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"Sraugaa" r » *i*tot*ą n* 
tuvių katalikų dienraštis Ameriko
je. $iaiš metais suėjo jo fyvavi-
mo 10 meti}. Viii " Dtauga" drau
gai jį reaiia, nes "Draugia" re
mia savo drangas. 
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LITHUANIAN DAILY FRIEND 

ftpauda — tai galinga je#t 
;į jėga garai panaudoję, 

kuhnro8 židinius, apginsima 
jimą, pergalėsime tautos priei 
Susipratę katalikai ramia pinf 
ir raitais katalikišką spaudą. 
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ĮGYTOS AMERIKOJ 
JSPUDŽIUS 

Įspėja Amerikos Katalikus 
Politiniai Organizuotis 

Francija Atsisako Pavesti 
VIENNA (per paštą). — 

Kataliku akademikų Unijos 
"Logos" susirinkime kalbėjo 
Austrijos kanelieris monsign. 
Ig. Seipel apie Įgytus Ameri
koj įspūdžius lankant jam ta 
M\ Eucharistinio Kongreso 
laikais. 

Monsign. S»ipel prisipažino. 

Tad Išsiaiškina Paskelbta Mobilizacija 
Turki jo je 

l/)NDONAS, lapkr. 14 —jsiųlė pati Francijos valdžia. 
Francijos užsienių reikalų mi Į Tai atliko ministeris Briand 

per Sir Austen. Šis pastara
sis tuo klausimu* nesenai bu
vo aplankęs Italiją, kur kon-

jęs. Jei patirti nuodugniau 'lain, kad pirmesnis Francijos | feravo su premieru Mussolini. 
Amerikos gyvenimą, reikia 'pasiūlymas perduoti Italijai Tuomet buvo skelbiama ne-

kad daugelio smulkmenų jis [nisteris Briand painformavo 
negalįs pranešti apie Ameri- j Britanijos užsienių reikalų se
kų, nes toj šaly neilgai viešė- \ Pretorių Sir Austen Chamber • 

Sirijos mandatų, kurs Fran
cija i labai brangiai atsiėjo, v.t 
šaukiamas. Tas esą daroma, 

ten ilgiau gyventi. 

Gigantinis Kongresas 

Anot jo, kas tvirtino, kad 
Chicagoj Eucharistinis Kong- kais Francijos su Italija ne-I 
resas busiąs šiaip sau viduti-' sutikimų. 

pasitenkinimo, kad ^vedama 
kaž kokia slapta diplomatija. 

Po konferencijos su Musso-
delei kilusių pastaraisiais lai-į, . ^. *Z " • * . , , 

ryžsių ir Francijos valdžių už
tikrino, kad premieras Musso-

ARTIMŲJŲ RYTŲ ŠELPI
MO KATALIKŲ ORGANI

ZACIJOS SUJUNGTOS 
VIENAN KUKAN 

NEW tORK, lapkr. 13.— 
Pildant šventojo Tėvo Pijaus 
XI kituomet išreikštus norus, 

j Papos sekretorius kardinolas 
Gasparri ofieijaliai paskelbė j 
kad viso* Amerikos katalikui 
šelpimo organizacijos, veikian 
čios Rusijoj, ir Artimuose Ry
tuose, sujungtos vienan ku-
nan. 

Kaip Amerikos, Hierarchi- 'j 
ja praeitoj konferencijoj Wa-
shingtone patvirtino, naujas 
tų organizacijų kūnas šiandie 
yra žinomas vardu Katalikų 
Artimųjų Bytų Šelpimo Są
junga* Jo kardinolu Globėju 
yra kardinolas Hayes, New 
Yorko arkivyskupas. 

Plati dirva 

Direktorių boardas bus na-j 

=? 

CHICAGOJE 
Nėra kur medžioti 

Chicagos* medžiotojai netu
ri jau kur medžioti atėjus me
džiokles sezonui. Nevien vi
sur miestas ir priemiesčiai 
prasiplatino, bet ir aplinki-
niai farmeriai savo plotus 
griežtai saugoja. Tokiu būdu 
medžiokle Chicagos apylinkė
se jau kuone yisai išnyko. 

— » « o s 

Sovietų Rusija Darbuoj; 
Susiartinti Su Turkija 

Penki nubausta kalėjimu 

Naminių santykių teisme 
teisėjas Borrelli nubaudė ka
lėjimu nuo 6 ligi 9 mėnesių 
penkis vyrus, kurie pasimetę 
su savo žmonomis ir joms ne
moka teismo paskirto išlai
kymo. 

nis Kongresas, paprastas tos Briand pažymėjo, kad joki i '[ in7Tuliko" "nerimti Sirijris! cijonalis. Jam pirmininkaus 
rųšies religinis kongresas, tas Francijos valdžia nedrįstų to ~ - . . 
skaudžiai apsiriko. Nes jvy- klausimo iškelti parlamente a-
kęs ten Eucharistinis Kongre teinančių šešių mėnesių laiko-1™ 7ZA . 

mandatų ir atsižadėjo Italija 
ieškoti sau kolonijos Turkijos 

sas buvo tikrai gigantinis, 
kokio pasauly dar nebūta. Vi 

tarpiu — perduoti Sirijos man 
datų Italijai, kuri paikiau ga 

su Kongreso laiku milijonai ] lėtų atsisukti prieš Francija. 
Sir Austen apie tai tuojaus 

pranešė Britanijos imperijos 
konferencijos apsaugos komi 

pozicija sumaišė kai-kuriuos 
Britanijos apsaugos planus 
Tarpžemių juroj. 

Sirijos mandatų Italijai pa- 'čius. 

žmonių garbino Dievų ne vien 
bažnyčiose, bet gatvėse ir rui 
mingose aikštėse. 

Monsign, Seipel pa^rė, ka<l 
l-.utalikii kunigija Amerikoje 
visur priderančiai gerbiama, 
kad kunigams visur duodama 
p.:rmenybe, kad religinė lais
ve neliečiama. 

Politinis susiorgaiiirr.v^mas 

Bet jis patyrė, kad Ameri
kos katalikams trųksta stip
raus, politinio sus^organizavi 
nio. Yra fanatikų, kurie nuo
lat puola ir šmeižia katalikus, 
norėdami katalikams varžyti 
laisve. Nors šiandie religinę 
laisvę užtikrinta konstitucija, sutikimų su Francija. Tuos 
bet kas gali nusakyti ateitį, [nesutikimus iškėlė puik. Gari 
ar gi taip visuomet galės bu- baldi, tariamasis fašistų val-

Turkų mobilizacija r 

Tarp Francijos ir Italijos 
dabar kilę nesutikimai tuos 
visus Britanijos planus sug
riovė. Kuomet Francija atsi-

tetui. Kadangi ta Francijos [«#« S ir i ja .mamiata perduo
ti Italijai, Turkija tuojaus 
paskelbė mobilizacijų. Xes I-
talija, negavusi Sirijos, pasi-

Bostono kardinolas O'Conn 
ell. Boarde bus: Philadelpbi-
jos kardinolas Dougherty, 
New Yorlfo kardinolas Hayes, 

|St. Louis arkivyskupas Gle-
nnon, San Francisco arkivys
kupas llanna, Scrantono vys
kupas Hoban ir Kaunas City 
vyskupas Lilli*. 

Kaip atliktas pasiųlymas j rengusi pulti Turkijos pakraš 

Žmogžudis nesurandamas 
Chicago Heights policija 

hesuseka žmogžudžio, kurs 
nužudė Viktorijų; Delamata, 
16 m., anų vakarų gatvėje ar
ti namų. 

Koronerio teismas ištarmė
je pažymėjo, kad piktadaris 
ne/žinomas 

KONSTANTINOP., lapkr. 
14. —Turkijos užsienių reika
lų ministeris Tewfik Rushdi 
bey išvyko Odesson. Ofieija
liai pranešta, kad ten ministe-
rį pakvietė konferencijon So
vietų Rusijos užsienių reika
lų komisaras Tchitcherin. Sa
ko, abu diskusuosią Turkiją 
ir Rusij?. apeinančius klausi
mus, v 

Kokios rųšies tie klausimai, 
tai paslaptis. Iš Angoros Te-
wfik išvykdamas pranešė, 
kad jis negryšiąs per kokias 

turkų karo laivu pagaliaui 
vyko į Odessą. 

Su Tchitcherinu pasimj 
rnas, matyt, nebus tuščias, 
kartais Turkija neprašys 
vietų Rusijos pagelbos 
ftalijos grasinimus. Gal 
sali sudarys bejjdrą apsau^ 
frontą. Gal Tchitcherin 
darbuos Turkiją patraukti] 
keliamon Azijos tautų sajl 
gon, kuri bus opozicijoje 
ropai. 

Kaip ten nebūtų, ibet Oi 
keturias dienas. Atvyko įissoj konferencija nebus ti 
Konstantinopolį, kur su nie- čia. Vakarų Europa ir Bi 
ku nenorėjo matytis. Vakare tani ja tuomi susidomėjusu 

Lakūnai apsaugoti 
Harvey miestelio majoras 

^ ^ ^ ^ ^ ir keli kiti viršininkai ir to-
~ IGfttanlcų frtentropinis darflm«į8 pasilieka saVo vietose. 

Jugoslavijos Su Italija 
esutikimai 

VIENNA, Austrija, lapkr. • talijos darbais labai nepaten-
14. — Italija turi didelių ne-į kinta. Ir jei Italija ir toliaus 

savo valdomuose 
persekios slavių mažumas, re-^ 
zultate galės tik pati save kai 

ilžios slaptas agentas Franci-1 tinti 
I . , rp, Dėlto, Amerikos katalikams joj. 

geriausia priemonė apdrausti Kuomet aną dieną atnau-
religinę laisvę — stipriai po- im^ Francijos parlamento 
litiniai susiorganizuoti. [sesija, socijalistai — komunis 

Toliaus monsignoras pasą- !*ai ko nesprogo bešaukdami 
kojo apie Amerikos katalikų i prieš Italijos premierą Mu-
gyvenimų ir kritikavo bažny-' ssolini ir jo valdžią, 
tinę architektūrą. Amerikos! Dabar Italija susilaukia 
katalikų bažnyčių statymas, ! »aujų kivirčių, šiuokart su 
anot jo, kopijuojamas nuo Eu- Jugoslavija. Jugoslavijos žmo 
ropos balnyčių.* 

MEKSIKOS KATALIKJ6S 
MOTERYS DĖKOJA UŽ 

MALDAS 

Tokia tai serbų nuomonė 

VOKIETIJOS VALDŽIA 
AMBASADORIAUS 

PUSĖJE 

BERLYNAS, lapkr. 14. — 
Armisticijos dieną, lapkr. 11, 
ant Vokietijos ambasados 
Washingtone iškelta vokiška 

bas Artimuosiuose Rytuose] 
šiandie daugiausia pašvenčia
mas išlaikyti gyvuojančias 
mokyklas, našlaitnamius ir pa 
l>ėgėlių prieglaudas. 

Be to, Šventajam Tėvui 
daug apeina apie švietimą ru
sų irkitų studentų, kuriems) 
savo šalyse sąlygos neleidžia 
eiti mokslų. Tie studentai Ka
talikų Bažnyčiai būtinai rei-J 
kalingi, kai Kinijai yra šian 
die reikalingi nuosavi kuni-

krastuose, gaį į r vyg^paį. 
* 
jAktivis prezidentas 

'j . 
Kuomet Katalikų Artimųjų 

Rytų Šelpimo Sąjunga bus 
boardo direkcijoje, šios orga 
nizacijos aktiviu prezidentu 
pasilieka prof. Edmund A. 
Walsh, Jėzuitas, Georgetown 
Universiteto vice-prezidentas, 

kurs kituomet buvo žinomos 

PASKYRĖ GENERALĮ 
* KONSULĮ 

FRANCIJOJ MIRUSIEJI 
ATMENAMI VISŲ ŠVEN

TŲJŲ DIENOJE 
BERLYNAS, lapkr. 14. 

PARYŽIUS (per paštą). — |Hugo Fei'dinand Simon 
Visų Šventųjų diena Franci-j kirtas Vokietijos generalin] 
joje skaitosi didelė mirusiųjų 
atminimo diena. Tą dieną 
francųaai pagerbia mirusius 

saviškius kaip bažnyčioje, 

konsulu Chicagon. 

Apskritie^ teisėjas atrado, 
kad tuo klausimu jam jducta 
piliečių peticija esanti neata-| 
tinkama, kadangi permažas 
parašų skaičius. 

Miestelio valdyba norėta į 
pašalinti del aukštų taksų iš 
kėlimo. 

TAI SENA PASAKA 

- „ , , AVASHlNijTO^ ,k&&. 
taip kapinėse. Tas pAg»r^r _ tS. Valstybių a idž ia di 
mas franeuzams skaitosi šven f daugiau vieną nOtą prfsiuU| 
toji priedermė. I Meksikai žibalo ir žemės n 

kale. Notos turinys nežin*] 
mas. „ 

nes Italijoj persekiojami, sla- [vėliava. 
viu mažumos tenai be atodai-1 Del to įvykio Vokietijos na-
ros spaudžiamos, pačioj Ro
moj už ką. tai areštuotas vie
nas Jugoslavijos parlamento 
narys. 

Kai-kurie serbai, kurie y-

cijonalistai sukėlė triukšmo. 
Bet valdižia ambasadorių tei
sina. Sako, jis žino, ką daro. 

'Politinė situacija ir tarptauti 
nis mandagumas to reikalau-WASHINGTON, lapkr. 13. 

— Meksikos Katalikių Mote-J ra Jugoslavijos valdžios prie-jja. 
rų Sąjunga pasiuntė aukštos šaky, tvirtina, kad Italija po« 

'padėkos laišką Tarptautinei f karo visas laikas mėgina ken~! NAUJAS ITALŲ ORLAIVIS 
Katalikių Moterų Sąjungų U- kti Jugoslavijai. Sako, Italėj R 0 M A > l a p k r 1 4 _1 I t a l į 
nijai, kuri vyriausių ofisą tu-'ja remianti ginkluotas make 
ri Utrechte, Olandijoj. 

Tuo laišku Meksikos kata-

donų gaujas, kurios užpuldi
nėja serbus. Ir bulgarų lcomi-

.. tadžai esą Italijos remiami, 
likės moterys viso pasaulio T . . . . . 

. . . . v . , i Jugoslavija tais ir kitais I-
katalikams dėkoja uz jų mal
das ir teikiamus suramini- *'*' ' "m ' 
mus šiais Katalikų Bažnyčios To laiško kopija prisiųsta 
persekiojimų laikais Meksi- čia Nacijonalei Katalikių Mo
koj. * N Tarybai. 

Policija painformuota, kad 
šiaurinėj miesto daly kažkoks 
pakvaišėlis dažnai moteris už j 
puldinėja. 

Kaip kas metai, taip ir šį- į 
met milijonai franeuzų Visų 
Šventųjų dieną meldėsi už mi-
rūsius ir gėlėmis puošė jų ka
pus. 

Ypač galybės .žmonių buvo 
j susirinki buvusio karo aukų 

MOTERYS REIKALAUJA] 
PANAIKINTI INDUONŲ 

BIURĄ 

MILWAUKĘE, Wis., la 
kapinėse, kurių yra keletas n e ^ 3 - ~ Wisconsino Moterų 
toli• Paryžiaus. suotojų Sąjunga čia mitina 

'priėmę rezoliuciją, kad W* 
Chicagoj automobilių aukų) shingtone žinomas valžios ii 

Automobiliaus sumuštas 
Ed. Walsh, 32 m., troko šo-J 
feris, kurs stovėjo prie savo 
mašinos, kuomet kitas auto
mobilius ant jo ūžtelėjo. 

skaičius kasdien auga — kas* j 
dien po kelis. 

MIR$ "UNCLE JOE" 
CANNON 

DANVILLE, 111, lapkr. 14. 
Papos Šelpimo Misijos Rusi-|__. Eidamas 91 metus čia mi-
joje generaliu direktorių. 

Naujos organizacijos admi 
pistrativis ofisas yra New 
Yorko mieste (480 Lexington 
ave.). 

WOOD DIKTATORIAUS 
ROLĖJE 

MANILA, lapkr. 14. — 
Prieš pat Filipinų salų taps, 
laturos paleidimą generalis 
gubernatrius Wood paskelbė t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
parėdymą, kuriuomi panaiki- Į I i k o n u išpra^ios ligi pat ga-
namas valdžjos kontrolės boar lo* T u r ė J° gražią iškalbą ir 

rė Joseph Gurney Cannon, vi
soj šaly žinomas/ 'Uncle J o e n 

vardu. 
Tai buvo įžymus politikas. 

46 metus jis ištarnavo kong-
resmonu. 1873 metais pirmu 
kartu jis inėjo kongresan ir 

i tenai ligi 193 metų išbuvo, iš-
ėmus vieną terminą. Ilgus 
metus paskiau jis buvo kong
reso žemesniųjų rūmų pirmi
ninku. 

Buvo senosios datos repub-

dąs. tą dovaną panaudojo Šalies I 
Salose kilo tad didis trinki- j & e r o v e * 

jos valdžios lėšomis dirbdina-
mas naujas styrinis orlaivis, 
kuriuomi bus vežiojami pa-
Ražienai iš Italijos į Ameri
ką ir atgal skersai Atjantiko.' mas. .Filipiniečių komisija, ža-

Iž Neapolio kelionė į New (da vykti į S. Valstybes ir j WASftlNGTON, lapkr. 14. 
Yorką, kaip apskaitoma, tuo prezidentui €oolidge persona Prezidentas Coolidge va-
ortaiviu imsianti penkias pa- tiai įduoti protestą prieš gu- kar parvyko iš Kansas City, 
ras. • bernatoriaus diktatūrą. *Mo. 

dijonų biuras butų visai 
naikintas. , 

Moterys rezoliucijoje paž̂  
'Chicagoj vieši Rumunijos'mi, kad tas biuras nefunkc 

karalienė su dukterim ir i*tr- juoja indijonų gerovei ir ilgu 
o u m # metus tik vienais skandalai 

pasižymėjęs. Vietoje to biur» 
moterys pataria rasti kokią 
kitą atatinkamą metodą m 
pintis indijonais ir jų reika
lais. » 

Chicagoj iškįla politinė ko
va. Sanitarinio distrikto trus-
tiso Rosenbergo giminaRis 
Kailis pašautas. 

*m*mm 

: P I N I G A I : 
Prieš Kalėdų šventes^ paštai kaip Amerikos taip 

ir Lietuvos esti užkimšti laiškais ir* įvairiais siunti
niais. Tuo laiku paštas neveikia taip smarkiai kaip 
normaliu laiku. 

Norintieji pasiųsti piniaų saviesiems į Lietuvą 
Kalėdų šventėms, nesivėluokite — siųskite laiku. 

Norintieji gauti pinigų siuntime gerą, teisingą ir 
greitų patarnavimą, siųskite pinigus per "DRAUGĄ", 
nes "DRĄUGiAS" siunčia pinigus greitai ir pigiai. 

Per "DRAUGĄ" galite siųsti pinigus: perlaido
mis, čekiais-drąftais ir telegrama. 

DRAUGAS PUB. CO., 
2334 So* Oakley Ave. 

Chicago, 111. 

i^H^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^HM^^H 
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REIKIA SUSIRŪPINTI. 
(Patai«») 

EAS LIETUVAI EBIKAUNOA? : 

i T i K » • yra 
kratfrieciais. 

«uHi aLnaiiaa-
• p j « wr*nWyteės, • 

— pilnos nepriklauso
te, '^ į r k»vo> įaug ten-

[nutarteci ukrainiečių pnt-
bet daug nukenčia 

lenkai. Ukrainie-
persekiojanii, lenkina-

varginanii. Užtat jie bai

tai, valdžia nmikaltasi Kons
titucijai. 

Kad savo •epeteMkinimu 
parodžius Mo*ckkiui, Šeinio 
atstovai ruošiasi nedalyvauti 
prwidento įžanginėje prakal Mūsų jaunai valstybei reikalingi ne streikai, bet darbas, 
boję, net gi priešingai, pa- darbas ir darbas. Kai šalk ekonominiai bus stipri, tik 
duoti Vyriausiam Teismui tuomet galėsime statyti ir ekonominius reikalavimus. Tokiais 
spręsti valdžios kaltę, nesu- keliais, kokiai* einama dabar, lietuves ekonomine būkle ne
šauki* Seimo save laiku. Iš pagerės. Del'streikų epidemijos dešiniosios Seimo grupes 
auna įiuiint, atrodo vieni ma-, ^ v o î įĵ u patiekė interpeliaciją, del kurios, 'pasiaiškinant, 
imožiai, bet Pilsudskis jau ta. socialistiniams ministeriams daug teko iš gėdos raudonuoti. 

Nors jie džiūgauja, kad po pasiaiškinimo Seimo dauguma 
neišnešė mįnisterių kabinetui nepasitikėjimo, bet tauta tuos 

kas neteisingas ir klaidingas pasiaiškinimus sekė ir savaip įvertino. Del pasitikėjimo (la
žinius skleis apie vaidila, ka- bartiniam kabinetui nieks ir nesistebi, nes, kas sudaro Seimo 
rinoniemę, gaus pinigais pabau dauguma, tų ir ministeriai, taigi savus smerkti ir socialistam 
das moteeti, arba eiti kaU'gi- Į netinka. 
man. x 

Kilus nesusipratimams ir 
paleidus Seimą, Pilsudskis tu
rės galimybės visus savo prie-

i«stos slaptas uk-
draugijos naikinti vi 

\\ą alejaaai jkws nori pri-
L Tų k»v*. išdavas le*-

kaudiiag. Dažnai ps-
atėjunu namai, aaiki-

ją gyvajiaL Nesikenie 
i priversti nešdintis it % 
atėję 
iūg žalos ukrainiečiams 

res Lvove atsiųstas iš 
mokyklų kuratorius 

ras Sobanskis. Jisai 
gyveno ana 1020 m. Už-, 
\ daug ukrainieči 
ir kitaip rūpinosi sulen-
.- pavergtuosius. Bet ūk

iai galutinai neiškentė 
tas. lenkų uit rapat r įjotas 

l»vove nebegyvas. Jis y-
aaka viena is daugelio ir L 

kovą. namatė ir išleido spau 
<tu£ laisva varžantį parėdymą: 

šus, "skleidžiančius klaidin
ga* apie valdžią žinias", su 
tubdyti kalėjiman, lygiai kaip 
jis padarė su kai kuriais sau 
nepalankiais generolais. Pii-
:sudskis siekia Lenkijoje vi
siškos neribotos valdžios. 

2C • 

Vengrija ir Rumunija. 

Centraiinėje Europoje pa-
stne&kia nauja mintis: Vea-
grija norinti susijungti su 
Komunija. Prieš pasaulinį ka
rą Vengrija buvo susijungusi 

dfcng i*raimecių moky-j^ A l w t r i ^ f „ ^ r j — vie
ni imperija. Karo metu di-
<i€-li Vengrijos p'otai atiteko 
Rumunijai. Visa buvusioji 
Austro-Vengrų imperija sus
kaidyta. Austrija apkarpyta, 
umažinta visų kaimynų nuo 

Lenkijai atidaryti a- w g e i d a a j a SU8ijuagti su **-, 
pavojinga paneigti 

UxĄą j * teises. 
m»» — 

VQ artyniais giminėmis — Vo
kietija. Apie Vengriją-&i ąa-j 
buvo girdėti panašių kalbų. 
Daaar-gi Budapešto parla
mente buv. teisingumo m mis
teri s Nagy pareiškė, buk vis
kas jau esą paruošta Vengri 
jr.s unijai su Rumunija. Vi 

Bobert Donald, keletas 
laikraščių savinin-

pareiškė, kad niekas pa-
negali lenktyniauti 

Vokietija prekybinių or-3*as parlamentas išklauso visai 
rainiai tąjį pareiškimą ir nei 

tori sudariusi visą kiek tam nebuvo priešiarau-
oro kelių ii didesniųjų i a. 
fcijos miestų, ji vežioja .Taipgi sužinota, kad Angli-

keleivius, ji siekia į( ja nesanti priešinga tokiam 

JAUNI KAEUJOlttlCfcS "VABAI". 
Išmesta iš kariuomenės visa eilė jiems nepritariančių, bet 

užsitarnavusių tautos pagarbos, karininkų, kurie, kovodami 
už Lietuvos Nepriklausomybę anais laikais, stovėjo mūsų ka
riuomenes pryšakyje ir sugebėjo savo užduotį tinkamai at
likti. Jų vi<ftea pastatyti "savi", jauni neprityrę žmonės ir 
jiems tenka išklausyti ir patirti daug nemalonumų. Gaila to
lau jaunų kariškų pajėgų, kad jos darkomos ir negalės tin
kamai atsilyginti tautai už suteiktas valstybines pašalpas 
mokslams eiti. 

MŪRI I VALDININKO TIKYBINIUS ĮSITIKINIMUS 
Mėtomi iš valstybinių įstaigų katalikiškai tautiškų pa

žiūrų valdininkai, kurie ilgamete tarnyba įgiję daug patyri
mo ir įgudę darbą dirbti. Jų vietas užima nedaiuokyti pien
burniai, bet su raudonomis smagenimis: mat, dabartiniai val
džiai tik toki reikalingi. Kad tai butų daroma valstybiniais 
sumetimai* einant, tai galima butų pritarti. Bet iš viso kc 
matyti, kad valymas atliekamas politinio bei asmens keršto 
sąskaitoms suvesti. Nors vykdomoji socialistų valdžia pasta
ruoju laiku šiek tiek sustabdė tarnautojų šalinimu, bet jai 
neduoda ramumo, ją verčia ir toliau varyti tą pragaištingą 
darbą. "Lietuvos Žinios" 242 Nr. šiuo reikalu išpyškino il-
gi«*ų įžangini straipsni, kuris ta ip i r dvokia asmens aepy-! 
kasta... Bet cla pat, ryg susigėdinę, tame pačiame Kr. deda! 
" laiškų iš provincijos" kuriame tą begėdišką straipsnį sten
giasi minkštyti. Iš visos kairiųjų spaudos taip ir matyti, kad 
viskas, kas katalikiška, kas tautiškai palrijotiška, reikia su
naikinti ir tų prakilnių idėjų ugdytojai reikia uiti ir vit*>-
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"Pirma Dovana" Del 
Chicago Rapid Transit Company 

IIONVEN'CIJ-OJ The American Ktectric Railway 
Asapciation, kuri atsibuvo Spaly, Clevelande, The 
Chicago RapM Transit Company liko apdovano
ta sidabrine taure, kaipo elektrine transporta-
cijos sistema, kuri labai atsižymėję paskutinio-
86 dvyliką mėnesių išdH-bime gero vardo ta rpe 
savo kostumorių. 
Kompotjja. kuri buvo vedama flo priežiūra pil
domojo komiteto Šios aaeociacijos per Forbes 
Magazią, buvo a tdaras del visų elektriką operuo
jančių geležinkelių Jungtinėse Valstijose. Mes 
esame tikri, kad Chicagos jmbl ika dasižinojusri 
apie tai, kad Rapid Transit gystemai (Elevato-
rių Linijoms) yra suteikta didelis pripažinimas 
pasižymėjimo. , 
V\rš ftešiosdešimtis operavimų bud,ų per Rapid 
Transit Lipęs buvo peržiūrėta teisėjų, kurie 
buvo atvažiavę savo liuosu noru. Tarpe tų o-
peravlm ų buvo: 
Sistematiškas mokinimas darbininkų del geres
nio supratimo savo užduočių, kad gorai patar
navus publikai. 

"The Cleaner CJean StaUon Campaign", čia kos-
tumeriai labai puikia* kooperavo «« darbinin
kais. 
Pailginimas stočių platformų, kad suteikus ge
resni patarnavimą įeinant i r išeinant iš t rauki
nių. 
Aštuonių vagonų iš syk operavimas, kuris la
bai daug padidino Taptd Transit patarnavimą. 
Suorganizavimas ir prirengimas Laukinio Ligon-
bučio štabo, del suteikimo publkai pirmutinį ine-
dikalį patarnavimą laike susižeidlaaų. 
Sunaudojimas kompanijos tuščios žemės ir pa
vertimas jos į publikos žaidimų ir darželių vie
tas. — 
Systema kooperavimo su vietinėmis viešomis 
organizacijomis, kad pagelbėjus del fniesto iš
sivystymo visose jo šakose. 
Šita dovana turėtų būti t ikras užganėdlnimas del 
inusų 700,000 kasdieninių kostumerių, kurie ko
operavo su didelė šeimyna Rapid Transit Dar
bininkų, kad suteikus šitą garbę Chicagai. 
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F A S T - R E L I A B L C 
Lengvas, greitas būdas apvažiuoti apie Chicagą 

. - * 
kiais budais varžyti. 
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EMIGRACIJOS KLAUSI
MAS IR AMERIKOS 

• 
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"Lietuva'' rašo: 
"Rytas" (\r. 240) vedii-

ao susipažinti su įvairiomis— 
kailais ir labai gudriomis — 
Uoiubinacijonus mūsų netur
tingiems piliečiams vilioti ir 
išnaudoti ir neįspėjo tiek mu-

jjk turinti nuolatinį 
su Kaunu, Mask-

Efcggftja gi tuom tarpu nie-
* 

j&aaaaus aat savo salųjne-
S r Roberto Donaldo 
IX noras yra — para-

saviskius pi-amon inkus 
Cięv susirūpinti orlatvys-, 

: . • , •• i , 

to* B. Donaldo pastabas 
ir Lietuvai pasinau 

1/ sukelti didelę agitacija 
orlaivystes išvystymą, iu-

Iaetuvos socialistai, norėdami patekti į val-Jiia, A SO-
kiais budais stengėsi įrodinėti žmonėms, kad jie yra geri ka
talikai ir kad Bažnyčios negriaus. Ar 'taip dabar jra pildo-1 UMijame straipsnyje "Pikta ir 
ma, kaip buvo pažadėta? Ne. Bet apie tai kita kartą. Šis keista." pakelė emigracijos 
klausimas yra gan rimtas, turįs daug reikšmes Lietuvos gy- Į kontorų sutvarkymo klausi- ! 
veaime ir jam išnagrinėti yra daug ir labai įdomios medžią- ln^# To straipsnio pamatinė 
gos; yra visa eilė ir kitų pirmaeilių dalykų, kuriuos bus pra- j nuntis tokia: piliečiai sumo-
vartu panagrinėti. Keikia spėti, kad lietuviai —amerikie- ka agentams šimtus tukstan- ,H?r v e 'U 

čiai domisi savo gimtojo krašto gyvenimu, todėl ateityje ir čįų \[tų rankpinigių, laukia U l° S y V U 

p&Htiaiam Veagrijos žygiui. n o r i I Q a karts nuo karto nušviesti padėtį Lietuvoje. 
prie tos unijos ypač siekian-

į. Tarsava ir kitais m*'es-]4i Vengrijos bajorija, kuri 
negali pamiršti gerų savo die-

reikaSagTj Ifŝ j ir -s= 
foo prekybinį . susisiekimą 

galėjus saviems* ir ki« 
-

DataraantL 

nų Austro — Vengrijos impe
rijoj turėtų. 

Vengrijos tautininkai tame 
susijungime mato vienintele 
išeitį susijungti su atplėšto
mis nuo Vengrijos da'imis, 
visiems bendrai veikiant, ^au-
i\ reikalingų iengrahj. 

Jeigu tasai susĮJungiraas į-
vyfchj., atsirastų Europoj 
nauja galinga Talsty%§. 

|<4oiEųs mainai. 
taliAti, ka# greiW ir p i r^į ^mym^ v i e n a iš Min 

neapolio, kita iš Vienos Aus
trijoje, vieniems metams ap-
aimainė savo vaikais, kad 
jiems davus išlavinimų. Pilsudskio siekis 

Šeštadienyje 13 lapkr. die-lK»Ujas 
snofimko gal jau pašutini 

Varšavos Seimas, taip 
• šabams iš Lenkiįps. PU 

buk tai no- g*n. majoro Weigel. 
iti sudaryti tokia* apysto- Parduos ttzaagenjfee*. 

kad ifikėius naujų ne- Japonų imperatoriaus šei-

Oener. majoras Jolinson 
Hagood paskiras vadovauti 
PbiUppiaų diviaijai vietoje 

torose, niekas nežino. Bet jei 
paimtume ir tuos 12.000 kai 
po maždaug tikrų skaitmenį, 
tai surastume, kad pinigai 
dažniausiai Amerikos lietu 

su emigrantų, tiek ir iiiusii]vių sumokėti Už 'laivakortes 
broJių amerikiečių, kurie tuos į guli be jokios naudos lietu-
emigrantus kviečia Amerikon, jviams laivų bendrovėse, ku-
Mūsų emigracija į Amerika įrios tais pinigais pačios ver-
uėra visai uždaryta, ten netjčiasi. Vidutiniškai imant, vie-
uaroma žygių, kad įleidžiamų na laivakortė iš Kauno į Nau-
| Amerika lietuvių skaičius jorką atsieina apie 1,200 li-
butii padidintas, tad dar ne tų: kadangi jų yra, leiskime, 

LIETUVAI LIŪDESIO DIENOS. 
jwivo eilės įvažiuoti i Jungti^ 
j nes Valstybes, ir laukia tos 

k j eilės labai ilgai; tuo tarpu 

per vėlu ir plačiau spaudoje 
klausimu pakalbę 

ti. 
Lietuvos žmonių emigraci

ja į Amerikų prieš karą. buvo 
labai didelė pvzd. 1912 m. Jau iš to kas pasakyta matyti, kad dabartiniu laiku vie- j l 

ton žadėtojo rojaus, prakilnesnė ' Lietuvos visuomenes dalis afentai verčiasi tais rankpi-j.. . ^ b e n e 23,000. ^ Magiš-
pergyvena gėdulos dienas. Nieko rimto socialistų valdžia dar nigiais.> * t a t o 8 1 s a u . rnmu^ 

perkasi automobilius, o mo
kesčių departamentas tų į-i 
plaukų agentūrose, tarsi, ir 
uematųs. Emigracija į Jung
tines Valstybes labai aprėžta 
(vos 340 metams)', o vis tik 
Kaune minta bent keliolika 

nenuveiki, o žalos Lietuvai daug pridarė, 
SUTARTIS SU RUSIJA. -

, Vienintelis tinkamesnis žingsnis tai sutarties su SSSR pa
sirašymas. Socialistinė spauda tuomi didžiuojasi ir džiau
giasi, kad esų net apie tai ir "Draugas" yra gerai parašęs. 
Bet reikia nepamiršti, kad nepuolimo sutarties sudarymui 
pradžią padare dar senoji dešiniųjų valdžia. Buvęs Užsienių kontorų, "nors visų emigran-j^ 
Reikalų ministeris dabar J. E. vyskupas M. Reinys savo lai-
ku užmezgė artimesnius santikius su SSSR. J. E. M. Reinio 
ministeriavimo laikais prasidėjo su SSSR. diplomatiniai pa
sikalbėjimai susiartinimo reikalų, ir kaip tik tada apsilankė 
Kaune SSSR. užsienių reikalų komisaras Oičerinas. J. K. M. 
Reinį, sutikusį Čičerin'a ir jį palydėjusį, socialistinės "Lie
tuvos Žinios" pajuokė, o dabar muša į visus būgnus, kad 
sutartiesi sudarymas tai dabartinės socialistų valdžios nuo
pelnas. Bet tiek to. Buvusios valdžios žmonės buvo kuklų s* 
darbininkai ir suvis neprieštarauja, kad jų nuopelnus savi
nas* socialistai. Tauta kaip vienų, taip ir kitų darbus tin
kamai įvertins. — 

kas "Amerikos" vardas ver
čia mūsų neturtingų, pilietį 
fevajoti apie "turtų, ir laimės 
krašte". Kaižin, ar rasi Lietu
voje nors vienų šeimyną, kuri 
neturėtų Amerikoje savo gi
minių, arba artimų draugų 
Taigi tie giminės ir daro nuo 

12,000, tad aišku, kad ne ma
žiau kaip 14,000,000 litų Ame-

i 

rikos lietuviai yra įdėję į lai
vakortes, kurių didelė dalis 
niekados nebus sunaudota ir 
už kurias laivų bendrovės e-
ventualiai gražins pinigus, 
ne tik. be nuošimčių, bet dar 
ir atskaičiusios tam tikrus 
komisus, sudarančius maž
daug apie 5%^ Kitaip sakant, 
iš Amerikos lietuvių kišenių 
tik šitiems 12,000 laukiančių 
eilės keleivių (kurių didžiulė 
dauguma niekados nesusi-

Jatinių pastangų "parsitrauk-1 lauks savo eilės) išmesta lauk 
tų reikalai butų galima fiiaii- .į.., A m e r i k o n SĮW0 b r o i ė n u S ) ine mažiau kaip 700,000 litu. 
dien vienon kontoron sudėti, 
ir tai dar darbo vargu jai 
butų pakankamai". 

jos kontorų sutvarkymo ir 
kontrolės klausimas, be abe- ne. Toks laivakortės "išpir 

seserėnus, draugus. Geriausias V^kalbant jau apie tai, kad 
būdas padėti — tai išpirkti 1* milijonų litų davė pelną 
laivakortę ir pasiųsti kiek 

"Ryto" iškeltas emigraci-1 pinigų laukiamam keleiviui, 
kad galėtų išsirengti į kelio-

I JUS, BROLIAI, ŽODIS. 
Broliai lietuviai amerikiečiai! Jūsų pagelba Lietuva pri

kelta iš sunkaus letargo miego, Ji ir tikisi Jūsų paramos. Lie
tuvos vaikai visi kaip vienas turi susirūpinti savo krašto li
kimu. Mes negalime leisti, kad musę tėvų ir protėvių įrau-ipritimų tarp Seimo irjwyna nutarusi parduoti daug 

L^ftkijos įstatymai! brangių gamiaii, kurines iki i i u ir prakaitu aplaistyta žemelę mindžiotų raudonasis sočiai 
fca4 Scima* rink-j Šiol valdė. [bolševikų batas. Mes negalime sutikti, kad tautos brangiaif-

i n e ^ i i ą u 1 laj>įu*' dienos, TiĮšysis spindžio stotis. s i a s turtas — tikėjimas* butų niekinamas, griaunamas iš pa-
P^Sjgk'i Jfe^et is ali&^oi" lwfcija mananti įsitaisyti i matų. O prie to dabartinė Lietuvos valdžia veda. Taigi susiru-

is-'je <M nujĮįo stotis. I 
y *»w *•«*•' **& ~ * ^ . « « . . . . .^ \.»++._. .*..-. t 

Vargas, 

jonės, yra aktualus ir svar
bus. Bet jų tvarkymas ir 
kontrolė tegali būti atliktas 
bent prie esamų įstatymų, to
kiu pat būdu, kaip ir kitokių 

mas dar ir prieš karų. "Iš-

nelietuviams, bet laivų kom
panijoms. Kur kas daugiau 
butų naudos Lietuvai ir tų 
geraširdžių amerikiečių g«mi-

kimas" būdavo praktikuoja- J učms ir draugams Lietuvoje. 
jei Ue pinigai butų jų persių-

pirkti laivakortę" reiškia su-''sti Lietuvon ir galėtų čia pri 
hioketi laivų bendrovei už vi- sidėti prie jų ūkių gerinimo. 

Čia tik, pavyzdžio dėliai. 
kalbama apie 12,000. Bet nėra 

są» kelionę iš Lietuvos iki 
biznio įstaigų tvarkymas ir-Naujorko, arba net iki to 
kontrolė. Jei įvairios kontoros. miesto, į kurį toksai emigran- ^ mažiauidos abejonės, lead 
ir agentūros galėjo nuskriau- tas kviečiamasT ' \ tokių laukiaačių eilės kėlei-
sti ir nuskriaudė piliečius.! Kiek yra taip išpirktų lai-jviu. yra kur kas daugiau ir jų 
tai čia ja\i kalta ne vyriau- į vakor<5ių — sunku pasakyti. *umoJcįtos kompanijoms sn-
fcyW ir ne demokratybė, bet,"Rytas", pavyzdžiui, sako, Jjl°s žemiai prašoka čia sumi-
greičiausiai pati .visuomenė kad laukiančių eilės vienoje nėtus keliolika, mil. litų. 
ir ypač jos spauda, kad lai- tiktai Amerikos" •Jungtinių j 
kn, ųuo 1919 — 1920 metų, Valstybių agentūroje butą a-j 
kuomet tos , kontoros pradėjo pie 12,000. Ar daug jų yra ir 1 
Lietuvoje veikti, nepasirupk \huta kitose agentuiose ir kOn-

(Bus daugiau) 
•y i 

. . 

. 
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iššaukė atkartoti. Kvartetas visa nesutilpo. Paskui prasi-
= * • 

LORETTO, PA. 
Studentų balius. 

CLEVELAND, OHIO, 
Vyčių vakaras pavyko. 

susideda iš A. ir J. Ūselių, P. 
Bortniko ir J. Sadausko. Juo-
zas Sadauskas bene daugiau
sia pasidarbavo ir prie suren
gimo šio programo. Martinas 
vedė prograiaa> 

Vakare prieš Visus Šventus [ Nedėlioję, spalio 7 d. L. Vy-
Koiegijos moksleiviai buvo čių 25 kp. buvo surengusi gra-
Lmrengę maskaradinį balių, j žų programą, su įvairiais pa 
į kurį buvo pakviesti ir Se-' marginimais. Vaidino gražr J turi. Nauja orkestrą'verta pa-
minarijos klierikai. veikalėlį "Pražydo nuvytu-

Pirmiausia Kolegijos moks- šios gėlės". Vaidinimas išėjo 
leiviai išpildė graži:} progra-'neblogai. Roles turėjo sekan-
IOQ, kuri susidėjo iš įvairių lieji asmenys: Daktaro vaidi 
gražių ir juokingai šmotelių, 
kas iki ausų visus prijuokino, 
į-pač orchestra, ne taip tų m u 
zikantų įvairus drabužiai, 
kaip jų instrumentai: vietoje 
ldiemeto, koks kreivas paga
lys; vietoj smuiko, koks 
"baksas" ir t. p. 

Po programos prasidėjo ba
lius — vakarienė, kuri tęsėsi 
iki vėlumai. Visi linksmai 
bešnekučiuodami ir nepamatė, 
kaip laikas prabėgo, kad jau 
reikia eiti į poilsį. 

Dabar visi laukia lapkri
čio 25 d., Padėkos Dienos, nes 
iš anksto žino, kad ta diena. 
bus kas nors nepaprasto. 

J. Zabulionis. 

P R A N E Š I M A S 
Pradėjo Eiti 

" T I E S O S A I D A I ' 
Mėnesinis leidinys, TIESO 

šviesoje nušviečiantis dienc 
klausimus. 
Prenumerata metams . . $1.' 
Atskira knygele 10 

Adresas: 

"TIESOS AIDAI ' 
1624 E. FALLS STREET 

Niagara Falls, H. Y. 

ADVOKATAI: 

J. P. VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Mk-higan Avenoe 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktą Vedėja* 
visu teisiu. 

JOHN KOGHINSKAS 
IilETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro, se -
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 
T. Veda visokias bylas visuose 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius. 
Skolina Pinigus ant pirmo mor-
gičiaus lengvomis išlygomis. 

dėjo labai ilga ir graii pro
grama. Pirmiausia kalbėjo sa
les komisijas piraininkas P. 
Bujanauskas, paskui koagres-
monas Weiso, mauras ir daug 
kitų valdininkų. 

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

U S. La Saile st. Room 2001 
TeL Rantlolph 1034 Vai. nuo 9-3 

VAKARAIS: 
$241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

Iki 9 v. v. apart Paaedėlio Ir 
Pėtnyeios \1 

Tel. Randolph 4242 

J O H N T. Z U R I S 
IJBTUVIS ADVOKATAS 

105 W. Monroe St. Chicago 
Res. 0020 Ciiamplain Avonue 

Mldway S639 
Rea. VaJ. 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5 

no A. Usalis, inžinierio — P. 
Boimikas, tarno — J. Usalis, 
Motinos — p-le Žilinskaitė, 
Barbutes — p-lė Stepulioniu-
te, Jotos agronomes — p-le 
Beržinskaitė, Tetos — P. B. 
Sadauskienė, Zosytės — O. 
Kuprevieiutė. 

Pradžia vaidinimo buvo 
silpnoka. Bet pabaiga išėjo 
įkerai. P-lė Žilinskaitė bene pir 
nijj t>yki pasirodė scenoje ir 
vaidino senutes motinėles ro
lę, pati būdama dar visai jau
na ir gana gerai atliko. Kal
ba buvo aiški ir visi nudavi-
mai tinkami. P-le Beržinskai
tė ir-gi gražiai vaidino. Iš šių 
dviejų p-lių kp. daug ko ge
ra gali tikėtis. 

P-lė Stapulioniute ir p. -R. 
Sadauskienė visados gerai sa
vo užduotis atlieka. P-lė O. 
Kuprevieiutė ir J. Ūselis, tai 
tikri juokdariai. Savo gyvais 
nudavimais visa, veikalą pa
puošė. Visų gerb. advokatas 
Petras Česnulis pasakė gra
žių prakalbėle, pritaikintą L. 
Vyčiams ir visam jaunimui. 

Orkestrą grieže geraį tik, Muiikalej programoj daly-
vardo nesužinojau, aes dar tik vavo parapijinis ir mokyklos, 
ką susitvėrus, tai gal ir ie- j chorai, Sympnony orkestrą, 

Mooso benas, smuikininkai, 
dainininkai ir kitį. 
Vedėjas,viso programo, kaip 

teko sužinoti, buvo p. Jonas 
Jakutis, darbštus žmogus, ku
ris visuomet sąžiningai vei-

Žmonių prisirinko nemažai 
Del to ir pelno kp. turės. Jo 
ir reikią, nes, kaip girdėti, 
žada atnaujinti cliorą, o jau
nimo turi gražaus, ypač Vy- kia. Jis eakė prakalbas lietu 
čių mergaitės, kaip lelijos. ' viškai ir angliškai'. 

Visi atrodė linksmus ir pil
ni upo. 

Manau, waukeganieeiai do
vanos man, už šį trumpą apra
šymą didelio įvykio. Bet aš 
ne kaltas, kad tinginiavimas 
nuolatinių korespondentų tai 
padare. 

Nepripratęs apie tokius da
lykus rašyti užmiršau pami
nėti, kad svarbiausia dalįs; 
programos buvo kalba vietos 
parapijos klebono kun. J. 
Kliorio ir svečio iš Chicagos, 
advokato Mastausko. 

Nepatyręs. 

= s s 
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Labai ačiū mus gerb. klebo
nui, kun. V. G- Vilkutaičiui, 
už prijautimą Vyčiams ir va
karo iš sakyklos išgarsinimą. 
Tą patį nedėldienį iš.ryto kle
bonas tam tikrą pamokslą pri
dengė Vyčių naudai ir daug 

uteikė garbes, pripažindamas 
Vyčiams pirmenybę visame 
veikime ir Katalikiškų Drau
gijų Sąryšyje, nors jų ten ir 
nedaug tesilanko. 

Teisyne Mylintis. 

Vakare buvo šokiai. Žemu
tinėje salėje griežė lietuviška 
orkestrą, o J* viršutinėje 
"Art Sizemoro Radio orkes-

RAŠYKITB "DRAU
GUI" ŽINIŲ ' 

2 2 

DENnsrAii 
tra >> 

! 

VVAUKEGAN, ILL 
Naujos Sales atidarymo iškil-

. . 
Kadangi lig šiol nemačiau 

Drauge'• nei vieno mūsų 
gal>hi korespondentų aprašy
mo apie vieną didžiausių įvy
kių šios kolonijos Ijetuvių 
gvvavimp, taigi mėginsiu šiek 
tiek pabrėžti apie tas iškilmes, 
kurių aprašymą butų galėję 

Pijus Jonušaitis prijuokino' geriau atlikti nuolatiniai ko-

RADIO 

Tai yra vėliausias muzi
koje dalykas dabar taip iš
tobulintas, kad su vienu 
dialos pasukimu, gali gauti 
stotį, kokią tik noii. 

Apsisaugokite netikrų se
tą ir nežinomų pardavėjų. 

Atwater Kent, Fresnman, 
R. C. A. Radiolas visiems y-
ra gerai žinomos ir nebran
gios. Parduodam ant lengvų 
išlygų ir veltas patarnavi
mas. 

žmones su savo sudarytu mo
nologu, linkėdamas visiems ir 
visokios laimės. Tai vienas iš 
nenuilstančių veikėjų. Visuo
met jis prisideda prie pamar-
gi irimo bei papuošimo progra-

i e^pomlėntai. 
Taip vadinamos naujos Lie

timu Auditorijos atidarymas 
įvyko spalio 31 d. su iškėlimu 
Amerikos vėliavos ant bokšto 
V>ntš didžią žmonių minių.; 

mų. Baigiant programą gra-j Prokuroras Col. A. V. Smithj 
žiai padainavo porą dainelių pasakė įžangiac kalba, o mie-l 

sto majoras Yager atidarė sa
les duris ir visi suėjo į vidų. 

eiaus. Su entuziazmu publika Publikos buvo tiek daug, kad' ' 

Lietuvos Vyčių kvartetas, ve
damas muziko p. V. Grei-

Pamatykite ir Gulbransen 
pianus pas: 

. JOS. F, flflKK 
Pianų Krautuvėje: 

3343 — S417 — 3421 So. 
Halsted St., Chicago. 

m 
IŠ EUROPOS SUGRĮŽO 

DR. AL M. RAČKUS I 
Gydytojas, Chirurgai ir 

Specijalistas Elektroterapas 
Atsivežė gerų vaistą iš 

Vokietijos. Ligonius pri
ima kas diena nuo pietų 
iki 9 vai. vakare. 
w Sekmadieniais tik susita
rus, j 

OFISAS: 
1411 S. 50 Ave. Cicero, HL 

Telef. Cicero 136 M. 

TeL Boulevard 3686 

Dn. J. P. P o š k a 
South Hakted 

• - ii * nm 

Telef. Boulevard 7043 

DR. G. Z. VEZELIS 
ItETTVęm DENTISTAS 

4045 SO. ASHLAND AVENTTJB 
Ant B. Zaleskio Aptlekoa 

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

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nno 10 ryto Iki t vaL 

DR. P. G. LUOMONS 
LIETUVIS DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 

Valandos: 9—II ryto: 

O P T E M I T R I S T A I 

ISTORIJA LIETUVIŲ RYMO-KATA-
TAUKĮĮ ŠVENTO KAZIMIERO 
PARAP., SI0UX CITY, K)WA, 

JOHN 6. BORDEN 
(John Bagdzhmas Borden) 
A D V O K A T A S 

7 S. DEARBORV ST.. Room 1558 
Telephone Randolph 8261 

Vakarais 2151 YVest 22 St. 
* Telepnone Roosevelt 9090 
Kami} Telefonas RepubUo 9000 

PARAŠĖ KLIERIKAS J. ZABULIONIS 
' (Tąsa). 

Vi:?i gaubki aukojo parapijai. Matyda
mas, kad vietos lietuviai yra ne vien tur
tingi, bet ii* geri žmones, mylinti tauta 
ir bažnyčią, kun. Grieius sumanė paskolin
ti pinigų iš pačių parapijonų ant mažes
nių nuošimčių ir atiduoti kompanijai pas
kolą, kad tokiu būdu sumažinus parapi
jos išlaidas. 

Sumanymas pasisekė. Paaiškinęs baž
nyčioje apie tai klebonas, papraže žmo
nių, ar negalėtų jie paskolinti parapijai 
pinigų tais pačiais nuošimčiais, kokius 
jie gauna bankose, nes parapija turi 
kompanijai mokėti 6 nuošimtį. Parapijo-
nys", didžiai mylėdami kleboną, mielu no
ru skolino pinigus ir; per porą savaičių 
suskolino ne $22,000, kiek reikėjo, bet 
$30,000. Kai kuiie skolino net be nuo
šimčių. Tuomet Philadelpliia Life Insu
rance Kompanijai atiduota visa paskola 
ir nuo to laiko iki šiai 4ienai lietuvių 
parapijai nereikėjo skolintis pinigų nei 
iš kompanijos, nei bankos. Už tokį suma
nymą parapija labai dėkinga yra a. a. 
kun. J. Griciui. 

Vietos lietuviai jautėsi laimingi. Bet, 
*dėja, tas džiaugsmas neilgai tęsėsi. 

V i , &tei> netikėtai ir staigiai miršta kun. 

J. Gricius (12 d. gruodžio 1917 m.), vos 
šešias savahes mūsų tarpe pragyvenęs. 
Jo mirtį kiekvienas parapijonas labai at
jautė. ! 

Po jo mirties parapijos' ateitis pra
dėjo niauktis ir žmonių nusiminimas *cli-
deti, nes parapija pasiliko be savo kuni
go ir tuo laiku vyskupas neturėjo savo 
diecezijoje lietuvio kunigo, o iš kitur ne
galėjo gauti. Per kokį. laiką sekmadie
niais atlaikydavo" mišias kunigas iš Tri-
nity College. Kitokiais reikalais vyskupas 
patarė kneiptis prie lenkų kunigo. Tada 
parapijos veikimas dyasiniai apmirė ir 
žmonės pradėjo nerimauti be savo kunigo. 
Tiktai p. J. Zabulionio ir varg. p. J. Pra-
kaičio pasidarbavimu kada ne kada nors 
surengta koks vakarėlis, 

Susirašinėjimas. 
n p UOMET p. Jonas Zabulionis pradė-
*• jo susirašinėti sti gerb. kun. N. Pa

kalniu, tik ką atvažiavusiu iš Lietuvos 
j Chicago. Visi žmones norėjo, kad kun. 
Pakalnis atvažiuotų į 8ioux City, nes jis 
visiems siouxcitiečiams buvo artimas kai
mynas Lietuvoje, todėl gerai pažįstamas. 
Kun. Pakalnis, išklausęs savo kaimynų 
prašymo, atvažiavo į Sioux City vasario 
24 d. Porą dienų pabuvęs pasakė prakal
bą apie pradžią karo ir apie Lietuvos/ pa
dėtį, kas visiems labai buvo įdomu su
žinoti. Kun. Pakalnis labai apgailestavo, 
kad negalėjo pasilikti Sioux City klebo
nu, nes buvo apsiėmęs ir pasižadėjęs bū
ti Chicagos diecezijoje. Tad "grižo atgal 
į Chicago. 

(Bus daugiau) 

DR, VAITUSH, I . D. 
OPTEMITRISTAS 

Lietuvis Akių Specialistai. 
Palengvina akla įtempimą ku

ris esi priežastim ralvoa akaudė-
jimo, svaigimo, akla aptemimo. 
nejrvuotuma. skaudamą aklų kar-
Stį. Atitaisau kreivas akla, nuima 
cataractus. Atitaisau trumpą r««r-
stę ir tolimą recysta. 

Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

Bpecialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiama 

k Valandos nuo l t ryt© Iki t va
karo. Nedaliomis nuo l t ryto Iki 
1 po plotų. 

Tel Boulevard 7588 
1545 WEST 47th STREET 

Akinei M ir augičiau 

• • • • 
i i i i • • i mą Į i i 

Pbono Tardą i l t į 

Dr.A.GRAIČUNAS 
Lietuvis (lydytojai 

3310 South Halsted Stroot 
CHICAGO, UJU 

-v 
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DR. S. BHEZIS 
GYDYTOJAS IR t^HIRURGA8 

X _ Ba4i^blial 
Ofisas 2201 Wost 220d •troet 

Oor. & Leavltt St. TeL Oaoaj S U I 
Rezidencija: 2114 W. 42nd St. 

T«L Lalayetto 
Valandoa: 

Nedėlioj: 

TeL Latajrtts 5728 

DR. A. J. JAVOIS 
GYDYTOJAI I B CHTBURGAI 

4449 SO. CAOFORNIA AVEITUK 
VAL.: 9 iki 12 ryte; S iki t p. 
p. 7 iki 9 vak. Panedėliais ir 
Pėtnyčloms t p. p, iki 9 vak. 

DR. H E R I M A N 
I i R U S I J O S 

Gerai lietuviams Hnomaa par 11 
motų kaipo patyreo gydytojas, 
ebirurgas ir akušerio. 

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, motorų Ir vaikų pagal nan-
Jausius metodus X-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisus. 
x Ofisas gr foiigggl|g|Jgi 19M W. 
18th St., netoli Morgam f*. 

VALANDCNi: Kuo l o — l l plotų 
Ir nno • Iki 1:29 «*L •akarg, 

Lsuayetto 49oB 
K 1—4 * 7-*^t v. V. I 
lioj: 1 9 - 4 2 ryte. 

1 . * 

TeHfoaoo 

Dr.S.A.Brenza 
4608 SO. AfiHl«AWP AVK. 

Chicago, tH. 
Va i : f ryto nd I I plot: 1 p o 
plet Iki 2 po piet. 1:29 vak. Iki 
9:80 vak. ^ T Į į į ; 

Telefonai: i l l t . KakU 
Bontk 8horo 2211 

Bonlovnsd 4111 
S235 South Halsted St 

VaL: 9—19 A. U . Jr p * 1 tų Palt 
f J 

• 

^ * , . 

Fhone Boulevard 1482 

D P . Margeris 
GYDYTOJAS {R CHIRURGAS 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS: 
Nuo 19 ryto Iki 2 po pietų 

Nuo 6 po pietų iki 9 vaL vakaro. 
Sekmad.: nuo 10 ryto iki 2 po piet 

» M m-.* 
Ofisas Tel. Boulevard 9H9) . 
Roakl. TeL 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAI 2JI 

Specialistas Motoriikų, 
Valkų ir visų ekrosifikų 

O F I S A S 

3103 So. Halsted St 
Kampas Slst Street 

VaL: 1—S po piet 7—8 vak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—1?. d. 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvii Gydytoju 

3303 ftontti Morgu Btreil 

Tel. Canal 025T Res. Prospect 6669 

DR. P, Z. L A L A M S 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 Sootli MHĖĖŠ Sf, 
Rezidencija 6609 8. Artosian Are. 
Valandos: 11 ryto iki 3 po pietų: 

6 iki 2:20 

M - C - i Į i it m 

DR. A. J . BERTASH 
S4M & HAL*TTED 6TKEBT 

Ofiso vaL: 1—i p. p. • - • vaL vglb 

- ^ 

DR. CHARLES 
Psjrtcėle aav«- o'fMÎ  1 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų ir Vjrų Liga 
Val. : ryto no© 19—33 M o > - # 
po piety: noo T—1:29 vakaro 

Nedėliomis 10 iki 12 
Telefonas Jaidway 22M 

mm 
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Akiniu Pritaikymo alaao 
METŲ 

Bgsaminuoja akto — pritaiko aki
nius — alifuoU atiklal aat rietoa 

DR. JAN J. SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

IMI South Ashland An 
Kampas 18 Gatves 

Telefonas Canal 0521 
Ant trečio aukito v i i i ftatto ap-
tiekea, kambariai: 14. 15, 19 Ir 17 
Valandos: nno 9:10 ryto Iki 
vak. Ofisas uždarytas Nedalioj 

i i • 11 ! • 

TeL Canal 6574 

DR. f. C. TAUTKUS 
CHTROFRACTORTUS 

2019 OustJjkort Avesni 
Valandos: Nuo 6 iki 1 

* * > 

r %, 

kr 17: 
• : « l | 
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PRITAIKO AKINIUS 
Akis Ištaiso 

OR.G.SERNER 
Lietuvis Doctor of OyHioi 

Vai. nuo 11 ryte 11d 2:19 vak 
i t 1M I 

3265 So. Halsted Streat 

SP£CI ALĖ AT YDAI! 
VYRAMS 

Kiekvienas vyras, kuris 
kenčia nuo veneriškos krau 
jo arba odos ligos turrVty i 
aUiit del pilnos «gzamina 
cijos, kad žinota getai savo ! 
padėjimą. Nekentekite atei
kite šiandien. Yra priežastis 
kiekvieno skaudėjimo, o jei 
jųs kenčiate skausmus tai 
reiškia kokia nors daJis ta
vo kūno nedirba gerai. 

$1040 X - E A Y *gumi, 
nacija tik $LO0 šį mėnesį. 
Aš jums paaiškinsiu Vmf 
atgauti sveikata, 

D R . S I N 6 L E Y 
SPSOtAUSTAS 

20 W. Ja^iSOtl Blvd. 
arti Statą -j2Jtra9jt 

I 

, GYDYTOJAS Ir 

X 

Dr. Maurice Kalu 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaaa 2200 

Kuo 10 iki 12 pimL 
Nuo 2 iki S po piet 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 lkl 12 aiet. 

1 i i i% 

DR. BENE6IGT ARON 
Lafa/etui 0212. 
RozKleac*a g l S t W. 98 0 t PfcOM 

M 24 
ryto, f lai S:S9 

i • • — — — — m m * 

pm~**mmm*mmB 
Rea. Tel. 
I1D CICUIIKII) 1114111 

142 
Olloo ToL tOM lt 

Valandoo: 2 — •* gv t̂K 
fenotoaifa tr Ifo4ėiloa»la, 
ūtaratofce gr Ketrorge f — g 

Oftoo TeL 

l/K. Su L* 
Ofisas: JjtM 227, 4Tgg i 

RasMenoUs: 1792 2fi. 

Valaados: 12 tld 2 p. p. T 2gf • V. 
NeaMomo: t l «Vto tat t # . a. 

Įnikite eleVolteri Iki 10 
aukles 

loagaaa Bgpga 1016 
~m~mmm*mmmm*įm*mmmmmmmmmmmiitr> 

.ui i m n 11> 
• Į. . .. t . . . ĮI« Į »»m«Kr i ' • ' — — a 

Tel. Armitage 2222 

DR. W. F. KALISZ 
OYDTTOJAJ H 

OSHITROIB 
aUlW2ia2jBt JkVoAUI 

i: Koadien o o s u m % tr 
2gl 9 vakare, ttosrrrgo •sg>. 
U«o 2r O^.fagOsnSsO vrg . 

MM 
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Žinio-Žineies. 
Moterų Sąjungos t kuopa, 

visu savo narni laika, ' ren
giasi prįfr "buneo par ty" , 
lapkričio 17 d., Juc iam res- namuose,. Kaune 

V7EST SIDE. 
• - U ! as-

Pirmadienis, Lapkr. 15, 1926 
1 

Daug kas mano, kad, Auš
ros Vartų parapijos mergaį-sijoje, tai nenuostabu, kad 

"šimto praizn bunco" pasi-jtės snaudžia. Bet taip many1-
ceks. 'darni klysta. Mušu. mokykto-

Pusę pelno nuo tos "him-
co p a r t y " bus skirta Sese
rims Kazimierietėms Saules 

Bagdonu- Onutė ir Stefanija PRANEŠIMAS BRtGt t f ON-
i 

Kazlauskaitė sutarė eiti, km 
kitos nėffal nueit. Kas žin 
kur jos maivo #itf 

Na; , * as pati? Kiti sako, 
kad miegn. Jei miegočiau, ra-

PARKIEČIAMS. 

je yra mergaičių ir go&-vei- šyt negalėčiau. Ar ne ! As ir- kauską, 4505 So. California^ 
kia. Kodėl jos per spauda ne-
sigar$ina? Aš nežinau/gal ne
nori per didelės garbės. Na, 
bet aš neiškenčiu neparašius. 

Artinosi parap. bazaras. Vi-
tauracijoje, ant TTalsled St. — 
Komitetas darbuojasi sožinin-L Kad sąjungietc.; remia 
gai. Kuopos pirm. p-nia A. gražius darbus, štai pavyzdis. sos draugijos sukruto darbuo-
Nedvarienė jau pasižymėjus ! Ponia Bronislava Bitautienė, tis. Bet mes, mergaitės, esame 
Wvo darbingumu, kuopos vi-i M. S. 1 kuopos iždininkė, pa-! pasiryžusios visus "siibytin-

gi "užsiorderiavau" knygutę 
i r manau visą parduoti. 

Marcelė Janušeičiute 

Kurie norit gauti dienraštį 
"Draugą ' ' anksti 5 valandą 
ryto, užeikit pas p. S. Sei-

Jeigu kas negautu, prašomas 

Pagrobė 24,000 dolerių 
Keturi plėšikai užpuolė Jo

hn Fisher, Barrett Co. pasiun 
lėją, ties 26 gat. ir Sacramen-
to ave. Pagrobė 24,000 dol. 

BRIDGIPORT. 

/ + ; » > J . Masalskienė ti viena jau pardavė 2ixbilie-,ti ee-pinn. p. 
viena iš komiteto taipgi dir
ba, taip pat ir p. Vertelkienė. 
Tokios puikios moterys komi-

GrtAEORiAl: 

S, D, LACHAHIICZ 
Lieta ris Grabortoa 
MM W. 8Srd Flaae 

Chicago, DL 
Patarnauja laido-

tuTėse kuoplflauaia 
Helkale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite utgn 
nėdlr.tl. 

Tel . OaaaJ 1111 
•tat 

tns del šios "buneo pa r ty , , . j Locija Senevieiutė jau par-
Kad taip visos narės dirbtu, įdavė dešimts tikietų ir dar 
kaip p. Bitautienė. jjai labai sekasi. Julė Grigai-

Maloniai prašome visuome- |iė pasiryžus ją pralenkti. Kad 
nes mus paremti šiame dar- Įtik nebūtų peštynių. G. Nefai-
be. Bilietu del " b u n c o " bus jie veikia? Žinoma, kad vei-
galima gauti ir prie durą p. kia. Kada ji neveikia? Kiek 
Juciaus restauracijoje. "Bun- 'pardSvė? Prašau pasiklaupti 
po p a r t y " bus " m i š r a " : da- ' jos pačios. Mat, ii mano viską 
(vvaus vyrai ir moterys. i laikyt slaptoje. į 

Bet, tai vis niekai, palygi
nus su septintu ir aštuntu sky-

i 

riu. Bronė Kazlauskaitė vi< 
Moterų Sąjungos pirma 

I kuopa ir visas Moterų Sąjun-, 
~T . . . . sai nemano pasiduot.. J i nori, 

'gos Cni. apskritys protes- Į 
. v . • , . . v Kili 1 

Lafayette 7798. Jisai yra 
'* Draugo " agento pagelbinin-
kas ir anksti savo kostume-
rius aplanko. 

Vajus! Vajus! į . . v 
Taipgi galima gauti kas-

Pas mūs dabar visu s m a r - t d i e n dienraštį " Draugą" šio-
kumu vedama Šv. Pranci£-! ^ krautuvėse: 
kaus Seserų vajus. Ją reim-j A S tankus, 4359 So. Maple-
ją 1-mas skyrius išsijuosęs dir ' WO0(j Ave. 
ba, knygutes pardavinėja. To- R Andreliunas, 4414 So. 
mis knygutėmis -leidžiama California Ave. 

PABDAVIMUI Puiki gro-
sernė ant bizniavos ąatvės. 
Parsiduoda pigiai. Priimsiu 

telefonuoti p. SeikauskuiL a i l tomobilj kaipo dalį įmokė-
jimo. Atsišaukite: 

1536 West 51st Street * 
Arti Justine St. 

tuos prieš socialistų varyme iš 
Lietuvos Sesers Margarietos 
Marijos, žymiausios pedago
gės ir jauną*mergaičių pavyz-

Tel. IkraleTard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mušu patarnavimas latdotuvėoo 
Ir kokiam reikale, visuomet estą 
sanžir.ingas Ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

3307 AUBŪRN A V I . 
Chiiago. HL 

V dingos auklėtojos, 
i 

jos kambarys butų daiK 
giausia pardavęs. Gal taip 
bus, gal ne; mat visos veikia 
ir veikia ir nemano kitoms 

!pasiduot. Kaž kaip gali atsi 
t ikti! 

į _ 
, . 

- i 

Simpatiškas — 
Mandagus -
Geresnis I r Pi
gesnis Už Ki 
tų Patarnavi
mas. 

J, F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 Ir 4*4t 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield A n M t 
Tel. Lafayette 47IT 

SKYRIUS 
141* So. 4»th Ooort 

Tel. Cicero 3714 
aarKius 

>1 Auhurn Avenaa 
Tel. Blvd. S201 

_ 7 

Taipgi A. B. D. ir visos mo-
teru draugijos neprivalo tv-1 
. - . . . . . . Be KIMBALL 

jl(ftl , SUZinOJUSlOS a p i e SOCia- j nebusite patenkinti 
Jistu. valdaios engimą L. K. S E J ! S S T * ,m u i I k* , r t u r ė t i Ht 

» o v žiausj ptjana Jūsų namuose rūpins 
j Moterį Dr-jos Iietuvoje. 1 J»» l»*gvti. 

Amerikos lietuves katalikė^ 
| surinko tūkstančius dolerių 
Lietuvos laisvei iškovoti. Jos 
dabar turi stovėti sargyboje, 
kad moterų — katalikių tei
st* s, Lietuvos švietėjų ir auk
lėtojų nebūtų socialistų min
džiojamos po kojų. 

Katalikes lietuvės amerikie
tes, budėkite! 

gražių daiktelių. Kurie nusi
perka numerį, galės laimėti 
vienų, kitą daiktą. Be to, sky
rius rengia gražų vakarėlį 
lapkr. 28 d. su programa. Pi o 
gramų, išpildys brightonpar-
kieeiai: p. Pieža su savo kom
panija. J ie vaidins " Katras 
tur iš mūsų apsivesti". Bu* RENDAVIMUI.Puiki krau-
ir kalbėtojų. Žodžii; manor^ tuvė tinkama bile biznui. Ge-

M. Vertelka, 4406 So. Tal-
man Ave. i \ 

K Šatas, 4358 So. Fairfield 
Ave. 

J . Varnagis, 3955 Archer 
Ave. 

NAMAI - ŽEMĖ 
NAMAI PARDAVIMUI 

Naujas mūrinis namas po 
8 ir 6 kambarius, įtaisytas 
pagal vėliausios mados, lotas 
30x125 ft. Gatvės ištaisytos ir 
išmokėtas, namas randasi 
6734 So. Maplewood Ave. 

Victoria Photo Studlo J 

J PRAKAITIS 
Fotografas 

Vestuvių, 
mynų. Grupių, 
Pavienių Ir vlao-

'kių fotografijų. 
Kainos teisingo*, 
darbas guaran-
tuotas. 

21S 155th St, Cahimet City, VL 
Tel. Hammond 4530 

•32 

turėti linksmę vakarėlį. 
Tą pa^ią dieną prie bažny. 

čios dun) DUS rinkliava. Žada 
paeios seserys atvažiuoti iš 
Kenosha, Wis. Jos pačios sto
vės ir prašys aukos savo Vie
nuolynui remti. 

Vakaro bilietai nebrangus. 
Grojikiio Pijano Jus Vj\«į jg anksto prašomi atsi-
ti, nes Jusu greismas . . . 

lankyti. 
Komisija. 

K I M B A L L 
GROJIKLĮ PIJANĄ 

i 

BEMKITE BIZNIERIUS. 
(SKAITYKITE < <DRAUG4 , > 

roj vietoj lietuvių apgyventa 
arti bažnyčios ir mokyklos. 

Atsišaukite: 

2257 West 23rd Str. 
Tel. Canal 1655 

• 

RENDAVIMUI Krautuvė 
su pagyvenimu ar be pagyve
nimo. Šiltu vandeniu apšildo
mas ir visi parankumai. Ren-
da nebrangi. Vieta gera Lie
tuvių apgyventa. Kreipkities 
prie savininko ant antrų lu
bų iš užpakalio 
4934 W. 15th St. Cicero, IU. 

Naujas mūrinis' namas po 6 
ir 6 kambarius, karštu van
deniu apšildomas, aržuolo tri-
mzngas, garadžius del dviejų 
mašinų, namas randasi 6653 
So. Talman Ave. 

V. M. STULPINAS & 0 0 . 
Visad teikia teisinga ir greit* 

patarnavimą tiems kurie nori 
pirkti, parduoti arba mainyti, na
mus, lotus, farmas ir biznius. 
Siunčia pinigus, parduoda laiva
kortės, Ir atveža giminės ifi Lie
tuvos labai greitai. 

Daro doviernaštis Ir kitokius 
dokumentus. Del teisingo ir grei
to patarnavimo visad kreipkities 
pas: 

V. M. STUL.FINAS & CO. 
3311 So. Balsted St. Chlcago 
Notary Public Tel. Yards 6082 

7 ir 7 kambariu muro na-| 
mas, karštu vandeniu apšil-l 
domas, augštas beismentas j 
graži vieta, namas randasi: 
5422 So. Carpenter St. 

KRAUTUVIŲ FTKCERIAI 
Grosernlų, Bn-
Černių, Delika-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernių, m u s g 
speclalumas. 

Geras patarnavimas, žemos kainos. 
SOSTHEIMS 

į t i a Soutb State Street 

4 ir 4 kambarių namas, me
dinis su beismentu maudynes 
elektra, ir visi parankumai 
namas randasi 3952 So. Rock-
well St. 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes taisome {vairius automobi

lius, Mazgojame, užlaikome {vai
riu, automobilių dalia Taipgi ran
duojame garadžių del pastatyme 
automobilių. 

LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Phone Canal 6954 

Joi plaukai s lenka? 
Naudok 

• . 

Kiekviena ypata geidžia girdėti ge
resnę muziką Ir kuomet Jus pama
tote K1MUALL pljaną, pakeli >o 
viršų Jus pamatote Mos medalius su 
žodžiais, "The only manufacturer 
Thus Honored," tuomet Jus tikrai ži
nosite kad radote geriausi pianų pa
saulyje t. y. KIMBALL. 

• 

S. M, SKUDAS 
LIETUVIS 

Graborius ir Balsamotoj&i 
1911 CANALPORT AVE. 
Patarnauju simpatiškai, man

dagiai Ir pigiai. Automobiliai 
visiems reikalams ir tt. 

Telefonas Roosevelt 7532 

*~ 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Grabortms 

CUcagoJe 
Laidotuves* pa

tarnauju geriau 
ir pigiau negu 
kiti, todėl, kad 
priklausau prie 
grabų Išdirbystėa 

OFISAS: 
• •8 West 18 S*. 
Tel. Canal 1174 
SKTRIU8: 8238 
80. Halsted St. 
Tel. Blvd. 40«I 

Peoples Furniture Co. yra vlenln-,, 
tėlės Lietuvių krautuvės autorizuotos 
parduoti Kimball produktus, u i vie
ną teisingų lšdirbėjų kalną su ge-

i Karštį 
Gripą 

0 Ė » • • • j ! i > » riausomis išlygomis. 
OUStdUUO į Ul6flcį P I R K I T E K I M B A L L P A S 

Pora dožų Hill's sustabdo galtj — j P E O P L E S D E L J U S U 
24 valandas. T 

Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karS- P A Č I Ų G E R O V Ė S 
tj, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri-
na visų kūnų. Ir nepalieka blogų pa
sekmių. 

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šaižių priežasties miršta virš 150,000. 

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rų HilPs ir vartokite šalčiui užklupus. 
Visos aptiekus parduoda Hill's. 
Tikrai Gauk 

cem 
Raudona Dėže 

Kaina 30c 

UININE 
su paveikslu 

PIANŲ KRAUTUVtS 
1922—32 So. Halsted Street 

4177—83 Archer Ave. 
I . 

BUTKUS UNDERTAKINO 
Co., Ino. 

P. B. Hadley. Llcensed 
Balsamotojaa 

T10 W. 18 St., Chicago, m 
Viskas tjus relka'lnga prie pa-

frabų. Teisingos kainos. Geriau 
siaa patarnavimas. Važiuojame J 
tolimesnės vietas už tą pačią kat- -
na. Leiskite snums pagelbėti tunu 
nuliūdimo valandoje. 

Telefonas Canal S1«l 

Kur Taip Sku
binėsi? 

Nugi, turiu lotą, bėgu 

pas C. P . Suromskį mainy 

ti ant automobiliaus. Gir-

dėjau kad jis perdavinė

ja ir maino geriausios iš-

dirbystės automobilius. 

Maino naujus ant senų. 

i 
v 

Kas Tiri 
1 ^ . 

namus," lct:i> biznius, 
r 

mortgečius, farmas,- gali 

mainyti ant aatomobilių. 

Savininkai namu. gali 

pirkti automobilį be pi

nigu;. Keikahr esant Lreip 

kitės. 

/ 

Pirk Šios Bar-
pus! 

6 kambariu naujas mu 
rinis bunga'ov, karštu 
vandeniu apšildomas, 
4445 So. Aiicsian Ave. į-
mokėt $1,P00. 

10 flatų naujas kampi
nis mūrinis namas, Ren-
dos $8,100 i metus, $5,000 
įrnokėt. 

2 pagyvenimų, po 4-4 
kambarius, su visais j -
taisimais, randasi Brigh-
ton Park. Kaina $6,800, 
įrnokėt $1/)00. 

2 pagyvenimų biznia-
vas namas,, parsiduoda 
labai pigiai, savininkas 
mainys ant loto arba 
fanuos. 

4 pagyvenimų namas ir lo- j 
tas 75x125 f t. prie parko ir 
rcekykių, parduosime pigiai, 
namas randasi 6602-04 So. 
St. Louis Ave. 

Naujas mūrinis namas po 
6 ir 6 kambarių, lotas 37x125 
ft. namas randasi 4024 So. 
Kockvvell St. 

Naujas mūrinis namas po 4 
ir 4 kambarius, randasi Brig-
bton Parke, 4837 So. Spring-
field Ave. 

[VAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

PEOPLES HARDV7AEE " 
AND PAINT 0 0 . 
S A V I N I N K A I 

GREG0R0V7ICZ BROS. 
Užlaikome: 

Maliavos. Aliejų. Stiklų, Auto reik
menų, Jranklų, Indų Ir kitokių na
minių reikalingų reikmenų. 

Turime plumbinių |r elektros 
reikmenų 

1101 WEST 47th H M M 
Telefonas Lafayette 41S» 

Chicago, 111. 
V* J 

/ -

C. P. Suromskis & Co. 
5gW SO. WESTERN AVE. 

j * . 

Telef. Hemlock 6151 

Mm šituos namus mainysi 
me ant lotu, ar mažesnių,- ar 
didesnių namų. Jeigu Tamstos 
neišsirinktumėt iš mūsų pa-
budavotų namų ,tai mos turi-
me visokių planų. Galėsime 
pabudavuoti koks Tamstoms' 
patinka. 

JOKANTAS BROS. 
4138 ARCHER AVE. 

Tel. Lafayette 7674 

B K E P O R T PAINTING 
& HARDVVARE CO, 

Maiavojime, dekaniopame, 
kaMinuojame ir popierno-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chicago, UI. Tel. Yards 7881 

HIGHVVAY MOTOR 
SALES 

Norėdami pirkti naujų 
automobilių Gardner, Moon 
ar Diana arba kitokių var
totų, kreipkitės. 

Highway Motor Sales 
5816-18 S. Western Ave. 

Chicago. 

Tel. Hemlock 

JOHN 
\ 

2M7 ir Rep. 5688 

YEKKES 
(LletuYis) J 

PL17MBERIS - CONTRAKTORTOB 
Darbas Guarantuotas 

1422 West 69th Street 
V -

M0RTGEČIA1-PASK0L0S 
ANTRI MORGICIAI 

Sutelkiami ant 6% palakanti. 
Taipgi perkame Trečius Ifortfčiua. 

Ir kontraktu* 
INTERNATIONAL 

CORPORATION 
1804 South Kedzie Ai 

Lafayette 8788 

NERUOKŪO^AME KOMI8TNO 
B E V E R L Y H I L L S Mes paskoliname Jume $1«8 — 

Parsiduoda 5 rūmų moderniška * 2 0 0 a r D a ^ 8 0 0 savaitiniais arba m i -
bung-a4ow, vieta rezervuota dviem 
rūmam viršui, šiltu vand. žildoma 
didelis aptaisytas porčius, lotas 
50x180 p. $2,500 ' cash", kitus kaip 
renda. Savininkas: 

B. JANUŠAUSKAS 
2259 West 107th Street 

Tel. Beverly 8786 

nešintais išmokėjimais, už 8 H nuoi. 
INDESTRIAL LOAN SERVICE 

1728 W. Chicago Ave. 
Oor. Hermitage 

Remkite tuos profesiiona-
ius, bizD'erius kurie tarsi 
oasi " D r a u g o " dienrašty! 

- e ? • 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
\2% Dvylika NuošfmčiiĮ moka Ūkio Bankas už in
delius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole-, 
riais. Pinigus siųskite pertsankus. Gavę pinigus at-
siysme knygeles. Adr. Kaunas, Laisves Alėja 31 Nf. 

* • # 

r 
/ 


