiu 
skaitlinių padavė apie aukšte
snes katalikų mokyklas i r is-
taigas, kurios ineina ton pa-
čion katalikų mokyklų siste
mom tik paskirstomos i divi-

Pameta ginklus 
Franeuzų juodieji kareiviai 

dažnai pasirodo nebetinkami 
vesti karą ir franeuzų suor
ganizuota iš krikščionių ir 
magometonų žandarmerija ne
turi pavykinio.[.Susidūrus su 
piktuoju priešu juodi karei
viai ir žandarmerija dažnai 
pameta savo kulkasvaidžių 
pozicijas ir bėga nuo priešo. 
Paskui save palieka su prie-

išu grumtis savanorius, kurie 

nes. Kuomet gen. Gamelin su universitete dekanai. 
5,000 kareivių leidosi drusų I J i* argumentuoja, kad pro-
kraštan, kitose Sirijos dalyse testantai meldimuisi yra rei£a 
drusai išjudino gyventojus i r ' l ingi kokio-nors išorinio ap-
nebuvo kam jų malšinti. 

Iškur nepavykimai 
Tų visų čia įvykių obser-

vuotojai jjadaro išvadas, kad 
pačiame Paryžiuje siaučia be

čiuopiamo daikto, kadir kai 
katalikų rožančius. 

Tokio daikto protestantams 
kai kartas ir stinga. Tad jis 
paduoda sugestiją protestan-

, ... , . . , . . r*. . I tams pripažinti "protestantu 
galo didele betvarke. Kuomet. v v! ,, T 
„ . . . . , - , . . . . I rožančių. ' 
traneuzų autoritetai Sirijoje . . . . 

J is jaunas būdamas įvairių 

zijas. 
Mokyklų pagrindas [darbuojasi apsaugoti ir išgel-

Parapijų mokyklos sudaro k ^ j s a v o m o t e r i s i r v a ikus . 
katalikų mokyklų sistemos F r a n o į j o s prestižas Sirijoj į 

Šaukiasi kariuomenės ir dau
giau ginklų, valdžia nepildo 
reikalavimų. Ministeriu kabi 

dvasiškių teiravesis, kas yra 
malda ir kaip reikia melstis. 

bėgęs kitu vieškeliu. I r 
žinia kur dingęs. 

Svarbiausia tečiaus tas, kad 
agentai absoliučiai tikari ne-
bežiną, ar tai buvęs Durkin, 
ar kas kitas. 

žymi, jog "gyventi neverta." 
Strauss tuojaus mirė, gi 

Rosenberg paimtas ligoninėn. 

Namiškiai negali išaiškinti, 
kas su jiedviem turėjo įvykti. 

SUSEKĖ 2 KOMETAS 

genu 

Dar du nužudyta 
Chicagoje dar du "bootle-

" daugiau tomis dieno
mis nužudvta. Pastaromis au-

w 

komis vra Abrakam Golds-
tein, žinomas vardu "Pe te 
the P e d d ^ r / ' nužudyto Ama-
Uina draugai-, ir Marion Ma-
scarelli, biliardines savinin
kas ir deputy šerifas. 

Žmogžud-žiai, kaip papras
tai, nebežinomi. 

Vidumiesty gatvės Wabasli, 
Van Buren ir Lake paliuo-

=rs 

CAMBRIDGE, Mass., lapkr. 
22. — Pranešta, kad Ameri
kos astronomai tomis dieno
mis pasaulio erdvėse susekė 
dvi naujas nežinomas-nematy-
tas kometas. 

ssr 

netas labiaus atsidavęs narni- | I S a t s a k > ' m u 3 i s P a t y r f » k a d 'suojamos nuo pastatomų prie ' ( | 

nei politikai, negu Sirijos pa
tvarkymo klausimui. 

Francija namie turi nema
žai kariuomenės, bet bijo ją 

pagrindą, sakė direktorius. L* j Sk l l t l l s sudraskytas. To pres- \ sumažinti, kuomet žymioji da-
tižo dalį atgavo gen. Game-1 lis pasiųsta Morokon. 

NEBALSAVO 224,000 
PILIEČIŲ 

tas pagrindas metai į metus 
eina didyn ir stipryn. 

Vieneriais metais dviejų 
milionų vaikų švietimas kata
likams atsieina apie 112 mi
lionų dolerių, neskaitant mo- M E L B U R N E , Australija, 
kyklų 'trobesių, kurių kaina j ] a p k r . 22. — Pagaliaus aps-
siekia virš 500 milionų dol. kaityta, kad buvusiuose ge-

Tai begalo didis nekata- gral iuose rinkimuose Austra-
likams taksų mokėtojams pa-" lijoj nebalsavo 224,000 pilie-
lengvinimas. Tuo labiau, kad 
katalikai be savo mokyklų iš
laikymo moka dar taksas pub 

LOCARNO PAKTUS RATL 
FIKUOS 

malda yra gyvenimo gilus at 
siduksėjimas į dvasią. Bet nie
kas jam neatsakęs klausiman, 
kaip tą atsiduksėjimą atlikti. 

šaligatvių automobilių. Poli
cija vykina parėdymą 

. 

DAUG BEDARBIŲ MEK 
SIKOJ 

— 

cių. 

Registruotų balsuotojų bu-

USk, mokyki,, išlaikymui ly- « • 3^29,00a Iš ju 3,005,000 
giai su nekatalikais. 

NELEIDO MOTERIMS 
MITINGO 

MUNICHAS, alpkr. 22. — 
Bavarijos valdžia uždraudė 
čia laikyti mitingą tarptauti
nei moterų organizacijai " I n 
ternational Women ,s League 
for Peace and Freeedom, , , 

kurios prezidentė yra žinoma 

balsavo. Nebalsavę turės mo
kėti po 10 dol. bausmės. 

MEXICO CITY, lapkr. 22. 
— Nedarbo situacija Ąfeksikoj 
bloga. Apskaitoma, kad šian-

BERLYNAS, lapkr. 22. — die visoj šaly 142,000 darbi-
Pagaliaus valdžiai vyko sa- n į n kų nebeturi darbo, 
vo pusėn patraukti Reichsta
go socialistus atstovus, kurie 
pažadėjo balsuoti už Locarno 
paktų (sutarčių) ratifikavimą 
ateinančią savaitę. 

Valdžia pranešė, kad socia
listai buvo didžiausioji ratifi
kavimui kliūtis, kuri nugalė
ta. 

Gėlių paroda tęsiasi 
field parko konservatorijoj. 
Baigsis lapkr. 29 d-. 

APIPLĖŠTAS PASTOS 
OFISAS 

PREZIDENTAS UŽ GRIEŽ 
TESNĮ PROHIBICIJOS 

VYKINIMĄ 

GENERAUS STREIKAS 
MEKSIKOJ 

MEXICO CITY, lapkr. 22. 
— Čia ir visoj apylinkėj au-
diminių dirbtuvių darbinin
kai sukėlė gene ralį streiką. 

DAUG VAIKŲ NESVEIKŲ 

SUPKPJOR, Wis., lapkr. 
22. — Vietos pastos ofisas a-
piplėštas. Pagrobta 75,000 dol. 
ženkleliais ir pinigais. 

NEW YORK, lapkr. 22. — 
New York Tuberculosis kon
ferencijoje Dr. Williams pra
nešė, jog virš vienas milionas 

AVASHINGTON, lapkr. 22. j 
— Kiekvienas, proliibicijai j 
kadir mažiausias nusižengi
mas turi eiti teisman ir pra
sižengėlis turi but teisiamas, 
anot prezidento Coolidge. Te
čiaus jis yra nuomonėms, kad 
visuomet pirmon vieton butų 
statomi didejii prasižengėliai 
— '<bootlegeriai. , , 

Tą nuomonę prezidentas 
Coolidge reiškė kilus kontro
versijai, kuomet S. Valstybių 

BOMA, lapkr. 22. — Itali
jos senatas pravedė bilių, 
kuriuomi valstvbėje uždrau-
iv. . » • T .ni * „ „ 'prokuroras Buckner New 
dziamos įvairios slaptos drau-
gijos. Parlamentas tai seniau 
atliko. 

Yorke padavė sugestiją igno
ruoti, mažuosius prasižengė
lius ir persekioti didžiuosius. 

ROMA, lapkr. 22. — Itali-
S. Valstybėse vaikų, lankan-^os karaliaus šeimynos nariai j HAVANA, Kpba, lapkr. 22. 
čių publiškas mokyklas, žen- davė po 5 dol. kontribucijos — 200 savanorių išvyko Mo-Praneša, kad rytoj sustrei-

Miss Jane Addams iš Chica- kuosią visoj Meksikoj audek-Įgia tiesiog į ligonines ir pa- fondan atmokėti karo skolą rokon gelbėti ispanams kovo 
U lų pramonės darbininkai. kvaišelių įstaigas. (Amerikai. ti rifus. 

— Z - + Į g»x^4a 

SIUSKITE SAVO GIMINĖMS 

Kalėdoms Dovanų 
DRAUGĄ 

2mones gyvenantieji Lietuvoje, kurių 
gimines Amerikoje, jie laukia nuo Ame
rikiečių laiškų su žinelėmis ir Kalėdų 
švenčių sveikinimais, bet dar maloniau 
jiems gauti laišką su dovanomis. Ge
riausia dovana tai — LITAI arba DO-
LERIAI. Taipgi, siųsdami Kalėdų šven
tėms ̂ avo giminėms pinigų, nepavėluo
kite, nes žinote, kad prieš Kalėdas paš
tuose jau netoks greitas patarnavimas, 
nes paštai užkimšti įvairiausiais siunti
niais. 

Taipgi graži ir puiki Kalėdų dovana 
Jūsų giminėms esantiems Lietuvoje, 
dienraštis "DRAUGAS", kurj taip Lie
tuvoje visi mėgsta skaityti. "DRAU
GO" kaina metams $6.00, pusei metų 
$3.00. 

Lietuvos Lietuviai taip jau labai no
riai ir godžiai skaito savaitinį laikraštį 
"LAIV4", kuriame yra įvairiausi tiky
bos klausymai gvildenami. Jo kaina me
tams tik $2.00. 

Su dovanomis nesivėluokite, nes vėlai 
pasiuntus, IKI KALĖDŲ NEGAUS. 

Draugas Pab. Co. 
2 3 3 4 Š. Oakley Ave. 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Roosevelt 7791 

Ofisas kasdieną atidarytas nuo 8-8 vai. 
vakare. Nedellomis uždaryta. 

VA 

gos ^ 3ffi 

X 
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sykiu prietarais gyvena. 
Žinoma, tie "kr i t ikai" kai

po socialistai tokią "tiesą" 
paskelbė, gal but, iš savo pri
tyrimo, nes jie daug dalykų, 
ypač kurie liečia religiją ir 
katalikų Bažnyčią, laiko "tie
somis", kurias įgijo ne kri
tikos keliu. Jeigu jie tikrai, 
moksliškai, kritikuotų katali-

Iietuviški socialistai giria- kų Bažnyčią, tai prieitų, kaip 
si kovoja "prieš visokį des-1 k u g e l i s * j a u bekritikuodami 
potiziną". Bet kadangi, ka ip i p r i § j 0 > p r i e t o ? ka (j p a t s tap-
niatyti iš jų raštų, despotiz- įų katalikais, 
mu jie pripažįsta viską, kas Sąžiningai, su gera intenci-
ne socializmas, tai jie ir kovo- ^ n e d e l įmonių savedžioji-
ja prieš viską, kas tik nenori m 0 j kritikuodami Bažnyčią, 

P A S T A B Ė L Ė S . 

kinkytis į jų socialistinę tara-
daiką. Taigi visiems prisieina 
gintis nuo socialistinio despo
tizmo ir prieš jį kovoti. 

Kas yra tikroji tiesa, tas 
niekuomet negali tapti netie
sa. Bet nekurie socialistiniai 
"dideli mokšos" kritikos ke
liu surado, kad nekurios tie
sos vėliaus pasiliko pripažin
tos netiesomis. Aišku, kad jos 
niekuomet nebuvo tiesomis. 

Daug socialistų pripažįsta 
tiesa, kad žmogus yra tobuliau 
išsivysčiusi beždžione. Tokia 
" t iesa" ir jai panašios, žino-

pamaži netektų tų prietarų, 
kurių dabar pilni, o tuomet | 
pažintų tiesą. 

SOCIALISTAI BEDARBĖS 
NORI. 

Amerikos lietuvis darbinin
kas nuolatos yra apgaudinėja
mas socialburžųjų šukavimais, 
kad Lietuva buk tai nesirūpi
nanti darbininkų padėtimi. 
Ik i šiol Lietuvoje bedarbių 
mažai buvo. Tie patys bedar
biai žmonės buvo aprūpinami 

ma, kad turi būti pripažintos j valdžios. Darbininkams padėti 
netiesomis, bet ji niekuomet! krikščionių valdžia pavasary-
nebuvo tiesa ir negali būti. 

.Yra pasaulyje žmonių (dau
giausia gal tokių yra tarp 
socialistų), kurie savęs nekri
tikuoja, stato save aukščiau 
visokios kritikos ir jos nega
li pakęsti, bet užtat pripažįs
ta sau teisę visus ir viską kri
tikuoti. *' Visuotinas'' kriti
kas, žinoma, yra menkas kri
tikas, ir jo kritika, paprastai, 
tiek verta, kiek to asilo, kjj^ 
ris sukritikavo lakštingalą ir 
pasiuntė jį pasimokyti pas 
gaidį. 

Yra vėl kritikai ir "kriti
kai". Kritikai atneša naudos, 
o "kri t ikai" daro pragaištį 
sau ir kitiems, ir tai padaro 
arba savo nežinojimu arba 
blogu valia. 

Kaipkurie "kritikai ' tvir
tina, kad "tiesos, kuri-os yra 
įgytos ne kritikos keliu, yra 
ne tiesos, bet tamsuolio prie
tarai". 

Argi?'Ar ne perdrąsus tvir
tinimas ? 

Jeigu jau ši "kri t ikų" pa-1 
reikštoji " t iesa" butų tiesa,Į 
tai reiktų pripažinti, kad visa! 
žmonija ir pats "kritikai 

je išleido apie 5 milijonus li
tų. Vasarai užsjojus bedarbe 
beveik visai išnyko; pas ūki
ninkus net per maža buvo 
darbininkų ir sunku buvo jų 
gauti. 

Bet štai artinasi į busimą 
Seimą rinkimai. Socialistams 
labai nepatinka, kad Lietuvo
je yra gera darbininkui žmo
gui. Jie norėtų darbininkams 
pasunkinti gyvenimą, o pas
kui tuos pačius darbininkus 
sukurstyti ir jų balsais įėjus 
į valdžią, smaugti tuos pačius 
darbininkus. 

Tas socialistų pinkles dai
liai aprašo Kauno "Darbinin
k e " p. A. Jėyaitis. Ir mums 
verta pamatyti tikrą socialis
tų veidą, kas jie yra, ko ir 
kaip siekia. P. A. Jėvaitis ra-
v 

so: 
"Socialistai visur reika

lauja, kad butų sumažintas 
muitas ant tų prekių, ku
rios yra išdirbamos mūsų 
krašto darbininkų pajėgo
mis. Jie, pavyzdžiui, šūkau
ja mitinguose, kad butų su
mažintas muitas geležie? 
išdirbiniams. Jei tas butų 

11 atsiekta, tai keli šimtai me

talo darbininkų turėtų eiti 
užsiregistruoti į tą biurą, 
kuris išveža mūsų darbiniu 
kus į Prancūziją. Socialde
mokratai eina organizuoti 
metalistus. O tuo tarpu iš
ėję iš metalistų tarpo jie 
kasą draugams metalistams 
duobę ir stumte stumia 
juos į bedarbę, į badą. To
liau, reikalaudami papigin
to muito ant tų išdirbinių, 
kurie yra gaminami mūsų 
krašto darbininkų, socialis
tų blokas dirba užsienių ka 
pitalistų naudai ir smaugia 
muSų darbininkus. Nes juo 
užsienio pirkliai galės leng
viau įvežti savo prekes } 
Lietuvą, tuo greičiau užsi
darys mūsų dirbtuvės, ir 
darbininkai atsidurs gatvė
je. Toliau, užperkant pre
kes užsienyje, išvežamas iš 
mūsų šalies turtas auksas 
ir tuo būdu yra sunkina
mas visas Lietuvos ekono
minis gyvenimas. Del pini
gų stokos mažėja krašte 
darbas ir ; tuo atnešama 
<Iaxbininfcams didžiausia ža 

la, nelaime. 
Socialdemokratų ir buo

žių valst. liaud. blokas rė
kauja Seime ir visuomenėje, 
kad negerai esą, kad leidžia 
ma išvežti darbininkus į 
Prancūziją. s.čia jie atroao 

naudos dėlto, kad alkanas 
ir badaujančias bedarbių 
mases jiems bus. lengviau 
drumsti, apgaudinėti. O e-
konominės naudos turės iš į 
to dėlto, kad sėdėdami vi
sokiuose bedarbių aprūpini
mo biuruose ims sau už va
landą dykai prasėdėto lai
ko po 35 litus. Taip jie juk 
elgėsi šį pavasarį, kuomet 
valdžia buvo atleidusi be
darbių reikalams ar 5 mi
lijonus litų. 

Iš to, kas čia pasakyta 
yra visai aišku, kad rau
donasis blokas vedą tokią 
politiką, kuri stumia Lie
tuvos darbininkus į prapuLl 

- tį. Socialistų bloko reikala
vimai yra nukreipti prieš, 
darbininkų reikalus, o eina 

vi nevien tik užsienio pirklių 
naudai. Iš to mes matome 
taip pat, kad socialdemo
kratams ir valstiečiams 
liaud. užsienio kapitalistų 
reikalai yra artimesni ir 
brangesni, negu mūsų dar
bo žmonių varg'ai." 

A. Jėvaitis. 

SVETIMŠALIS KLAIPĖDOJ 
j jos švelnius plaukus. j vyskupas su kunigais neatvy-
I Jis lekia upe aukštyn į ži- kęs ir niekas kol-kas nežino, 
būriais nušviestą didelį mies-. kur jis yra. 
tą, nuvargintą dienos kait-j Tabasco valstijos gubertfa-

'.Jįbfc Čia dabar atsiveria na-1 torius per tos valstijos neva 
lmų akys — langai ir* kviečia legislaturą pravedė įstatymą 
atvėsusi vakaro orą į tvan-1 kuriuomi visų tikėjimų dva

s i u s kambarius. Bet kamba-Į siškiams įsakoma vesti pa
i rk i tušti. Jų gyventojai sėdi'čias, jei nori jie toliaus eiti 
sodnų restoranuos, geria vė- savo dvasiškas pareigas. 

Mexico City arkivyskupas 
tą įstatymą vadina kvailiau-

— 

DEL PREKYBOS SU LIE 
TUVA. BIZNIERIAMS 

ŽINOTINA. 
— 

orą ir vėjo atneštą javų kva- autoritetus už kunigijos per-
pą. "Kaip gražus pasaulis" sekiojimą. Dabar iš tos sos-

(Versta iš vokiečių kalbos) j g a k o m e r g i n i ų 0 v ė j a s glosto tinės parėjo žinių, kad ten 

Kartais teisybė atrodo me
lu. Taip vieną kartą pasirodė 
svetimšaliui atvadavusiam lai 
vu iš Vakarų Indijos į Klai
pėdą. 

Tuo laiku rusų imperatorius 
buvo svečiuose pas prūsų, ka
ralių. Abu valdovu stovėjo 
greta ant jurų kranto, pap
rastuose drabužiuose, be 
palydovų. Svetimšalis pama
nęs juos esant apylinkės pir
kliais, paprasčiausiu - būdu 
priėjo prie jų, užkalbino ir 
įdom'avos kas girdėti naujo. 
Kad abu valdovu su juo ma
loniai kalbėjo, jis rado gali
mu vieno iš jų paklausti, kas 
jis toks. Aš — Prūsijos kara
lius" buvo atsakymas. Tai 
svetimšaliui, pasirodė kiek 
keista. Bet, pamanęs, kad 
tai yra galima, nusilenkė 
prieš karalių. Ir tai buvo pro
tinga. Abejotinuose atsitiki
muose reikia rinktį tikriau
sią ir geriausią ir geriau su
klysti būnant mandagiu, kaip 
šiurkščiu. Bet kad karalius to 
liau rodydamas į savo drau
gą pasakė: "Tai — Jo Malo-

sinančius gervinus, tai klau
sydami muzikos, tai triukš
mingai besikalbėdami. Visuo-įsiu įstatymų, ame ką ligšioi 
se sodneliuose, darželiuos ir nebuvo girdima visam civili-
gėlėmis išpuoštuose balko-. 
nuose susirinkę šeimynos, 
draugai, giminės didesniais ar 

zuotam pasauly. Kadangi ku
nigai į tą įstatymą ir įsaky
mą nekreipė nei mažiausios 

mažesniais būreliais vakarie-1 domės, tuomet gubernatoriaus 
niauja, dalinasi dienos įspū
džiais. Upėje pliauško irklai, 
skamba linksmos dainos. 

J- Ir gatvės dar nenurimę. 
Grįžta nuvargę ekskursantai, 
skuba poilsin ar prie savųjų 

parėdymu kunigams uždraus
ta celebruoti Mišias ir atlikti 
kitus patarnavimus katali
kams. 

Pramatant žiaurų autorite-
tų apsiejimą, nemažai kunigų 

n 

Lietuvos Konsulatas Chi-
cagoje yra gavęs iš Lietuvos 

šaunus darbininkų priete- P r e k i ų Muzejaus eilę Lietuvos 
liai! O tuo tarpu lyg ii' už- g a m v b o s produktų pavyzdžių, 
sienio pirklių papirkti jie ^ k a i p t a i : ymUy Semenų, sėme-
reikalauja laisvo įvežimo j m ] a l e j a u s i r i ž s p a u d U ) d a ž ų > 
prekių, kurių gaminimus į v a i r i u g r u d U ) įdirbtų odų a-
duoda darbą ir duoną šalies Į valinei, ašutų, šerių sortuotų, 
darbininkams. Ar bereikia į v a j r j u n^lų kiaušinių ekspor 
piktesnių darbininkų ap- tui, dektukų "Lįetuva", kar-
gaudinetojųl > p 

Ne,, tokių darbininkų rei
kalų išdavikų neturi nei 
vienos šalies darbininkaL 

tono (cardboa rd), f anieros 
(veneer),. celiuliozos, gintarų, 
lošiamų kortų, etc. 

Biznieriai importininkai, 
Eikite, skersai išilgai viso' * < Cnamber of Commerce" na-
pasaulio, tai jųs pamatysite, 
kad net ir socialistai visur 
palaiko tokius muitus, ku
rie gina jų šalies darbinin
kus. Vokietijos socialdemo
kratai yra pasakę, kad jie 
negali sutikti su tuo, kad 
prekės butų įvežamos iš 
kitos šalies, nes tai atima 
nuo vokiečio darbininko 
darbą. O mūsų raudonasis 
blokas to nepaiso. Jo di
džiausiu rūpesčiu yra suda
ryti šalyje ko daugiausia 
vargo. Nes iš to įie turės 
gerokai ir" politinės ir eko
nominės naudos Politinės 

ne, rusų caras" mūsų sąži
ningam žmogui pasirodė, kad 
du juokdariai sumanė pasi
juokti iš jo. Todėl tarė jis: 
"Tai puikiai atsitiko mano 
ponai, aš, kaip matau, tiesiog 
į tjnkamą kompaniją esu pa
kliuvęs, aš, būtent ėsu — 

* i 

Kkių imperatorius. 

VAKARO VĖJAS. 
» . • < • 

— i * •' 
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riai, ir kiti Lietuvos gamyba 
interesuoti asmens yra malo
nini kviečiami, atsilankius 
konsulate, susipažinti su tais 
Lietuvos produktų pavyz
džiais. 

Kas norėtų kokių nors Lie
tuvos prekių parsigabenti iš 
Lietuvos, tai prekybos tiks
lams, tai dovanoms, tesikrei
pia į Lithuanian Import Com-
mittee, 3251 So. Halsted St , 
Chicago, UI., arba j Lithua
nian Consulate, 608 So. Dear-
born St., Room 1538, Chica
go, Ills. 

Liet. Konsulatas Chicagoje. 

Vidurvasario diena su savo 
karščiu nuėjo miegoti. Atsar
giai kįla vakaro vėjas. Jis 
skrenda per tamsų mišką, 
kurio viršūnės linksta pas
kui jį, jis skrenda per lygų 
lauką ir ima į save skanų ja
vų kVdpą. Dabar jisai migdo 
senas kaimo liepas, kurios 
jaukiai susiglaudę kušdasi a-
pie blogus laikus, kad jie da
bar ne toki, kaip kad buvo 
jų jaunystėj. Jos dūsauja ir 
net nusijuokia, paskendę sa
vo atsiminimuos. 

Vakaro vėjas nulėkė į pa
jūrį. Sidabrinėmis putomis 
apmeta juodas vanduo baltą 
blizgantį kranto smėlį. Tyliai 
vaikšto du žmones po minkštą 
smėlį. Jie geria tyrą druskos 

pasivėlavusieji. Retkarčiais j vyskupo leidimu pasišalino, 
pasitaiko ištrukę iš, triukšmin- gi pats vyskupas su keliolika 
gų burių svajotojai, ar gy-į kunigų kaikuriam laikui ap-
venimo naštos prispausti ne- sil iko. Mišios buvo laikomos 
laimingieji. - | paslapčia. Pagaliaus vygfcu-

Švelniai ir maloniai perbrau I pas painformuotas, kad bude-
kia savo sparnais vėjas jų ' l iai jį tykoja ir kas momen-
veidus,-vėsina jų karštas akis' tas gali suimti. Kunigų pra-
dainuoja dainas ir neša jiems somas jis apleido vyksupiją ir 
kvapą tolimo lauko, žalio išvyko sostinėn. 
miško, neramios juros, neša | V y s k u p u i i š v y kus , guberna-
kvapą praeities atminimų. t o r i a u g a g e n t a i u M a r ė k a t e J _ 
Galop jis savo galingais ^ i r pelMs k u n i g u s areštavo, 
šerna is pagrobia jų I i* j M e x k o a t y a r k i v y s k u p u i 

tiesį ir ilgesius ir pats | p a s k e l b o s į ^ m ^ k u r i u 0 . 
nueina gulti. Linksmybes ; m i d e n u n c i j u o t a s ^ k v a i h l s 

ir liūdesius, juoką ir v y n ą | T a b a s c o į s t a t y m a s i r ^ ^ 
nakties miegas uždengia j b u g p r o t e g t a p r i e ž t a g u b e r _ 
savo skraistė. 

E. v. M. 

GAL PAKEIS NUSISTA
TYMĄ? 

Meksikos sostinės Mexico 
City arkivyskupas J. Morą y 
del Eio tomis dienomis pakė
lė aštrų protestą prieš Tabas
co valstijos radikalą guberna
torių. Tas lunatikas guberna

torius iš savo valdomos vals
tijos išvaikė visus katalikiš
kus kunigus. Patsai Tabasco 

natorių lunatiką, centralinė 
Meksikos valdžia pasidarba
vo, kad Tabasco valstijoje a-
reštuoti kunigai butų paliuo-
suoti. Valdžia buvo priversta 
tai atlikti dar ir dėlto, kad 
tomis dienomis sostinėje ture-

- > r . • v - > i r i • i • 

diocezijos vyskupas Diaz, kad 
i nepatekti kalėjiman, apleido 
savo vyskupiją. Pirm kokios 

i savaitės buvo pranešta, kad 

jo suvažiavimą Meksikonių 
Katalikių Moterų nacionalė 
organizacija. Moterų suvažia
vimas nemažą įspudįs padarė 

4 

j valdžią ir pastaroji apsižiū
rėjo blogais keliais einanti 
spauzdama katalikus. 

Kadangi sukeltam meksiko-
nų "nacionales bažnyčios" ju
dėjimui labai blogai % sekasi, 
meksikonai katalikai atsisako 
prie to judėjimo prisidėti, 
pagaliaus, rasi, Valdžia susi-

|vyskupas Diaz su 11 kunigu Įpras ir pakeis savo nusistaty-
1 vykstąs Meksikon sostinėn mą. ( t ; 
pakelti protestą prieš Tabasco 

. 

žiogas. 

Matas. 

•t 
EKSKURSIJA LIETUVON IR 

ĮSPŪDŽIAI. . 
(Tąsa) 

Įžymiausias Lietuvoje publicistas p. 
Vygandas, " Lietuvos" redaktorius, daly
vavęs Pavasarininkų Kongrese Mariam-
polėj, įsiklausęs, ką jaunimas svarsto, 
prisižiūrėjęs sporto rungtynėms, įgavo lyg 
naujų vizijų del Lietuvos ateities, del 
Vilniaus atvadavimo. "Lietuvoje*' jis 
tuos įspūdžius parašė padėjęs antraštę 
"Kas atvaduos Vilnių?" 

"... išklausęs rezoliucijų ir pamatęs 
entuziazmą, su kuriuo jos buvo priimto-, 
tuojau sau pamaniau: Vilnius bus musij. 
Bus mūsų del to, kad jeigu jaunimas su 
tokiu entuziazmu ima Vilniaus vadavimo 
idėją savo rankosna, — jis turi laimėti. 
Visai teisingai sako garsus Amerikos ra
šytojas O. S. Marden:" Jaunipias nema
to jokių kliūčių, jis nepažįsta jokio kelio 
be išėjimo ir tiki, kad žmonija amžiais 

laukė jo ateinant, kad rastų jame teisy
bės, energijos ir grožės išvaduotojąM. 

Ir toliau Vygandas išrodo, kiek pa
sauly didingų darbų yra padaryta jauni
mo jėgomis, pasiryžimu ir entuziazmu. A-
leksandras Makedonietis, Napoleonas pa
sižymėjo jauni būdami. 

"Kas išvadavo ir suvienijo Italiją!— 
jaunimas. Kas išvadavo Graikiją, Serbiją, 
Bulgariją iš turkų? —• jaunimas". 

"Kame šito dalyko paslaptis?" 
"Entuziazme ir sugebėjime pasiaukot 

idėjai. "Rimti vyrai su žmonomis, vai
kais, rūpesčiais apie rytdieną negali nei 
taip užsidegti entuziazmu, nei taip greit' 
deciduotis, nei visiškai pasiaukoti idė 
jai". ' <- y |* l 

"Visai kas kita jaunimas". 
"Entuziazmo pagautam jaunimui 

viso pasaulio turtai, šeimyna ir pati gy
vybė — niekai. Jis lengvai juos aukoja 
idėjai." "Jaunimo entuziazmas neklau
sia," ar galima", bet r ' a r reikia?" 

"Vilniaus vadavimas yra didelis vei
kalas, nes jis sprendžia visos tautos liki
mą. Vilniaus atvadavimas šiandien rodosi 

daugeliui gal ir negalimas. Užtat tik jau
nimo entuziazmas ir tegali šitą veikalą 
nuveikti". 

"Lietuvos jaunime, Vilniaus likimas 
ir visos tautos likimas tavo rankose!" 

Ar reik geresnio atestato, kaip tas, 
kuris aukščiau išrašytas? Lietuvos jau
nimas jo nusipelnė. Kai, tik tėvynė pa
šaukė, jis griebė ginklą j rankas ir stojo 
prieš dešimtis kartų tvirtesnį priešą gint 
laisvės ir nepriklausomybes. Nesiteiraus 
ir ateity jaunimas, " a r galima", bet pa
klaus, " a r reikia". To žodžio, to įsakjmo 
jis kiekvieną dieną pasiruošęs laukia. 

Tokio įsitikrinimo turėjo įg^t kiek
vienas, kurs atsilankė į Pavasarininkų ir 
Ateitininkų Kongresus. Kai Ateitininku 
Kongresą sveikino vilniečių vardu vienas 
slapta rubežių perėjęs ateitininkas ir nu
sakė, kokius vargus ten kenčia pavergto 
ji tautos dalis ir jaunimas, tiek skausmas 
sugėlė visų širdis, kad rodės sprogs tie 
murai, kurie laiko apgobę kongreso da
lyvius. Klausant to "sveikinimo", to* 
raudos pavergtųjų brolių, AteitininU 7 
veidai mainėsi: tai balo, tai raudo, tai t 

nervingai virpėjo. 
Susipratęs jaunimas, subrendęs tauti

nėj ir religinėj dvasioj, tikrai pagrįs tvir
tus Lietuvos pamatus. Jis padarys gyvo
mis ir tas jos gyslas, kurios gerokai bu
vo apmirę del vyresnės kartos ištižimo, 
pasidavimo rusifikacijos ir polonizacijos 
įtakai. Pilnai atgis ir visas valstybinis 
organizmas, kai ši karta užims vietą po
litiniam ir valstybiniam gyvenime. 

Šaulių Sąjunga, kurios eiles taip pat 
sudaro Pavasarininkai ir Ateitininkai, 
nors paskutiniuoju metu nerodo didelio1 

gyvumo, bet savo uždaviniuose ji rimta? 
ruošiasi. Mokindamiesi ginklą vartot, 
Sauliai rūpestingai saugo ir vidaus 
tvarką. Dalinant bežemiams ir mažaže
miams dvarus, ponai dvarininkai sten
giasi keršint Lietuvai naikindami jos 
grožę.'Pajutę, kad netrukus prisieis nus-
tot teisių į didelius plotus žemių, jie nu-
kapoja medžius, iškerta giraites. Ypatin
gai tokiu darbu jie suteršia gamtos vaiz
dingumą pagal plentus, vieškelius ir šbip 
kelius. Važiuojant iš Kauno link Prienų 

paprastuoju vieškeliu^ tokius reiškinius 
teko pastebėt skaldomam Oeištaro dvare 
ir jo dalyse. Puikiausi ąžuolai, puošę a-
pylinkę, gulėjo nupiauti, kiti buvo iki 
puses dapiauti, o kiti buvo tik pradėti. 
Tąjį šventvagišką darbą sustabdė vietos 
šauliai, tik gaila, kad pervėlai pastebėjo. 

Be karinio lavinimosi, Šauliai taip pat 
varo kultūrinį arba, šviesdami jaunimą. 

Sportas. 

Vos tik išaušo laisvės ir nepriklauso
mybės aušra, Lietuvoj prasidėjo ir spor
to nauja era. Aplink Kauną pilna sporto 
aikščių. Vasaros metu tose aikštėse jau
nimas nuo ryto iki, vakaro juda, kruta, 
vaiko, spardo sviedinį, įvairius žaidimus 
žaidžia. Labiausia mėgiamas futbolas. 
Futbolo kamandomis užsėta visa Lietuva. 
Jų yra kariuomenėj, studentijoj mokslei
vijoj, liuosoj miesto jaunuomenėj, jų ne
trūksta nei sodžiuj. Futbolininkai siekia 
rekordų, del kurių kovoja savitarpinėse 
rungtynėse ir su užsienio kamandomis. 

(Bus daugiau) 

-
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laikymui valdžia nieko neduo-LIETUVOJE 

Ida ir kur laikoma pačių lietu-
_ _ _ ^ vių visuomenės lėšomis. Vi 

LIETUVIŲ PROTESTAS, šuolinis susirinkimas prieš to-Jje. Daigelis k-to narių pasi-

VILNIUS, 2. XI (Elta), f 
Vilniaus lietuvių gimnazijos 
mokinių tėvai savo metiniam 
susirinkime del visuotinės js-
torijos ir geografijos dėstymo 
priėmė tokia rezoliuciją. 

44 Vytavito Didžiojo gimnazi
jos metinis tėvų susirinki
mas, išklausęs tėvų komiteto 
valdybos pranešimų dėstyti 
visuotinę istoriją ir geografi
ją lenkų kalba, vienu balsu 
rado šį reikalavimą visai ne-
{ riimtiną, nes tai butų siau-
rinimas lietuvių tautinių tei
sių ir žingsnis prie vaikų len
kinimo toj mokykloj, kurios 

kį reikalavime protestuoja ir 
reikalauja iš gimnaaijos di
rekcijos visuotinę istoriją ir 
geografiją dėstyti lietuviš-

Įkai". 

klausimų gana {domus buvo* 
pakeltas klausimas apie mo
kinių organizacijas gimnazijo-

ADVOKATAI: 

JOHN B. BORDEN 
(Jotam Bagdziunas Borden) 
LEVrtrVIS ADVOKATAS 

60 W. Wasninsju>n St., R. 1310 
Tetophoue Dearbora 8046 

(Vakarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9000 

t Varnų Telefonas Republic 0600 
č i — 5 
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GYVENTOJŲ SURAŠINĖ
JIMAS VILNIAUS 

SRITY. 

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

11 S. La Salle st. Room 2001 
TeL Randolph 10S4 Vai. nuo 0-5 

VAKARAIS: 
2241 S. Halsted St. Tel. Tardą 0069 

VILNIUS, 3. XI (Elta). 
1926 metu sausio 14 dienomis 
Vilniaus mieste, Ašmenos, 
Švenčionių ir Vilniaus, Trakų 
apskrityse ir dalies neitralines 
juostos teritorijose, įjungtose 
į Braslavos, Lydos, Augusta
vo. Gardino ir Suvalkų aps
kritis, bus padarytas visuo
tinis surašinėjimas. 

Bus surašinėjama 1) gy
ventojai, pažymint jų amžių, 
šeimyninę ir civilinę padėtį, 
lyti, gimimo vietą, tikyba, 
gimtąją, kalbą, tautybe, pilie
tybę ir kt., 2) butai, 3) neju-
domasis turtas, 4) gyvasis in
ventorius ir tf) ūkiai, 

Surašinėjimui lenkai skirs 
1 valdininkus. 

sakė prieš mokinių organiza
cijas, kadangi jos ugdą moki 
nių* tarpe neapykantą. Komi- sprito savo "porcijas* '• nuėjo J atlikti einamas pareigas. 

[tetas ntttarė prašyti p. gimna
zijos direktorių išgauti iš 
švietimo ministerijos leidimą 

[panaikinti pirmose keturiose 
klasėse visas mokinių organi

zacijas, išskiriant sporto. 
• 
Tėvas. 

GELEŽINKELIO STOTIS. 

MARIAMPOLfi. Nuo rug
sėjo mėn. Mariampolės gele
žinkelio stotis iŠ savo laikinos 
buveinės (vagonų) persikėlė į 

PASIŠOVĖ. riams. Šiai valšč. tarybai* ne
patiko šis sveikas gyvenimo 

PAEŽERIAI. (Vilkaviškio{reiškinys nustatyti tinkamas 
ap.) Spalių iš 24 j 25 d. naktį 
Paderiu dvare trys spirito 

D A K T A R A I 

tarnautojams algas, kad ne
reikalaujant paspirties iš so-

varyklos darbininkai gavę [ no, galėtų žmones sąžiningai 

Tel. Blvd. 2188 
M. WOITKIEWICZ—BAH18 

Aku$erk~a 
Pasekmingai patarnauja mote
rims prie gimdymo, patarimai 
dykai moterims ir merginoms. 

811S Soutb Halsted St. 
' I I I I I I ! . 

Dr. AJ. KARALIUS 
Tai Boulevard 2J00 

Į Lietttvii Gydytojai 
8803 South Morgan Street 

m. 
pas E. Pitkevičių to paties! Taryba numatė tame savo 
dvaro darbininkų išsigerti. Ge. teisių siaurinimą ir nutarė 
rai įsigėrę susimušė, išdaužė j atsistatyti, kaipo laikant savo 
langus. Pats šeimininkas vos 
neužmušė savo žmonos leisda-| 
raas kėdę į vieną savo bend
rų. Pitkevičhis, girtas būda
mas ir. nežinodamas kas da
ryt, nuėjo pas savo ''bendra
darbi' ' darbininkų — V. Rud
zevičių paskųsti jo tėvams už 
triukšmo kėlimą, kurie gyve
na net Už 2 klm. Iš ten keik-

"esimų nereikalinga/'. 
Šėtiškis. 

r a — •. „•• . . 

dviejų aukStų naujai pastaty- Į damas grįžo namo. Cegrįatant 
tus muro namus. Netoliese sto pa rpuolė ir puldamas sutren- [parko ežero pakraštį. 

2 milionu dol. parkams 
Chicagos pietinių parkų bo-

arcfas išsprendė dar 2 milio
nu dol. išleisti įvairiems pa
gerinimams ir pagrąžini-

• 

mams. 
-v. 

Ypač daugiausia bus pasi
darbuota pagrąžinti Grant 

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

Ofisas DldmiestyJ 

29 South La Šalie Street 
R am baris 530 

Telefonas Central M M 
telefoną* Yards 40*1 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 

MOKINIŲ ŠELPIMAS — 
MOKINIŲ ORGANI 

ZACIJOS. 
I 

MARIAMPOLĖ. Spalių 11 
įį d. įvyko Valstybinės Rygiškių 

Jono gimnazijos tėvą komite
to posėdis. Svarstant nepasi
turinčių: tėvų prašymus sumo-

Įkėti gimnazijai mokesnį už jų 
vaikų š. m. antro pusmečio 
mokslą, vieno nacio buvo iš
keltas klausimas, kad butų 
Šelpiami tik gabus mokiniai; 
mokiniai, palikti toj pačioj j 

ties laikinai vagone veikia e-
lektros stotis (dinamo maši
na) kuri apšviečia visą stotį. 
Stoties mūras labai puikiai ir 
patogiai įrengtas: atskiras įė
jimas į bagažo skyrių, budė
tojo kabinetą, bufetą ir tt 
Visur duryse padaryti atatin
kami parašai. 'Viduryj išvai
zda gera, ir žmogus įėjęs jau 
tiesi lyg kad kur užrubežyj Į 
esąs. ~Ypa6 gera įspūdį stotis, 
daro vakare elektrai šviečiant. 
Tada ji matyti iš labai toli. 
Tokią stotį Lietuvoj vargu be 
surasti, Užtai ir pastatymas 
nemažai apsiėjęs — apie 1 
milijoną litų. 

Rudis. 

kė revolverį kurį turėjo kiše-
niuj, ir tas iššovęs pataikė 
jam pačiam . kojų aukščiau 
kelio. Ame šaukti. Atbėgę iš 

[apylinkės žmonės E. Pitkevi
čių paėmė ir nugabeno į Vil
kaviškio ligoninę. Ligoninėj 
pasirodė, kad kulipką įlindus 
net i kaulą, 

J. Baublys. 

Marąuette parke bus pra
vesti keliai automobiliams. 
Žiemos laiku ant kudn;< bus 
paruoštos vietos čiužinėjimui. 

i DR. L. P. SLAKIS I 
D E N T I 8 T A 8 

4454 So. VVesteru Avenue 
[Valandos: Nuo 10 ryto iki i vai. 
I v a k a r * 

18 < 

Namų Telefonas Yards 10»» 
Ofiso TeL Boulevard MIS 

DR A. J. BERTASH 
2484 8o. Halsted St. 

oflso valandos ano 1 iki t po 
o4*tų ir t lkl 8 vakar* 

• ii I ~ •mlTrf 

SĖTOS "KABINETO 
• KRIZIS. 

»» 

DR. J. M. FINSLOVV 
Lietuvis Chiropractor 

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

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

r 

DR, CHARLES SEGAL 
Perkėla savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave. 
SFECIJALISTAS 

Džiovų, Motera Ir Vyro I.iirų 
Vai : ryto nuo l t—19 nuo 2—4 
po ploto: nuo 7--2:*0 vakar* 
Nedaliomis: l t lkl 12. 

Telefonas Midway 28»t 

ŽJEMĖS ŪKIO MOKYKLA. 

i JOHN MINSKAS j 

'J | k lasė j antriems metams visai 
nešelpti. Kai kurie nariai 
nurodė, kad negalima vien 
šiuo dėsniu vaduoti, nes kitą 

dant Lotu* Namus, Farmas Ir 
Blanlua. Skolina Pinigus ant pir
mo morglčlans lenrvomis iBlygo-

» — s — o s ssVaįhs>*ojĮ 

ZYl'LLAl. ftais melais Zy
plių žem. žemės ūkio mokyklo 
je naujų mokinių į 1-mą kla
sę įstojo 30, pereitais mokslo 
metais joje buvo tik 15 mo
kinių. Šiemet jau veikia ir li
rų 'klasė, kurioje mokosi 13 
mokinių. Beveik visi mokiniai 
gyvena bendrabuty, išskiriant 
kelis mokinius, gyvenančius 
pas tėvus. Kitais metais "žada* LIETUVIS ADVOKATAS I J 

•su w. 22nd st. arti Leavttt st karta ir gana gabiems moki-. 
Telefonas Ganai S5ti L:QTY1C? ^ •. •, .,., . . ma daugiau atremontuoti na 

Valandoe: t ryto iki t Tanaro. Ba- j n i a m s p a s i t a i k o p a s i l i k t i t o i . ^ a . , • 
radoj Ir Petnyčioj nuo t r. lkl t 
T. Vsda visokias byla* visuos* 
teismuos*. Egaaminuoja Abstrak- ipersenai vienos klases auklėtus ir padirba visokius Doku-
mentus, perkant arba parduo-J | t o j a s p a s t e b ė j ę s , k a d m o k i n y s 

pačioj klasėj. Taip pav. ne-

| Į X. daugiau, kaip savaite ne-

(t 
K. JURGELIONIS 

ADVOKATAS 
l t t Morth State Street 

Telef. State taas 
•afcarsis ir nedėlios ryta t 
3335 S-\ Halsted St. 

Tetefomm* T a r d s 6 1 4 1 

Bylos Tįsiose teismuose — Ab
straktai. — Infta.iojhnat — Pas
kola pinigu 1 ir t morsičlaaia 

j . P. WA1TCHES 
ADVOKATAS 

TeL rullman tS7T Boselaod, IV 

10717 Indiana Ave. 
M I E S T O O P I S A • 

127 N. Dearborn S i 
Kambarys 1411 

Telefonas Dearbora 0OM 

lanko gimnazijos, nuėjo i na
mus pasiteirauti ir ka gi — 
pasirodė, kad mokinys namie 
dailydžiauja, kad uždirbtų 
ditony. senai savo motinai, 
broliams, seserims. Taip kad 

[daugelis iš neturto priversti 
pasilikti antriems metams toj 
pačioj klasėj. Del to k-tas nu
sistatė sumokant už mokslą 
pirmiausia atsižvelgti į moki
nio medžiaginę padėtį, o pas
kui jau ir į mokinio gabu
mus. Viso tėvų komitetas nu
tarė sumokėti gimnazijai iš 
savo lėšų š. m. antro pusme
čio mokesnį už 13 nepasitu
rinčių mokinių (už 10 mok. 
sumokėti visę mokestį po 50 
litų ir už 3 — tik pusę po 25 
litus). W " t 

Sumanymuose tarp kitų'* 

nių, kūne dabar yra niekieno 
nenaudojami. Juos atremon
tavus, bus galima daugiau 
mokinių sutalpinti į bendra
buty, nes dabar jau susikim-
šę gyvenau 

Fel. L-čius. 

•PBCIALI8TAS efsami tiaroj!-1| 
me abstraktų ir nejudinamo tur
i t teisėse Taipgi veda visokius 
•udt* #V«ftB 

PALANGA. "Jonas Jonai
tis arba Mokinio sapnas*J o-
perete su 20 dainuojančių me
lodijų, sugraibytų iš įvairių 
kurinių, buvo pastatyta 25. X. 
Palangoj vid. niek. naudai. 
Operetė yra tai u sulietuvin
tas' ' "Ivanov Pavel^, ej<js 
prieš karą Petrapilio scenoj 
per 500 kartų tuo pradėjimų. 
Operetč pašiepia įsipolitikavu-
sius mokinius ir mokytojus: 
scenoj 3 mokytojai *'kralika-
iai' , ir 3 "dcistai" egzami-

Spalių 17 d. Kėdainių apskr. 
Šėtos n!. įvyko valsč. tarybos 
posėdis apsvarstyti ateinan
čių 1926 m. sąmatai ir kitiems 

! reikalams. Besvarstant sama-
[ta, susidurta su apskr. valdy
bos aplinkraščių, nurodančių 
naaksimum ir minimum algų 
valsčių viršaičiams ir sekreto-

r - — • . • ', ' --— .= 

GERI SAN TIKI AI SU . 
MOKYTOJU. 

Kiekvieni ateiviai tėvai Chi 
cagoje džiaugiasi ir didžiuo
jasi savo vaiku ar mergaite 
ir žiuri kokią jų kūdikis daro 
pažangų mokykloje. 4£ad vai
kas mokytojo akyse stovėtų 
gerai, reikia jį raginti j>rie 
garbingų darĮ>ų už mokyklos 
sienų, ir kad jis paskui jų 

[pasekmes, jei geros, parodytų 
mokytojui. 

I>r. Bundesen, Sveikatos 
[Komisionierius Chicagoje ra-| 
šo dabar įvairių straipsnių 
vaikams nuo 9 iki 18 metų 
senumo, ir nurodo, kaip pada
ryti sveikatų šeimynos laimės 
pamatu. 

Paraginkite savo Vaikus ir 
mergaites juos skaityti ir po 
dviejų savaičių parašyti laiš
kų kokių 200 žodžių apie tai 
"Ką aš sužinojau perskaitęs 
dr. Buncteęen'o straip. apie 
sveikatą^. Parašiusieji laišką 
turės progos laimėti vieną iŠ 

[1964 dovanų, kurias Cliieago 
Evening American dalins mo-

VYRAI GYDYKITĖS 
Gydimas 

** $10 
pranešimui gjAysa vyrus už 

numažintą kainą $10.00. šis pasiū
lymas del trumpo laiko. Tatgl at
eikite Šiandien atidėliojimas yra 

550 
lkl pran 

K* • » - * - » - • } 

Tel. Omai 0257 Res. Prospcct €659 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

1821 South Halsted 8t. 
Rezidencija 6«00 B. Arteslan Ave. 
Valandos: 11 ryte iki S po p!ttų; 

€ lkl 8:30 vakar*. 

D r . M a u r i c e K a h n 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL Yardi 0994 

Rezidencijos Tel. Hyde Park 4000 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12 piet 
N u o 2 ik i 3 p o piet . 
Nuo 7 iki 8 vakare. 

Nedėl. nuo 10 kl 12 piet j 
Photfe: Hours: tA .M. to 0 F.M. 
Rep. 7812 Sat. 6 to 0 P. M. 

DR. F. A. MANELIS 
HTAPRAPATHAS 

1*117 So. Talman Ave. Chlcagoj 

m 

! DR. SERNER, 0. D. 
Uetavis Aklą Specialistą* 

Ar sergatsT 
Ar norite iš
sigydyti? At
eikite pas ma 
ne del piluo 
Fiziškos ir LA 
batorijos per-
•vnr^timo. Su
žinokite jUSŲ 
tikrą stovj. 

Netaisykite 
laika pas kl-
tus gydytojus. 
AA "artoju X-
Rajr ir Mic-

. Dr. roskopą del 
W. R, Register ĮegsaminaeUą 

I 1 0 * N* D e * l 1 , o r n Ukra prielast, 
I t*. 12-to BkikSOsĮugų. Mano f S 

Vl.ų ****** ™?*%„*n2i 

/yrų draugas. ko» buvo pa
švęstos gydy liano geriausias i - ^ - - . - s j u 

paHudyjimas yra!™"1 G u i k i t e 
^ano išgydyti ir ffla^CK 
patenkinu pa- ^ g a s Ir ga

bus gydimas. clerital. 

Turėk Ivarl&a. Sveikas akis 
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

Jot tori aklą «Meglmą. Jeigu akys 
n u vargą, sllpnea, skaadilos 
ašaroja. Patarimai Dykai. 

I
Akiniai $5 Ir augliau 

Valandos nuo 1 lkl I vak 
Nedaliomis nuo l t lkl 1 

S333 South Halsted Street 
SI •• tf 

TeL Boulevard 8680 

D P . J. P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 So. Halsted St. 
Valandos: 0—12 iš ryto 

Vakarais nuo f lkl t 
Rez.: 6504 S. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 2374 
CICERO OFISAS t 

1243 South 49th Avenue 
Tel Cicero 4676 

Vai.: Utarninkais ir Pčtnyčlomis 
nuo t lkl 9 vai. vak. 

niuoja^tinginiij karalių Jon^l^ykI^ vaikams. 
Jonaitį, uaušrininką kartu ir 
ateitininką'*. Operetė parasy-[bus laikraštyje kasdien iki 
ta eilėmis. Lapkričio 29 d. Taigi para

ginkite savo vaikus dalyvauti M. U. 

A. L. THOMAS 
LBETCVIS ADVOKATAS 

12*3? Nornial Avenue 
Telefonas Pullmmn 7ttT 

Bylos visose tetsmuosa - * 

Pkooe: 
Boulevard 4358 

AtaVra 
» ^—- tHsaą ir Nakt| 

A. F. C Z E S N A H O T E L 
TURR16KOS, BVIiFURIirtS VANOS IR ELSaKTRlNIS GYDTiUlS 

DABAR NAUJAI I^RADOME mineralines. sieHnes vanas, ku
rios yra feroa nuo visokių Ilgų: rumatiamo, cirkulaciioa, kraujo Ir tt. 

MA3AŽINI3 BRAUKYMAS, elektriniu ir švedišku bodu. Sa 
mušu pilnu setu instrumentų mes galime suteiki! 15 skirtingus 
treatmenuts. 

NAMAS naujai ištaisytas ir padidinta. Yra vištos del 150 ypatų. 
Iš toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip ilgai kiek 
reikalinga. 

MOTERŲ SKYRIUS atdaras Utarninkais nuo • ikf 11 vai. 
nakties. 

1657 WEST 45TH STREET 
Kampas South Paulina Street 

Sie straipsniai apie sveikata 

914 

Į tame konteste. 

Phonc Lafapette 8568 

DR. A. J. NORMANUI 
LIETUVIS NAPRAPATBAS 

4454 S. Wcstcrn Ave. Chicago 
Vai.: Nuo 2 iki 5 p.p. t Iki 8 vak. 

f j n P Europos 
D l J U Remedijos 

TIKROS Ir PAGERINIrJS 
8utslktos del kraujo pagerinimo 
Ligos kurios buvo negalima Išgy
dyti pasiduoda šiame scientifiškam 
gydymui. Aš vartuoju mano gy
dyme naujausius serumus, karve-
rauples, antitoksinus, bakterinus, 
ir kitus greitai gydančius vaistus 
kurte gydo neatkratonuts ligas i 
trumpą laik%. Atviklts šiandien 
del patarimo kuris bus suteiktas 
veltui. Valandos 9 ryto lkl 6:30 
v. v\ Utarninkais, Seredomis Ir 8u 
batos vak. iki 8 v. v, Nedėliomis 
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p. 

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

Paimkite elevaitorį lkl 12 
aukščio 

CUcago. rJL 

KRAUJO EGZAMINOS 
$1-00 >|» ?l Ž? 

Klinikas Veltui 
THC DEL VYBŲ 

Gydytojui Nereikia Mokėt 

"606w vZT "914" 
Pacientai tik moku maža dalį už 
vaistu*. Mes lšgydome visokias 
ligos Kraujo, Odos, Kepenų Ir 
inkstų. 

National Health Clinic 
1657 VVest Madison Street 

Kampas Paulina St. 
Valandos nuo 10 iki 8 vai. vakare 

Nedėlioj 10 iki 1 
» » ^ i i i . i 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
Lietuvis Aklų specialistas. 

Palengvins akiu Įtempimą, kas 
yra priežastimi skaudėjimo gal
vos, svaigulio, aptemimo, nervuo-
tumo, skaudančius Ir ui^eguslss 
karščius akių, kreivių aklų, kata
ro, nemiego, ir taip tollsus, be 
vaistų arba skausmo. Nepervlrsl-
aa nei akių medikalis mokeiaa 
Visuose atsitikimuose daromas 

[
egzaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas, taip pat kaip 
visokias ilgas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybę muskulinių a-
klų. Akiniai padaryti, kurte pri
taikomi sunkiausiuose atsltiklmao 
sa. Nauji stiklai įdedami į rėmus, f 
Jei reikalaujama. Stiklai {dėti nuo 
numerio i i recepto duoto visiem* 
lig-oniams, ir rekotdaa taikytas vi
gų atsitikimų Netikros akys prl-
taikytoa Speclale atyda atkreip
iama palengvinimai visų nervų 
tigų. kurios paeina noo erai oi m o 
svarbi v narvų tr smagenų vidurių, 

I paeinaiiCių nuo nepataisytų aklų 
jtempimo, kuomet garas pririnki, 
maa ir nešiojimas akinių paleng-
*1ni» p a d ė j i m e T a l p a i art i fr Soli 
matantiems pagelbėt*. Speoial* a-
tyda atkreipta 1 mokyklos vaikus. 
Valandos: nuo l t ryto iki 8 vak. 
Nedėlk>m!s nuo 9 iki 1 po pietų 

Tel. Boulevard 7589 
1545 West 47tk Street 

AKINEI $4 IR AUGŠČIAC l 

Dr.A,Račkus| 
Gydytojas, Ohimrgas, Ob«-

tetrikas ir Specijalistaa 
Elektroterapaa. 

IŠIMA TONSILUS -
D—Be marinim*, 
D—Be peiii« k sa ssanannaj 
t )—Be kraoj*, 
4)—Be jokio paraJmu •»rtk«tal. 
•)—PaeJjeatnl •eeallds •irjrtl. r*U 

tuoj VAlayti, b rali eiti l darbe 
PSGTIM): "Omi--t*menn (akmeali tai-

tyje) ir aitmetiia ISapume pūslėj be 
•peraoU«M, sa tam tikromis raoksU-
Skomft prirmonėmlg bei vaiatala, 

ApkurtiisieRM eiifir#iU*o gird* Ji ras, 
Gydė visokias Ilgas pasekminjrai, tr J«J 

yra reikalas daro operacijas. 
Prolr«iJoiu»l| patarusi ima teikia sars 

essn 
1411 So. 50 Ave. Cicero, 111. 
Ofisas atidarytas: Kasetes aae t vai. 

p« piet iki 8 vaL vakare, 
Nedėllomii i i ssreooaak eflass aidą-

• y ^ 
• - • * - • — • — - s > 

DR. k. I RUTKAUSKAS 
GVI>YTOJA8 IR OHUtCRGUUI 
4442 So. W€stern Ave. 

Telel. La/ayette 414a 

Į DR. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTTSTAS 

4712 S. ASHLAND AVE. 
Arti 47(os gatvės 

Ofiso Telcf. Boulevard 704t 
^ • *>* • • • » • » • • t » m m — * m — — <• • *st 

i i 

—— M « M « a * l 

DR. J. F. KONOPA G™"r^tXT-
X - S P I W n i T I T A I GT1H> VISOKIAS LIGAS GREITAI IR 
A O r U l L / U L I A l . PASEKMINGAI. 
SpeciaUs: Gydymas Vyrų, Moterį? ir Vaiki} taipogi Akin. Aoauj, 

Uosles r Gerklės naujausiomii, geriausiomis priemonėoais. 
Ofisas 1520 W. Division St., Kampas Milwaukee ir Dickson S t 
Vai.: 10 — 12 priešpiet, 2 - 4 po piet rr 6 - 8 vak. Sekmad. 10-12 

Telefonas Armitage 6145 
a — 

• m < S » « • • • • • » i i » » » » ^ » i » » » » M M — I ^ 

DR. HERZMAN 
t i R U S U O S 

Gerai lietuviams Žinomas per 15 
metų kaipo patyręs tT-JytoJaa, 
cblrurgaa tr akušeris. 

Gydo staigias ir chroniška* litras 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau- f 
jaunio* metodus X-Ray ir kitokia* j 
elektros prietaisu*. 

Ofisas ir Laboratorijai 1*S8 W. 
18sb St., netoU Morgas S t 

r VALANDOS: Nuo 10—12 piety 
ir nuo f lkl 7:20 vai. vakare. 

Dienomis: Ganai 
Telefonai: , §110. Naktj 

Dreiel 0950 
Boulevard 4121 

3235 South Halsted St. 
{ VaL: 0—10 A. K. Ir po t r. vak. 

DR. BENEDICr ARON 
Ofisas S801 S. Kedzie Ave. Fbone 
Lafayette 0075. Valandos 2—0 vak. 
Rezidencija 5150 W. OS St. Phooe 
Prospect 0610. Valandos sM M 

J ryto. 7 Iki «:M vakare. 

Ofiso Tel. Boulevard 
Reaid. TeL Dreaei 01»1 

Dr. A.A. ROTH 
t RU1A8 GYBYTOJAS IK 

OHIRtRGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų Ilgų. 

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

•sJ.: 1—2 po piet. 7—2 vak. Wed 
ir Šventadieniais 10—12 d. 

^ i . 

DR, S. B e i S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas: ttOt W. SSnd St. 

Oor. S. Leavltt St. Tel. Ganai f SM 
Reaidencija: 2114 W. 42nd 1 4 

TeL Lafayetse 400)0 
Valandos: 1—I * T—I T. Ti 

Nedėlioj: 10—12 ryte. 

* « * 
Telefonas Boulevard 1020 

Dr, S A Brenza 
4008 SO. ASHLAND A VEMTU 

OhJcago, Dl. 
Vai.: 0 ryto iki 12 plot: 1 po 
piet lkl I po piet, 0:20 vak. iki 
!:S0 vak. • 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

1707 Weat 47tk BL 
Valandoe noo S iki 12 dieną, u 
0 iki 8 vai. vak, Madaliomsi M 

8 iki 2 vaL m pietų. 
m. m 
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2iniy-žine!es. 
ualauja paskirti komisija, ku
ziai turi but pavesta definity-
;iai išspręsti nuo kaip dide
lio nuošimčio alkoholio gali 
/mogus nusigerti 

.Mirė Northwestern universi 
ieto profesorius Peck. 

Akinių Pritaikymo Mano 
25 METŲ PRITYRIMO 

X Marijonų Kolegijos Rem. 
19-ta> skvrius jau rimtai ruo-
šiasi prie vakaro, kuris įvyks 
Gruodžio 20 <!. Aušros V'ailij 
j»r . svetainėje. Programa. iJ-
pildvs northsidės artistai-m3 
gėjai. Nortlisidieeiai yra vie
ni is geriausiai pasi'/jniėjusig 
artistivm.'gi'ju Cliieagoje. Tai 
gi užtikrinta, kad jie vi^us 
patenkins ir šiame vakare. 

j X L. Vyriu 25 kp. ruošiasi 
paminėti 10-ties metu Jubilie-
įq. Kad iškilmingiau pevninf--
ju šį 10-ties me\u kuopos 

vimą, Gruodžio 13 d. An-
o Vartų par. svetainėje 

o?ya didelę vakarienę — 
•'Kiškių vakarienę". Apart 
vakarienės bus graži progra
ma. 

" X Teko girdėti, kad tauti
ninkų "Skambalas ' ' jau bai
gia rudyti. Prieš galą savo 
gyvenimo, jis visiems bruka
mas veltui prie bažnyčių, bet 
dvokiančio daikto niekas į 
rankas nenori imti. 

X Peoples Furnitnre Co. --
Lietuvių Rakandų Bendrove 
šiuo tarpu parduoda labai 
daug pianu ir visokiu rakan ' Ar Jus esate ser-

° santys kurį Ujra su-
du. Mat ji dabar turi dideli jardo sT3ikata? Ka.i 

- . _. . v . ' .sergate ir buvote 
speeialį išpardavimų. į prie visokių gyiiy-

Į tojų kurie nedavė 
X Metropolitan State I»an nie jokių rezuuati,, 

« T , . . . . , , | ou yra kad jie visai 
i ą J u b i l i e j a u s - m e t ų l a n k o I nežino jūsų tikra 
daug žmonių. Atsilankiusiejie AtSwt« pa« mua 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS, 
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju 
turtu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr. 

; ° J M A S l £ * X * £ & 2 A * A Q £ A * A 4 £ ^ A t J £ A £ i 4 ^ 

AKTŲ LIGAS 
SI>n»TOMAI PAREIŠKIA 

Ar jums skauda galvą? 
Ar jūsų akys aSaroja? 
Ar yra uždegtos? 
Degina ar niekti? 
Ar skaitant akys greit pavarg

sta? 
Ar kvaišta galva? 
Ar matote kaip ir plukančiua 

taškus 
Ar atmintis po truput} mažėja? 
Ar ąjvys opios Šviesai? 
Ar jaučiate kaip ir smiltis a-

kvse ? 
Ar yra balta dėmė ant vokų? 

Dr. Jan d, Smetsna 
1801 South Ashland Avenue 

Kampas 18 Gatvės 
Telefonas tanai 0523 

Ant trečio augšto virš Platte ap-
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 r*to iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis. 

0 

CHAS. K. VUOSAITIS 
Didžiauses ir geriauses siuvejet 

ant West Sides. 
° Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių 
• materijų del vyru ir moterų. 

NAUJAUSOS MADOS SIUTU 
3 Visokiu Btyiu 

Padarau ant užsakimo greitai ir gerai t 
Kainos visiems prieinamos. 

Kreipkitės pas mane del /cero patarna
vimo. Taipgi 

Valome, dažome ir atnaujiname senva. 
CHAS. K. VUOSAITIS 

Lietuviu Eiaučius 
233? 8o. Leavitt St. Chicago, HL 

Tel. Eoosevelt 8982 o I 

o 
o 
o 

f 

s 

M E D U 8 
Šviežias 

Tikrai Garan 
tuotas 

Geriausias Me
dus koki pini

gai gali nupirkti. 
2 Penkių svarų vtedrnkal 92.20 
6 Penkių svarų viedrukai $6.30 
10 Penkių svarų viedrukai $10.00 
50 Penkių svarų viedrukai $45.00 

Siunčiame express'u 
Siųskite Money Order apmokėjimui 

A. 0 . GILL 

REAL ESTATE 

228 VVest Huron Street 
Chicago, UI. Septintos lubos 

o 
o 

: 

' / V i n • ^ 
Mrs. Graoę Menagli, 54 m., 

paliegusi, anądien žuvo, kuo
met netoli Mięhigan City au
tomobilius nudardėjo nuo vie
škelio pylymo. Su ja važia
vo jos vyras ir jaunas sunūs. 
Pastaruoju sužeistu. 

PEARL QUEEN 

Concertinos 
PASITARKITE SU 

SPECIALISTU. 

,gauna gražių dovanų. Didžiau 
siu dovana bus duodamas 
penkių pasažyrų automobilius. 

ir pavelykite mum? 
duoti tikra egzaml 
na, kuris suras ttk 
ra priežastį jusi 
ligos, del šio tikslo mes turime ge
riausias Europos ir Amerikos įtaisas. 
Mušu X-Ray mašina yra viena ii 
galingiausių šiame mieste. Mes ga-
umą peržiurtt jus be sunkumo. 

PILNĄ EGZAMINACIJA 
IR PATARIMAS VI

SIŠKAI VELTUI. 
Neprižiūrėtas ir negeras gydymas y-
ra pavojingiau negu pati liga. 
Per 28 metus mes sėkmingai gydome 
visokias Chroniškas ligas - kraujo 
keblumus, viduriu nesmagumus. 
Kupros skaudėjimą, rumatizraą, kru
tinės skaudėjimus, odos ligas, galvos 
apkvaitimą ir t. 

Suimtas Durkino draugas 

Policija sueme ieškomo 
žmogžudžio M. Durkino drau
gą Hovvafd Shaw, kurs, kaip 
sakoma, su žmogžudžiu kartu 
vogęs automobilius. 

Policija tikisi iš jo išgauti 
žiu i u apie pati M. Burkina. M e s t«įm« naujausius serui 

"«06" ir "014" suteiktas pacientui 
b * «kau*TTtrt 
THE PEOPLE'S HEALTH 

INSTITUTE 
Dr. GILL Specialistas 

40 North Wells Street 
Kampas Washington 

^arsndos: Panedėliais. Ketvergals 
nuo s> iki 8 va) vak. Nedaliomis ir 
Utarninkais, Ser^doms ir ^ubatoms 
ir Pėtnyčioma nuu 9 Iki t vai. vak 
Šventėmis nuo 10 Iki 1 vai p. o 

VARGONININKAMS 
REIKALINGIAUSIOS 

KNYGELĖS. 
Betlejaus Balsai, Kalėdų Gie
smes su Gaidomis labai gra
žios. Giesmes ir Melodija, la
bai tinkama vartoti Bažny
čiose, ir šiaip Namuose. Su
taisė Kun. J . Katilius, plonais 
viršeliais Kaina 35c. 

Taipgi turime priminti kad 
randasi *' Draugo' ' Knygyne 
Giesminėlės (J. Naujalio). Ja
me randasi įvairios Giesmės, 
Kalėdinis, Advento, Gavėnos, 
Velykų ir tt. Su Gaidomis, 
storais apdarais, Kaina 80c. 

Reikalaukite tuojaus, nes 
nedaug te turime ją. 

"DRAUGAS" PUB. CO. 
Chicago, EI. 

2334 S0. 0AKLEY AVE. 

r. 
KIROPRAKTIKA 

(Chiropraetlc) 

Budas gydymo ligų be 
\ ai M u ir vartojant elek-
trikinkis prietaisus 

ftuiuiiiiuiiiiiiimiiiiifiiiiiimiiimiiusr-

į AUDITORIUM CAFE I 

šitas būdas gydymo yra 
naujas atradimas su ku-
riuomi tūkstančiais Lie
tuvių šiandien yra palin
ksminti atgaudami svei
katą. 
VALANDOS: Nuo 2 iki 5 

Nuo 6 iki D 

DR.F.C. TAUTKUS 
CHTROPRACTIO 

PHYS1CIAN 

2oi» Canalnort Avenue, 
Phone: Canal 6574 

Yra geriausia, rekomen-
duota ir vartota geriausių 
koncertinos muzikantų ir 
mokytojų. 

Taipgi turim visokios rųSles 
kitų muzikaliftkų Instrumentų. 

Mes spausdiname Lietuviškos 
muzikos del Concertinų, Orkes
trų ir Piano Solams. 

V a-r siųskit e mūsų 
katalogą dykai 

Vitak - Elsnic Co. 
4639 So. Ashland Ave. 

Chicajpo, III. 

KIMBALL PIJANAI 
Del tobulumo savo balso yra pa
mylėti ir didžiai išgirti per pa
garsėjusius artistus ir muzikos 
ekspertus. Vien tik su Klmball 
grojikliu pianu galite grajiU gai
das teisingai ir girdėti geriau
siai Ištobulintą plano muziką. 

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimą 

PIJANĮI KRAUTUVES 

1922-32 So. Halsted St. 
4177 83 ArcSer Ave. 

G e n i abelnam naudojimui 
, liiiimenta* 

Pain-Expelleris 
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jut, ištrinkite skaudamas 
vietas liuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą. 
35c ir 70c bonka vaistinėse. Temy-
kite, kad butų Inkaro vaizb*Jenklis 

P. AD. RICHTER * CO. 
Berry 4 South 5th Sts. 

Brocklyn, N. Y. 

kitę, 

Telef. Cleero 8276 
CHAS. SYREVIČIUS 

LIETUVIS GRABORIl'S 

dotuvėms sąži- * - W 
ningai ir pi- a j B H f f ^ ^ V ^ 
giai. Patarnau- t f f l R ••' •'"~"Hs|w% 
ju su automo- ^^SB55sS5s|i^7 
biliu visokiems 
atsitikimams. 
1487 S. 49th Ave. Cicero, Dl. 

•m . — — » J| 

UETUVI& GRABORIL'S 
Patarnauju lai-

R 

^v^: 
AND 

CHOP SUEY 
Gers Vieta Pavalgyti 

j Lietuviškų ir Amerikoniškų val-8 
• giu kur gražiu ir švariu Specla-S 
g Ii lietuviški plotus paprastorns£ 
Bkainomis nuo 11:30 ryto iki 12:00g 
• p o piet. Orchestra trečiadienių,* 
E šeštadienių ir sekmadienių va-S 
5 karuose. 

P. A. PALLULIS 
S Savininkas i 
[3200 02 So. Halsted Street 2 

Tel. Boolevard 5788 
•fitsiiiiuiiiiiiiiiiiiiuiiiuuiiiiiiiiiiniiiv 

For BILIOUSNESS 
VARTOKITE 

BEECHAM'S CTLLS 
paltntfvminiui Suklotėjimo 

vi.lurių, Piktumo. Galvos 
Skaudėjimo ir Paliuoa. vidurių 

Išvalo Odą 
M K A CAl.OMRL 

Pirkite nuo vaistininko 
25c ir 60c dėže 

BEECHAM'S 
PI LLS 

M E T I N Ė S 
SUKAKTUVĖS 

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą 

fts>*\ 
l 

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido iftžiura ar nau
jausios mados apredalai ne
bus patėmyti. jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda-
leiskite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra-
auma. Naudokite 

kas vakaras per dešimt dfenų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčia's aardoiant 
apsisaugosite nuo i^ RuWes 
parduoda jūsų v?'5tinink",s 
po 65c bonka arba ?ic 
tiesiog ii kboiator^c*. 

F. AD. RICHTER & CO 
Betry A Souti 5tii Sti. 

Brooklyn. N. Y. 

G. P. SUROMSKIS CO, 
P«rkam. 

parduodam 
Ir mainom 
namui, far-
m u taipgi 
Ir Tisoklua 
blsnlua. Dar
ba atliekam 
greitai, pi-
giai Ir gerai 
Kreipkitės: 

3352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

Oulbransto Tr»d« Mark 
GULBRANSEIT 

Vietinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aifikų balsą taip pat 
kaip su rankom grojant. Galima 
pirkti mokant 13.00 \ savaitę. 

Pamatykite pas 
JOS. P. BUDRIK, 

3343 So. Halsted Street 

R E I K A L I N G A 
"Lamp Shade Makers" 
Dirbti namuose "Home 

work." Turi but patyrusios 
šios aukštos rūšies darbe. 
ART LAMP SHADE CO. 

1435 S. VVabash Ave. 
REIKALINGA 50 VYRŲ 

ISsimokint murinlnkyste. Galioną 
uždirbt $12 iki $16 1 diena. Lengvi 
mokesčiai. Aprūpiname darbus. 

1332 Ciybourn Avenue 

R E I K A L I N G A 
• 

Šilk U m p Shade Makers" 

Merginos patyrusios prią 
lamp shades". Mokestis ge
ras. Gera vieta dirbti. 
ART LAMP SHADE CO. 

1435 S. VVabash Ave. 
t7i 

Pirn^ditnią, Lapkr. 23, 1925 

REAL ESTATE 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS M U a TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABiONAS CO. 

» 

809 W, 35th St., Chicago 
T a BouleTard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigas n? 
Parduodam Lairakortes. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvis Grabortns 
3914 W. SSrd Place 

Chicago, DL 
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 1171 
S199 

A . 
ALEKSANDRO 

VIGRAČIO 
Pamaldos ui velionio sielą į-
vyks Utarnlnke lapkričio 24 d., 
1925 TO. Dievo Apveizdos baž
nyčioje 7:80 valandą ryte. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose. 

Nulmde: 
Moteris Barbora 

Vigračienė Ir Vaikai. 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Palaidojimus aprūpinu gerai ir 
dailiai. Rusite pilnai patenkinti. 

Automobiliai vestuvttas, krikš
tynoms ir tt. \ 

1911 0ANALP0RT AVE. 
Tel. Roosevelt 7532 

BUTKUS UNDERTAKING 
Co., Inc. 

P. B. Hadley, Licensed 
Balsamotojas 

710 W. 18 St., Chicago, HL 
Viskas kas reikalinga prie pa-

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame i 
tolimesnės vietas už tą pačią kai
rią. Leiskite n»ums pagelbėti jums 

Telefonas Canal 3161 
nuliūdimo valandoje. 

PAVLAVIČIA! 
Ųndertakers Co., Inc. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t. 

3238 S. HALSTED ST. 
Phone Botiletard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828 
Chicago, m. 

» » » » ^ » » w » » { 

V. M. STULPINAS & CO 
Siunčia pinigus Litais ir 

Doleriais į Lietuva ir kitas 
šalis. Pinigus išmoka arti
miausioj pastoj arba ban-
koj. PARDUODA laivakor
tes ant visų linijų ir greitai 
atveža gimines iš Lietuvos. 
Padaro lepilins poperius ir 
dovernaštis. Parduoda na
mus ir lotus i r maino far-
mas ant namii bei lotg. 

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

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

Chicago, UI. 
Telefonas Tardą 6062 

Notary Public. 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
ANTRI MORGIČIAI 

Suteikiand ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgicius 

ir kontraktus 
INTERNATIONAIi INVESTMENT 

CORPORATION 
S804 Routh Kcdzie Ave. 

Lafayette 6738 

Simpatiškas 
Mandagus 
Geresnis Ir Pi-

• gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 

4605-07 S. Hermitajge Ave. 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
4447 So. Falrfield Avenue 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

4904 VVest 14th St., Cicero. 

I • g ^ S L i ' ^ _ j 3352 SO. HALSTED 

Kur Taip Skubinėsi. 
PAS 

C, P. SUROMSKĮ CO. 
Nes Jisai Turi Dau

giausia Bargeny. 
Pardavimui ir 

Mainymui 
SOUTH SIDĖJ; 5 kamba

rių naujas mūrinis Bungalow 
su visais vėliausios mados į-
taisymais, įmoket $1,500. 

10 flatu naujas kampinis 
mūrinis namas. Galima mai
nyti ant bili kokio namo ar
ba biznio. 

2 flatų 6-6 kambarius nau
jas mūrinis namas, įmokėti 
tiktai $2,500. 

2 flatų 6-6 kambarius, elek
trikas ir maudynes. Kaina 
tiktai $11,000. 

BRIGHTON PARKE: 2 fla
tų naujas mūrinis namas, su 
visais vėliausios mados {taisy
mais įmokėti $2,000 arba išsi
maino ant kitokio namo ar 
biznio. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 6-6 kamb. štimu apšil
domas. 10 automobiliu gara-
džius, įmoket tik $1,500. Sa
vininkas mainys ant Bučer-
nės. 

50 automobilių telpantis 
garadžius, įmoket $5,000 ar
ba išmaino ant namo ar far-
mos. 

BRIDGEPORTE; 2 flatų 
medinis namas, gasas, elektri
kas, aukštas beismentas, įmo
kėti $500.00. Savininkas mai
nys ant lotų. 

2 flatų naujas mūrinis na
mas, 6-6 kambarius, įmokėti 
$2,500. Randasi 31 arti Union 
gatves. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas, įmokėti $700.00. 

4 pagyvenimų mūrinis na
mas, 5-4 kamb. Kaina $9,500. 
Savininkas mainys ant bili 
kokio biznio. 

3 pagyvenimų mūrinis na
mas, 5 kamb, aukštas biesmen I S ^ ^ S Š į ^ J * * ^ 
tas, aukšta pastogė. Randasi 
geriausioj vietoj Bridgeporte. 
Netoli Šv. Jurgio Bažnyčios. 
Parsiduoda labai pigiai arba 
savininkas mainys ant kitokio 
namo, įmoket $2,500. 

WEST SIDĖJ: 3 pagyveni
mų mūrinis namas, 6 kamba
rius,'vėliausios mados įtaisy
mais. Savininkas mainys ant 
2 flatų namo. Perkant reikia 
įmokėti $3,500. Randasi neto
li 23 ir Leavitt St. 

2 pagyvenimų bizniavas na
mas randasi netoli lietuviškos 
Bažnyčios įmokėti $1,000. 

CICERO J; 4 flatų mūrinis 
bizniavas namas su visais į-
taisymais parsiduoda ui pu
sę kainos arba išsimaino ant 
kitokio namo, biznio ar far-
mos. 

2 pagyvenimų medinis na
mas, 4-5 kambarius, visi įtai
symai. Kaina $6,500. 

C. P. SUROMSKIS & GO. 

(VAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

Tel. Canal 8591 \Vashing Machines 
M E T R O P O L I T A N 

ELECTRIC SHOP 
Light And Power, VViring, Fbt-

tures And Eleetrioal Supplies 
w22l5 TTest 22 Št. Chicago, UI. i 

Tel. Proepect 0906 

HEATING 
(Bllama) 

Garą ir karštu vandenin 
JOHN V. THOMPSON 

•S47 So. WESTERir AVEHTJ1 

Tel. Republic 15S7 

JOHN G. MEZLAISKISI 
GENERAL CONTRACTOR 

AND BCTLDER 
7018 S. Campbell Ave. 

A. K A I R I S 
Murfcno Ir budavojimo narna 

GENERALIS 

G O N T R A G T O R i S l 
Atsilankykite pas mane duosn^ 

3 gera patarimą. JJ 
MII 8outb Halsted Street o 

2 Chicago, DL g 
Home • 

č^SSM Lowe ATenne 
gy»rygyrwrgyyrii^^gii-ysgo-S 

y - » , • • » • 
Telefonas Canal M10 

PLUMBING 
GerUnisias plumeris, arba at

lieku gerai ir sąžiniškai. 
THOHAS HIGGINS i 

281S So. Oakley Ave. Chicago. 
Į^ . . . - . . - — _— . . _ • • • • • • • • 

i 
CHICAGO Remkite tuos pro^esijonu- ig^p 

hu, biznierius kurie garsai 
naši dienraitį "Drauge". TeL Boulevard 9641 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE 00 . 

Malavojime, dekarnojame, 
kalsimnojame ir popierno-
jame namus. Padarome 
darbą jrreitai įr pigiai. 
Užlaikome maliavu, popie-

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

Pres. Ramancionis 
ICSiicago, UI. Tel. Yards 7282 

• 

* • • < • • • • • 
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