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"I>wm$*s" yra vietttnt&ie U^ 
tuvių katalike dienraštis Ameriko
je, šiais metais suėjo jo gyvati
nio 10 metn, Vi» "praugo" drau
gai jį remia, nes "Draugas" re
mia tavo draugus. 

v 
LITHUANIAN DAILY FRIEND 

ilga gerai' panaudoję, sukūrime 
kitaros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsima tautos prieita. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raitais katalikišką spaudą. 
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SCRANTON, Pa., lapkr. 15. 
— Praeitą šeštadienį vakare 
•čia mirė šios dijocezijos vys
kupas M. J. Hoban. 

Mirė irno plaučių uždegimo 
vos keletą dienų pasirgęs. Ve
lionis buvo 73 metų. 

Kuomet gydytojai pranešė, 
kad vyskupui nėra pagelbos, 
prie sergančio rezidencijon su
sirinko nemažai kunigų ir vie
nuolių. Visas laikas tenai me
lstasis 

Vyskupas Hoban buvo gi
męs Waterloo, N. Y. Jam e-

" . . . . . . I ties Las Arenas, rytuose nuo 
, šaut jaunam, 10 tėvai persike-' .. . „^ -... , . 

. . .. Ortis, apie DOO mdijonų puolė 
19 .; į' . Zm*ZT ! federalės kariuomenės iDvide-
Kunigu įšventintas 1880 me- v. .. . . 1t_ A . 

. ' . šimtai regimentą (pulkąį) ir 
tais ir per 16 metų tarnavo i - . A . , v . , v 

. . L _ _ .. 129-ojo batalijono daų. 
vairiose Pennsylvaniios para- T , , . . , , . Y t _ . » •• v _. / , \_ Indijonai atbloškė federali 

Indijonai Nugali 
Valdžios Kareivius 

PRANEŠIMAS 
90*** 

GARSIOJI KALKUTOS MOKYKLA. 

Praeaisęs Valdžios Batalijonas Niekur 
Nesurandamas 

Rytoj, 17 lapkr. d. Aušros 
Varįi par. mokykloje Įvyks
ta labai svarbus Marijonų 
kolegijos Chicagos Apskri
čio susirinkimas lygiai 8 vai. 
vakare. Skyrių atstovai ir ge 
rb. svečiai malonės skaitlin
gai atsilankyti Tai paskuti-|nara P * * " ' *• w*to* 

ir nuo jo atimtas revolveris. 

Apmuštas poliemonas 
i 

Šeštadienio vakare Lincoln 
vTurner hall buvo surengti šo
kiai, kuriuose kažkodėl sukel
tas triukšmas. Įsimaišius vie-

Dar Vienas Meksikos Vyskup 
A r e š t u o t a s 

nis sus-mas prieš svarbų da
rbą. Apskr. Valdyba. 
— • ' •• " f . "u - . , ri - " n / j n j . 

MASS. GUBERNATORIUS 
SAUGOJAMAS 

Nuvykęs būrys policmotių 
triukšmą apmalšino areštavus 
15 asmeny. 

PARYŽIUS, lapkr. 16. — 
Čia atvyko Massachusetts vai-

•GUAYMAS, Sonora, Meksi-( Prie kareivių siuntimo pri-' stijos gubernatorius Fuller. Jo 
ka, lapkr. 16. — Aną dieną'statytas gen. Obregon.jlo žiny- apsaugai mio komunistų pri 

bai pavesta visi militariniai 
traukiniai. 

statyta 20 detektivų ir nema
žas skaičius uniformuotų poli
cininkų. iTai dėlto, kad jis at-

Sukilimai Chihuahua Į s i sakęs paRkelbtį su&įmyiėji-
EL PASO, Tex., lapkr. lo. i n o dviem miriop nubaustiem 

— Nežiūrint Ofieijalių Meksi- komunistam. 
* « 1 v • V • • T _ _ pi joSe. .Ti tular iuv> Skupuk«n ; ! J į į į į s a r f f y b a s į k o . valdžios užgimimų, Juare-, 

Mkraotaa 1896 metais, gi 1899 ~ L » « t a «**„. » turima, žinių, kad Chihua-
metais paskirtas šios dijocezi
jos vyskupu įnirus vyskupui 
O'Hara. 

Velionis vyskupas daug pa
garsėjo savo dideliu aktivnmu 

tarpo aaiglekasių. 

ATLANTIKE AUDRA TRU-
hua valstijoj prasidėjo revo- K D 0 LAIVAMS PLAUKIMĄ 
liueinio pobūdžio sukilimai, kn • 

dai tuojaus kovos laukan pa- r i e nežinia kokias pasekmes N E W YORK, lapkr. 10. — 

paskiau patį regimentą atstū
mė atgal į stovyklų liniją. 

Federalės kariuomenės va-

Įgali 
Ji 

duoti ."Turinčių čia.atplaukti iš Eu-siuntė atsargas. 
Indijonai atsimetė . - # . t 

Į Po poros valandų kovos in-' Mži°s- priešai pilinai pasiren- m i a i s u s i v e l inę . Pranešta, kad 
Juareze tvirtinama, kad va- r o p o s , v i s a fa gar^vių žy-

Dever'ui siūloma kandida
tūra 

Buvusis kandidatas \ fede-
ralius senatorius demokratas 

^Brennan tvirtina, kad miesto 
majoras Dever ateinantį! pa
vasarį turįs kandiduoti ir tu
rėtų but išnaujo išrinktas ma
joru, gako, jo pradėti ir pra
dedami dideli darbai sąryšy su 
miesto gerinimais turi but jo 
paties baigti. 

V J 

Kalkuta yra Britų Indijoje. 
Katalikų tikėjimo Šviesa pasiekė 
ten XVI amž. Misijonieriavimo 
darbe daugiausiai darbuojasi • tėv, 
jėzuitai. Turi daug aukštai mok-
sle pastatytų mokykla. 

30,000 dol. filmų cenzūrai 
Chicagoj eenzuoruojamos 

krutoįraųjų vaizdų filmos pirm 
rodysiant jas publikai. Tas 
miestui \ metus atsieina 30,-
000 dol. 

darbavosi t tikslu teikti reika- J vangias vietas, prie kurip val-
negal? įsigyfi reikatiftgo; gink ' 
lų ir anronicijos. 

lingą valdžiai pagelbą. Scran- džios kareiviams negalima pri 
totio dijocezija buvo pirmuti- 0iU. 
nė, kuri suteikė reikalingą ka-} Dvidešimtasis regimentas * a 'Areštuotas vyskupas 
pe'ionų skaičių karo laiku. Ka- bai nukentėjo. Majoras Quino-|, pvJCO CITY lankr 16 

- Calles valdžia areštavo dar ro ir laivyno departamentu už nes, aštuoni kiti karininkai irf 
tai velionį vyskupą atžymėjo, j daug kareivių žuvo. Indijonų 

Velionis vyskupas Hoban 
buvo artimas ir lietuviams. Jis 

KANDIDATAS I MAJORUS 
PAGROBTAS ^. 

Komunistų triukšmas Buvusiojo karo laiku velio-• dijonai su savo nukautais ir f f revoliueijon, kuri gali but Atlantike siaučia baisi audra, 
nia \-isoj savo dijoeezijoj daug sužeistais atsimetė atgal į at- pasekminga. Visas vargas, kad j r greitesnį garlaiviams plau- r u ^ a ^ ; komunistu nedamr 
darbavosi tikslu teikti ieika-, v^infle vieta*, nrie kuriu vai-1 V* n ^ « r i pakaktinai .pinigų i r , k i m f t trukdom - -U T . . ?v . . rV>_-^-rr^T . ^ 

Lenku Seimas Kelia 

• fc i l •%. 6l|6^6l<>»HJ •'•• J f ' ' 

IVt^te kelia tnukšmo tiek, ta 
rytum, jų butų čia šimtai. 

Porą kartų triukšmo gatvė-

VARŠAVA, lapkr. 16. — 
Kuomet šį šeštadienį cia ati
darytas Lenkijos seimas, iš 
550 atstove susirinko vos 80 
klausyti premiero Pilsudskio 
pranešimo. . 

Visi socijalistai ir nącijona-
lių mažumų atstovai atsisakė 

LOWELL, Mass., lapkr. 16. 
— Kandidatas į vietos miesto 
majorus, poliemonas Mahan, 

vieną vyskupą f rancisco Arias 
nuostoliai nežinomi. .v ^ . - •,.. •• xr~i~ 

L T T S , • • . • •• * Canvpeche: dijoceziaos. Kaip \ aidžios kareiviai tvirtina, r ; . . .,. . bootlegernų pnesas, keturių gi 
I• , . , . . , ix • .paprastai, vyskupas kaltina- U- iv 

buvo maišų ateiviuos pnetelius, kad mdgonų tarpe esą baltųjų kokių nedaug mes šioj šaly vyrų. 'Tai busią amerikonai, 
turime. Į kurie operuoja kulka svaidžius. 

Batalijono likimas 

mas už priešvaldišką propaga
ndą, nors vyskupas apie tai 
nieko nežino. 

nkluotų vynį iš namų pagrob
tas ir nežkiia kur automobiliu 
išvežtas. 

\ keliolikos dienų indi-! ; W E ^ C ^ į ^ ^ 
PIGSIANČIOS 

MASKVA, lapkr. 16. - Bo-, Pirm - — j ^ J -"* " T i ri areštuoti Jali.sco ir Saltillo 
lševikų laikraščiai paduoda, jjonų tentonjon rnejęs vald- Į ^ j ^ , ^ B e t t i e d u ^ 
Vad Rusijos darbininkai strei- j žios kareivių batalijonas lig-
kuojantiems anglekasiams An-,šiol neatsiliepia ir manoma, 
glijoje suaukoję 4,452,854 dol. į kad jo jau nebus gyvoji! tar-

j pe. Turi but vienas iš dviejų: 
Plėšiką) privatiniuose na- arba tie 500 kareivių su vadu j 

išnaikinti arba perėjo indijo
nų pusėn. 

Pranešta, kad po pastarojo 
lard ave. Penkis šeimynos na- (valdžios kareivių pralaimėji-
rius uždarė į vieną kambarį, mo, valdžia prieš indijonns 
apkraustė namus ir su grobiu siunčianti dar daugiau kariuo-
pabėgo. menės. 

slėpė ir nesurandamu. 

AMERIKOS BANKOSE DI
DELI DEPOZITAI 

se jie sukėlė atvykus Chicagon dalyvauti atidarymo iškilmė-
Rumunijos karalienei. Polici- se. 
ja juos greitai numalšino. Pirm atidarysiant seimą 

Po atidarymo grąžintos į 
rūmus kresės ir tuojaus pra
dėta pilna seimo sesija. Tuo
met susirinko visi atstovai. 
Pirmiausia didžiuma balsų iš-
kfcltas valdžiai protestas prieS 
spaudo* laisvės varžymą. Pa
reikalauta, kad valdžia ligi 
gruodžio 1 d. tą spaudos var
žymą atšauktų. 

Nežinia, kokių priemonių 
premjeras Pilsudskį paskelbė,! bus imtasi, jei premieras Pil-

Subombuoti detektivo namai kad atidarymo laiku, kuomet' sudski ir toliaus laikysis savo 
Antrojo aukšto prieangy, jis skaitysiąs pranešimą, visi! autokratizmo. 

6628 Evans ave., kur gyvena seimo, atstovai turi stovėti. 
miesto detektivas Th. Gart- Atstovai tam pasipriešino, 
land, suplaišinta bomba ir su- Paskiau padarytas kompromi-

muose • 
Du plėšiku įsilaužė į priva

tinius namus, 1707 So. Mil-

- i -

Olandijos Vakarų Indi jose 
Komunistai Triukšmauja 

AVASHINGTON, lapkr! 16. 
— Iždo departamentas apskai
to, kad S. Valstybių bankose 
šiandie busią apie 50 bilijonų 
dol. depozitų. 

Anot departamento, craeitą 
birželį visose S. Valstybįų ban
kose buvę virš 24 bilijonai de
pozitų. Nuo to laiko ligšiol 
kita tiek turėję priaugti. 

PITTSBURGH, P a , lapkT. 
16. — Yra žinių, kad artimjau 
šiomis dienomds anglekasių 
streikas Anglijoj turės baigtis. 

Pasibaigus tam streikui, A-

griautas prieangis. 
Sakomas detektivas yra 

daug pasidarbavęs prie dauge
lio saliunų uždarymo. 

merikoj anglys turės atpigti, nų išbėgo gatvėn. 

sas, kad atstovai stovėsią, jei 
pranešimas bus skaitomas pa 
ties respublikos prezidento, 
bet ne Pilsudskio. 

TOKYO, lapkr. 16. — Ja:* 
ponijos valdžia išsprendė at
naujinti Šhantungo uostą tr 
geležinkelį Kinijoj. 

8 vyrai ir moterys už dali
nimą lapelių, kuriais įžeista Premieras Pilsudskį mėgino 

Sudegė garadžius su 50 a u - ' a t s t 6 v l l g apvija p r i e š pat a . , R u m u i l i J 0 S karalienė, areštuo
ti ir vakar teisėjo nubarti. 
Reikalaujant jiems leista turė-

tomobiliu, 3122 Ogden ave. Iš tidarymą jis parėdė visus at-
pašalinių namų apie 60 šeimy- s t o v ų į^ i r k r e g e s į § r n m ų 

Britanija Turi Pasigaminusi 
Galingas Tankas 

Ja 

. « « V l 

LONDONAS, lapkr. 16. — gana sparčiai šliaužti ir pel-
Britanijos karo ofisas domini- kėmis. 
jų premierams, kurie yra im- Ant jų metamos iš aeropla-

Pridėjus gi Kalėdų taupy-'peri jos konferencijoje, suren-'nų bombos joms nieko neken-
mą gald ir sudaryti 50 bilijonų gė nepaprastą spektaklį Cham-I kia, taip storai jos plienu ša-
sumą. berley, kur randasi svarbiau- rvuotos. Turi visokeriopos rų-

sioji militarinių tankų stovy- sies armotų. 
kla. f Jų konstrukcija laikoma pas 

Surengta imminė milžiniškų ^pty- Net dominijų premie-
tankų ir bombinių aeroplamf r a m s - n e l e i s t a a r &« u prie tų 

pašalinti. 
Bet tas jam nevyko. Atsto

vai tą vilfugingą Pilsudskio 
darbą patyrė ir nėjo atidary 
man. 

ti bylas su jury. 

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Pramatomas giedrus 
oras; šalčiau. 

y » -

LONDONAS, lapkr. 15. —j būriai pirmiausia maištus su-
Vakarmėj Java, Rytinėse In-kėlė Batavia apylinkėse. Tenail \ - ^ ^ V ^ ^ V 
dijose, kuri olandų valdoma,'jie nužudė keletą dktriktų vi-1 GRYŽTA J SAVO VIETAS 
komunistai sukėlė pavojingus" ršininkp?. Paskui persimetė į i 
-maištus, kurie artimi revoliu-' patį Batavia miestą, nukapoję į NEW YORK, lapkr. 15. -
cijai. Olandų gubernatorius iš telefonų ir telegrafų vielas ir Garlaiviu Leviathan į Europą k o v a > l y ^ a i kai kitais laikais| tankų prieiti. 
Batavia (vakarinėj Javoj vy-!išardę nemažai geležinkelio bė išvyko užimti savo vietas S. Flandrijos plotuose. i' Britanija be tų milžiniškų 

v __^L ^„j'ffįu (Valstybių ambasadorių Vokie- į turi dar ir mažesnes tankas. nausias nuėstas) praneša, kad, S1**- _ f * { Britanija turi pagaminusi Ur • i • - * v M-
Pačiame Batavia mieste ko- tijai ir Italijai — Shurman ir ^m

 lttx J* .„..y^ \\ Kai-kunų mažesnės gali shau-maištai numalšinti. Bet yTa 
baimės, kad gali išnaujo iški
lti. 

Daugelis užmuštų ir sužeis
tų. Keli šimtai komuniste a-
reštuota. 

Keli ginkluotų komunistų 

(naujos rųšies milžiniškas tan
kas, prieš kurių šliaužimą nie-

mvmistams vyko užimti teleg-' -Fletcher. 
rafų ofisą, iš kur jie kelis ka-' — 
rtn* puolė militarines polici- £ ROMA, lapkr. 16. ~ Prane- k a s m ^ 1 »tnlaikytL 

/ ^ 

žti 15 mailių valandoje. Yra; 
ir tankų tik vienam kareiviui 
važiuoti. Tomis galima nuva-į 
žiuoti apie S0 mailių valando ' 
je. 

jos kareivines ir kalėjimą. Bet^ta, kad projektuojamas Ital i - / (Tup laiku lijo ir žemė buvo 
policijos atmušti. - \joj įstatymas už pasikėsinimus permerkta lietaus, visur Van-

Tai komunistų propagandos i bausti mirtimi neliesiąs sve- dens klanai. Bet toms tankoms Britanija nebijo karo, nes ji 
pasekmės. timšaMų pasikėsintojų» tai visa menkniekis. Jos .gali' pasirengus karau. 

:PLNIGAI: 
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 piniąų saviesiems į Lietuvą 
Kalėdų šventėms, nesivėhiokite — siųskite laikų. 

Norintieji gauti pinigų siuntime gerą, teisingą ir 
greitą patarnavimą, siųskite pinigus per <(DRAUGĄ", 
nes "DRAUGAS" siunčia pinigus greitai ir pigiai. 

Per" "DRAUG4" galite siųsti pinigus; perlaido
mis, Čekiąis-draftais ir telegrama. 

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

• l " 6 f ^ - * - « > " ' 

I Chicago, 111. 
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P A S T A B E L E S 

Pavojus. 
T a r p Fraacijos ir Italijos 

kilusieji Jtesusipratimai Bel
gijoje padarė blogo įspūdžio. 
Belgijos valdžia prisibijo nau 
jų tarptautinių suirusių, nors 
nemananti, kad — šiuo laiku 
galėtų gręsti karo pavojus. 

Kuomet suareštuotas Fran-»*»»*> 

Ekskunigas Vilimas visuo
met ieškojo garbės, kartais 
net juokingoj formoje. Taip 
pasidirbdino vizitinę kortelę 
su išskaičiavimais, kur jisai 
ir ką mokėsi. Tas-gi rimtų 
žmonių tarpe nepriimta. 

Jo siekis — buvo patekti j 
Lietuvos Seimo atstovus. Ka
dangi patsai prie krikščionių 
dem. partijos nepriklausė, por 
kitų protekciją tapo įtrauktas 
i antrojo Seimo atstovų są
rašą ir ukin, Są-gos ir krikšč. 
-dem. balsais įėjo Seiman. Čia 
svarbiausiais partijai momen
tais pasirodydavo neištiki-

balsuodavo priešais 

MASONU REUGIJA. 
• • < 

cijoje Riccoti Giribald'as, 
fašistų šnipų vadas, prisipaži
no gaunąs nuo Italijos val
džios už savo patarnavimus 
algą, o įkaitusieji italai-fašis-
tai dėlei pasikėsinimo prieš 
Mussolinį užpuolė Francijos 
konsulate — nežiūrint Mus-
solinio atsiprašymo, Ęranci-
įos ir Italijos santykiai įsi
tempė. 

Belgija-nenorėtų turėti nau
jų karų, nes nuo buvusio pa
saulinio karo josios žaizdos 
nevisai yra užgijusios ir žino, 
kiek aukų reikalauja karas. 

A. Vilimas. 
Lietuvos socialistinė vald

žia, sulyg " D r a u g u i " atsius
tų iš Lietuvos pranešimų, no
rėjusi* panaudoti ekskunigą 
Vilimą perkūnišką socialistų 
tikėjimą kuriant Tėvynėje, 
todėl randame reikalo pain
formuoti mūsų skaitytojus, 
kas tas yra ekskunigas Vili
mas. "" Draugas*' nori vien 
gryniausią tiesą apie jį pasa
kyti ir todėl prie turimų ži
nių panaudosime jo paties lai
šką " L i e t . " redaktoriui. 

Ekskunigas Vilimas turi 
metų apie 40, energingas, ga
na gabus vyras, bet puikybes 
— nors nusemk. Mokslus ejo 
įvairiuose universitetuose, ži
no gerai vokiečių, francuzų 
kalbas, bet labai šlubuoja te
ologijoje. Kiek kunigų Semi
narijoje pažino teologijos mo
kslo, daugiau nesirūpino įgy
ti} J i s yra žemaitis — užsi-
kirtėlis. Kauno vyskupas bu
vo pareikalavęs jo, rodos, 
1922 m. grįžti Lietuvon ir at
siskaityti su kokios ten ko-
operatyvos reikalais. Vilimas 
nepaklausė, nors ir buvo jau 
tuomet suspenduotas. 

krikšč.-dem. įnešimus, peikda
vo krikšč. valdžią, žodžiu, no
rėjo socialistams pasirodyti 
'draugas. Tie Vilimui plojo, jį 
gyrė, ir slinko dienelės. 

Atėjo trečiojo Seimo' rinki
mai. 

Nei krikšč. dem., nei Ūki
ninkų Sąjunga nei kita kata
likiškai nusistačiusi partija 
neįneše jo vardo į Seimo at
stovų sąrašą. 

Tuomet Vilimas padaro sa
vo sąrašą, save įstato pirrnon 
vieton ir bando varyti smar
kią agitaciją, net įsteigia sa
vo laikraštuką. 

Bet tuo laiku jisai save 
skaitė kunigu. Jo vyskupas 
gerai žinojo jį ir jo kenks
minga krikščioniškam blokui 
politiką, o dar keistesnį jo ti
kybinį nusistatymą. Taigi, 
kad jisai nekompromituotų 
Lietuvos Seime kunigijos, jo 
vyskupas jam uždraudė Duti 
kandidatu į Seimo atstovus. 
To jau buvo A. Vilimui per 
daug. Įsikarščiavęs balandžio 
27. d. rašo jisai vysk. Karevi 
čiui laišką, sakydamas 
negalėdamas sutaiky 
go pašaukimo su savo politi-
niu ir visuomeniniu veiki
mu, atsisakau . nuo kunigys
tės" . 

Tasai jo "politinis ir visuo 
meninis" veikimas buvo ir 
paliko — garbės ieškojimas, 
ir jisai, aišku, nesuderina
mas su kilniu kunigo pašau
kimu. Todėl ir prisiėjo jam, 
arba atsisakyti nuo savos 

Nepaprastas yra skirtumą* tarp Katalikų Bažnyčios veik
simų ir obalsių ir visokių tikybinių ir laisvamaniškų arba 
masoniškų sektų. i 

Katalikų Bažnyčios obalsis aiškus. J i trokšta, kad vi
same pasaulyje karaliautų Kristus, tai yra, ji nori, kad pa
vieni žmonės, šeimynos, visuomenė ir valstybe tvarkytų sa-

EMIGRACIJOS KLAUSI
MAS IR AMERIKOS 

LIETUVIAI. 

merikietiškai sakant, *' sky 
įnų". Tūla firma (nelaimei, 
lietuvių firma • Amerikoje) 
per keletą metų vartojo tik-

(Pabaiga) 

Prie progos galima suminė 
vo privatų ir viešą gyvenimą sulyg Dievo teisingiausių, iš-Hi, kad yra dar ir kitokių, a-
mintingiausių ir žmonijai naudingiausių įstatymų, aiškiai 
Jėzaus Kristaus moksle pareikštų. 

Bažnyčia, labai teisingai i r teisėtai, kviečia ir ragina 
valstybių įstatimdavius leisti įstatymus, kurie visame ka
me sutiktų su Dievo pareikštąją valia. Nuo to obalsio ji nie- Į rai lupikų metodus: pasinau 
kuomet neatsitraukė ir neatsitrauks, nes "nuo jo įvykinimo, dodami tuo faktu, kad įvažia-
priklauso visos žmonijos laisvė, laimė ir gerovė. Įvimas į Ameriką buvo ir yra 

Aišku, Bažnyčia neveidmainiauja, nesislapsto su savo apsunkintas ir išnaudodami 
troškimais, ji nesidangsto apgaulingomis skraistėmis. J i ne- savo giminių išsiilgusių ame-
ieško patamsių prie savo priešo prieiti, bet stoja atvirai prie-1 rikiečių sentimentus, tos fir-
šai jį ir sako: " T a u taip nedera daryt i" , finos dalininkai imdavo "už 

' VEIDMAININGI SLAPUKAI. \ j Atgabenimą į Ameriką" kėlei 
. . vio tarp 200 ir 250 dolerių, 

Kitaip yra su laisvamaniios išpažintojais, masoniskais . i r - -v, 
* J JI- * > n o r s v l s a s y u kelione suristos 

sektantais. 
Kadangi jų darbai blogi, pikti, o obalsiai dar aršesni, 

tai ir bijo pasirodyti su tuo viskuo dienos šviesoje. J i e slan-

na sau tuo* 5% komiso. Ne- savo laukiamų emigrantų šį 
gi, versdamies tokiu pelnu,j reikalą sutvarkė, .tai butų 
panorėtų informuoti savo apsisaugoję nuo daugelio nuo 
skaitytojus ir aiškinti jiems stolių i r žymiai sušelpę savo * 
šitų į$ "investmentų" žalin
gumą ir nuostolingumą. O 
vis tiktai reiktų amerikiečiai 

gimtinį kraštą, duodami jare 
progos turėti (už gerus nuo
šimčius) apyvartoje dolerius. 

įspėti ir paraginti atsiimti sa-' užuot laikę juos be jokių nuo-
Vo pinigus iš kompanijų ir su šimčių ir be to turtingose lai
deli juos į bankus. Čia juk vų kompanijose. Kadangi to-
gulėtų būti pelno tiek Lie-lkie depozitai duoda nuošim-
tuvos žmonėms, tiek ir ame-jČius ir kadangi keleiviai turi 
likiečiams. j laukti metus, antrus (o kiti ir 

Tie b u l ė m s e m i g r a n - j f J J 1 ^ ' j * * * ? * , , * ^ 
.v T . . A ., tad tais nuošimčiais iie galė-

tams iš Lietuvos i Ameriką : . . ° 
. . . . , . t ų padengti ir kitas pnpuola-

pinigai yra jų draugų ir gi- * r ° . ,V1 . / 
. . . T . . , . .. -v mas savo kelionių išlaidas, minių Amerikoje skirti įsim-tinai kelionės išlaidoms pa>-

dengti ir amerikiečiai iš tų 
pinigų nesitiki pelno ir nuo-i 
šimčių laivų bendrovėse. A-
merikį>čiams, rodos, reiktų 
paduoti maždaug tokis pasiu-

išlaidos tesiekdavo 120 iki lymas: 
140 ar 150 dolerių. Vadinasi, 
visi kiti pinigai eidavo tos 

1. Atimti iš laivų bendro
vių sumokėtus pinigus ir de-

kioja patamsėse, kaip vagys ir plėšikai ieškodami tinkamos fo^ d a l i n i n k t t n b . „ e s k a i . m m ū į m s Uebayo& hmkno 

progos savo pragarinius užmanymus vykdinti. 
Masonai mėgsta viešai girtis, kad jiems nerupi jokia y-

patinga religija. Jų nariai galį išpažinti religiją, kokia tik 
jiems patinka. Nei vienas neturįs priedermės išsižadėti savo 
religijos, nes masonerijos tikslas esąs socijalis, draugijinis, 
tarpusavis apsidraudimą?, globojimas ir apsauga laisvės, o 
tai, girdi, negali būti priešinga nei vienai religijai. ! 1 turėdavę mokėti, kyšių pavi-

Taip nuolatos tvirtina laisvamaniai - masonai. Bet H - U Lietuvos valdininkams, 

tant jau paprasto 5% komiso, 
kokį moka savo agentams lai
vų kompanijos. Laivų kompa
nijos tardomi Amerikoje tos 
agentūros vedėjai, aiškinosi, 
buk jie dalį savo uždarbio 

taip yra praktikoje. J ie*yra sutverę savąją religiją, kurią 
stengiasi pastatyti ant kitų religijų griuvėsių. 

Kadangi tam tikslui atsiekti didžiausia kliūtis yra Ka
talikų Bažnyčia su savo neklaidinga dieviškąja religija, 
tai masonai ją su visu savo pasiutimu puola. 

Nors masonai dangstosi apgaulingomis skraistėmis, kad 
žmones apgautų, ir daugybę neatsargių suvedžiojo, bet vis 
tik laikas nuo laiko jų siapti planai išlenda švieson. 

TURI SAVO RSLIGUĄ. 
Masonai turi savo religiją, kuri turinti užimti visų ki

tų religijų vietą. Tai paaiškėja iš vieno žymiausių masonų 
nario, Alberto Pike, veikalo: "Masonų Senojo priimto Skotu 

,«.v Bito Moralybė ir Dogma", spausdinto Charlestonte A. M. 
' . 5641, iš kurio-štai ką išskaitome: "Kiekviena Masonų Loža 

yra religijos šventinyoia; ji atlieka mokymą ir aiškinimą re
ligijos". (Pusi. 213). "Masonerija^ kaip visos religijos, vi
sos paslaptys, hermeticismas ir alchemija, slepia tiesą nuo vi
sų, išskiriant subrendusius ir išmintingus, ar išrinktuosius, 
ir vartoja'klaidingus aiškinimus, apgaulingus simbolų pers 

• i • 

ko iš tikrųjų nebuvo, — jie 
tik savo "get rich quick" 
apetitus pridengdavo šitokiu 
šmeižtu. 

Amerikos laikraščiai be
veik nieko nerašo apie tuos 
nuostolius, kuriuos turi ame
rikiečiai, laikydami taip ne-
produktingai sudėtus milijo-

Nereiktų abejoti, kad Ame
rikos lietuvių spauda, — jei 
ne visa, tai bent ta, kuri nė 
ra suinteresuota laivakorčių 
bizniu, — atkreips dėmesio į 
šitą mūsų sugestiją ir nuro
dys Amerikos lietuviams, kai[. 
daug gero jie padarytų sau, 
apsisaugodami nuo išnaudoji
mo, ir savo tėvynei, duodami 
j a i v progos naujų depozito 
bankuose pagalba, stiprinti 
krašto finansus ir piginti kre
ditus. 

R. 

SAVANORIŲ SUVAŽIA 
VIMAS. 

se, atidarant sąskaitas var-
dais tų asmenų, kurie yra a-
merikieČių kviečiami į Ameri
ką. 

2. Atidarant banke tokią 
sąskaitą, duoti instrukciją, 
kad bankas išmokėtų kelei
viui (ar jo nurodytai laivų 
kontorai l ietuvoje) pinigus, MARIAMPOL&. Š. m. spa-
kai keleivis išrodys bankui, ! , i ų m ė n 1 7 d> j v y k o ^ ^ 
kad turi Amerikos konsulo r i ų & u v a ž i a v i m a s Mariampo-
vizą įvažiuoti į Ameriką ii l ė s > Vilkaviškio ir Seinų *aps-
kad jo kelionės eilė jau pii- k r i a i ų . Suvažiavime atsilanko 
ej0* pirmasis Lietuvos prezidentas 

3. Je i keleivis negalėtų gauj p # Smetona ir dabartines val
tį vizos, ar nesusilauktų savo^ d ž i o s a t ą t o v a i T a r p k U ų ^ 
eilės, toks depozitas pasilieka 

nus dolerių j laivakortes, ku-j deponavusio pinigus ameri 
riomis vargu bau kas galės 
pasinaudoti. Nerašo iš dalies 
jau ir del to, kad daugelis 
mūsų laikraščių Amerikoje 

važiavimą pasveikino buv. 
Vilniaus kapelionas Vyšniau 

kiečio dispozicijai, ir jis ga- kas fe pirmasis kariuomenes 
lėlų 21 iš banko atsiimti, ar- ' kapelionas kun. Bumša savo 
t * įsakytų bankui išmokėti | { r Mariampolės katalikiškų 
juo, jo giminėms Lietuvoje. U r g a n i z a c i j u i r B p f t | l d o 8 v a r 

parduoda laivakortes ir gau-[ Jei amerikiečiai butų taip* i (ju 

Pasibaigus sveikinimams ir 
diskusijoms, išrinkta savano-

rr^ 

tinęs garbės sau pamažinti ir 
pasiėmė didesnę negai^bę eks-
kunigo vardą. 

Spalių m. 21 d. ekskunigą* 
Vilimas pareiškė viešai "Lie-

puikybės ir dirbti naudingą tuvoje", kad jisai nuo 20 spa-
visuonieninį darbą jam paves-jlių dienos nebesivadina kuni-
toje apielinkėje, arba savo pui 'gu, o yra ** paprastas pasau-
kybe aukščiaus pastatyti už linis žmogus , , . Šitaip sau 
kunigystės sakramentą h* iš- j *'išsiaiškinęs ir išdildęs" ku

tą tymus, kad suvedžiojus tuos, kurie to yra užsipelnę, ir pas-
^Uėpup nuo ją Tiesą, luiri vadinami Šviesa'*. (Pusi. 104). 'rių vykdomas komitetas su p. 

"Masonerija nepkitina kitokios tikybos, kaip tik vieną, Jvuri Pautieniumi pryšakyje, ku-
yra labai paprasta ir kilni; tai visuotina religija, Gamtos jriam pavesta rūpintis savano ^ 

eiti iš kunigų eilės. , i nigystę, nereiks ilgai laukti, 
A. Vilimas nepanorėjo poli- 'kad ekskunigas A. Vilimas 

nenueitų visų apostatų keliu ir Proto mokoma". (Pusi. 718). 
— į civilę moterystę, kitaip 
nebūtų suprantamas jo pareis 

Pasiskaičius tokių žinių pasidaro labai aišku, kad lais
vamaniškoji masonerija savo tvirtinimuose, kad ji neturinti 

kimas, kad dabar jisai esąs jokios reikhlo ja kokia nors religija, aiškiausiai veidmainiau-
4 ' papras tas" žmogus. ja- J i turi savo religiją, ji yra religinė sekta, kuri, nuolatos nizuojasi, kad apgynus savo 

Katalikams yra skaudu su- veidmainiaudama, gaudo į savo tinklą žioplius. reikalus ir* teises, kurias da-
silaukti tokių baisių papikti- Žinoma, ta naturalė religija yra, gal but, ir tik skraistė, barfinė valdžia stengiasi pa-

rių reikalais. 
Tenka pranešti, kad da

bartiniu laiku savanoriai v i 
soje Lietuvoje smarkiai orga-

nimų, bet ką darysi, — Kris- už kurios slapstosi bjauriausia bedievybė, 
tus pasakė, kad papiktinimų Jei masonerijai tikrai rūpėtų Gamtos ir Proto mokoma 
bus pasaulyje, tik vargas tam. religija, ji turėtų išpažinti tikrąjį Dievą, Gamtos ir Proto Sut-
žmogui, per kurį papiktini- j vereją. 

neigti savanoriams. 
V. 

mas ateina. 

- " y i „_i i i — * — — — — 

V. K. 
RAŠYKITE "DRAU

GUI" 2INIŲ 

T — r 

DIEVO TARNAS, 
I mmę m 

(Sv. Pranciškaus 700 metų mirimo sukak
tuves minint). 

u 

(Tąsa) 
— I r paukščiai klausėt 
— Anei nejudėdami. Kuomet pasakė, 

kad turi garbinti Dievą, tai visi net spar
neliais pradėjo plasnoki. Tėvas Pranciš
kus išrodė labai laimingas. Paskui, pa
daręs ant paukščių kryžiaus ženklą, vi
siems liepė išsiskirstyti. Tada visi pakilo, 
sučiulbėjo kiekvienas savo balsu ir iš-
skraidžiojo į visas keturias puses. 

— Na, o kas paskui buvo? 
— Paskui tėvas Pranciškus sau to

liau ėjo. Pažvelgiau i paskutinius skren
dančius paukštelius, išlindau iš kviečių ir 
nuėjau į miestą. 

— Įdomus apsakymas, — tarė vienas 
kaimiečių kraipydamas galvą. 

— Iš tikrųjų, man rodos, kad vaikas 
teisybę sako, — dadėjo kitas darbinin
kas. 

— Einate dykomis rankomis? 
Tėvas Pranciškus maloniai nusišyp- fižiburiu. 

— O taip, aš pažįstu Gianiną ir- ži 
nau, kad niekuomet nemeluoja, — tikri
no moteris. — Kas žino, gal taip ir yra. 
Eikite pas Pranciškų ir bandykite pra-
syti. 

Vyrai pasižiurėjo vienas į kitą ir 
prasijuokė. Kad Pranciškus iš Asyžiaus 
yra ižmogus šventas, kad myli visą pa
saulį, kad saulę sesere vadina, o paukš
čius broliais, tai gerai žinojo. Bet-gi ar 
ta meile gali būti visagali? Ar gali ji 
nugalėti baisų žvėrį arba jį maloniu pa
daryti? Ne! Tai negalimas daiktas... Pa
galios kas-gi juos įkalbinėja šauktis 
Pranciškaus? Vaikiščias, piemenukas, su 
kurio kalba neverta net skaitytis.- Taip 
jiems besikalbant, vienas darbininkų pa-
matė einant žmogų. Įsižiūrėjo ir sušuko J 

— Žiūrėkite! Pranciškus iš Asyžiaus 
ema! Bėgkime greitai jį pasitikti. 

— Ačiū Dievui, kad jus, tėve, mato- Gianino ėjo paskui Pranciškų ir jo 
me! Norėtumėm papasakoti jums mūsų draugus, o širdis mušė kaip kūju 

komas vilkas, kurio akys žibėjo kaip du yilke, noriu padaryti taiką tarpe tavęs ir 

susirūpinimą. 
— Kalbate apie vilką iš įrubbio? 
— Taip! taip! tėve. 
— Taigi einu jo įeškotį . 

sojo. «( 
— Taip, vaikai, nes tikiu, kad Kirs

tus manęs neapleis, tad kam-gi ginklo 
reikia? # 

— O jeigu piktas žvėris puls ant 
* 

jūsų. 
— Aš neinu pas piktą vilką, tiktai 

pas vilkfc-brolį. 
^Darbininkai pažvelgė vienas į kitą 

tylomis, o tuo tarpu Gianina prisiartino 
prie Pranciškaus, pridėjo lupas prie į-
fdirbtos jo rankos ir nedrąsiai paklausė: 

— Ar aš galiu eitį su jumis, tėve? 
Pranciškus pažvelgė į vaiką, links

mai nusišypsojo ir ta rė : 
— Eik, vaikeli / j 
I r nuėjo ,visi ieškoti vilko iš Gubbio. 

n . 

Perėjo ganyklas, perėjo ' lieptą per 
nedidelį upelį ir pasuko į mišką. Pranciš
kus- vis dairėsi, žiūrinėjo po krūmus. 
Staiga visi sustojo. Priešais pasirodė ieš* 

Šiurpas nukrėtė visus ir kiekvienas 
žiurėjo tai į vilką, tai į Pranciškų. Ma
žas žmogutis tada padarė kryžiaus ženk
lą ir pradėjo artintis prie vilko. 

— Eik šia, broli-vilke. Kristaus var
du sakau tau nedaryti niekam bloga! 

•'— Dieve! Dieve! Kas dabar bus, — 
šnabždėjo stovintieji užpakaly žmonės, 
kurių veidai buvo pabalę, kaip drobe. 

Baisus žvėris susilaikė ir atsistojęs 
už poros žingsnių paniūromis žiurėjo j 
Pranciškų, akys jo baisiai žibčiojo. 

— Atsigulk, broli — vilke! -
Pranciškus. 

Vilkas suglaudė savo ausis, pritūpė, 
pamažu prišliaužė prie basų Pranciškaus 
kojų ir laukė tolesnio įsakymo. 

— Broli-vilke, — tarė šv . Pranciš
kus rimtai, — daug bloga darai visai a-
pielinkei daug nuostolių atnešei žmonėms. 
Piauni ne vien gyvulius, bet ir žmones, 
kurie yra sutverti paties Dįevo paveik
slu. Dėlto užsipelnei rykščių, nes visi žmo 
nes skundžiasi ant tavęs. Bet aš, broli-

žmonių. Jeigu prižadėsi daugiau skriau
dos, nuostolių žmonėms nedaryti, sakau, 
kad nei žmonės, nei šunes t?vcs neper
sekios. 

Po tą Pranciškaus žodžių, vilkas dar 
arčiau pasislinko ir pajudinęs uodegą 
nužemintai galenkė gaivą. 

— Broli-vilke, kaip tiktai sutiksi su 
siūloma mano taika, įsakysiu apielinkės 
gyventojams maitinti tave kol gyvas bu
si. Niekuomet nekęsi aljkio, nes žinau, 
kad iš alkio tokius žmonėms nuostolius 
darei. Bet žadėdamas tau, br&li-vilke, 

tarė j tokią malonę reikalauju, kad prižadėtum 
man, 7 jog nuo šio laiko nepapiausi nei 
vieno gyvulio, neiužpulsi nei vieno žmo
gaus. Prižadi man? 

Vilkas atsistojo, išsitiesė ir, rimtai 
pažiūrėjęs į Pranciškų palenkė galvą, 
reikšdamas visišką sutikimą. 

— Broli v vHke, — tarė linksmu bal-
N.SU Pranciškus, tiesdamas ranką, no-
(riu, kad man duotum savo koją, kaipo t 

y ženklą, kad gagėčiau * visiškai tavim pa-
ritįkėti. (Bus daugiau) 

X 
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• CLEVELAND, OHIO, nariai su-

Clevelande dabar labai daž
nai rengiama "Suprise par-
ty", kurios pradedama suba-
tos vakarais, o baigiama ne
dėlios rytą, saulutei patekė
jus. Del to ne vienas neatsi-

ciškaus draugijos 
aukojo $44.75. 

Už tokias gausias aukas 

šokiuose, o ne kur Wtur. Pa- Įmasis žymiai padidėjo. Pris 
dėkos Dienę galėsite pasilsė
ti. Paremkime jaunimą, kuris] 
priklauso nrie Vyčių organi
zacijos, nes ji palaiko lieCur^-
bę. 

Tik ietai nebrangus ir tais 

lanko j bažnyčią šv. mišių į ] u i T o d e l i r vįsįems darbinin 
išklausyti. Kur-gi atsilankys, k a m s ū k i a m e didžiausia 

Sesutes taria didžiausią ačiū 
gerb. klebonui už uolų pasi- j pačiais tikletais bus galima 

išlairn^ didelę <<turkey,\ 
Visas Cliicagos ir Ciceros 

jaunimas kviečiamas atsilan
kyti į Vyčių šokius. 

Kcmifdjft. 

šventimą ir rūpestingą pasi
darbavimą. 

Negalima pamiršti ir tų uo
lių veikėjų tam šventam tiks-

kad per naktelę be miegelio , o 
baltakėlės daug išra£auta. 
Reiktų kovoti su tuo papročiu, 
arba bent laiką pamainyti. 

Teisybę mylintis. 

H T T M G H , PA, 

Šv. 
Didėle Padėka. 
Pranciškaus Lietuvių 

Vienuolvno Sesutes reiškia di-
džiausią padėką didžiai gerb. 
kunigui Alexandrai Skrypkui, 
klebonui Šv. Kryžiaus para
pijos, Chicago, 111. Nes spalio 
24 d., šiais metais, buvo 
prie bažnyčios rinkliava ir 
aukų surinkta $118,75 Vie
nuolyno pagerinimo reika
lams. III Įstatymo šv. Pran-

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: , 

" T I E S O S A I D A I ' 
1624 E. FALLS STREET 

Niagara Falls, N. Y. 

padėką už nenuilstantį pasi
darbavimą . Vienuolyno rei
kalams. 

Lapkričio 28 d., Šv. Antano 
parap. svet. (15 ir 49 Ct.) 
Labdarių Są-gos 3 kuopa ren-

Bet dar didesnė padėka pri'gia gražų Vlak. ''Kūmučių Ro-
klauso tiems aukotojams, ku
rie ištiesė savo gailestingą 
ranką, atidarė savo kišenius 
ir parode geras širdis. 

Tegul geras V. Dievas gau
siai visiems atmoka. 

Taigi, viso kartu aukų su
rinkta $163.50. Tai gausi au
ka ir sesutėms didelė pagelba, 
už ką jos pasiliks amžinai dė
kingos ir niekuomet nepamirš 
savo geradarių maldose. 

Pasitikime, kad ir ateityje 
mūsų vargai nepasiliks be ta-
mistų užuojautos. 

šv. Pranciškaus Seserys, 
R. D. 9, South Hills, 
Pittsburgh, Penna. 

CICERO, ILL 
Šokiai! šokiai! 

jus". Visi artistai bus nuo 
Town of Lake Teatrališko 
K liubo 4' Lietuva' \ vadovau-
jant p. J. J. Zolpui. 

Pirmą kartą Cicero taksai 
gražus perstatymas įvyks. J. 
J. Zolpas užtikrina, kas at* 
eis į minėtą vakarą, pilnai 
bus patenkintas. 

Visi rengkites, nes jau arti 
lapkričio 28 d. Tą dieną eiki
te į Labdarių Są-gos 3 kuo 
pos rengiamą vakarą. Čia link 
smai laiką praleisite, "gražių 
pamokinimų gausite ir savo 
atsilankymu paremsite labda
ringą darbą. Labdarys. 

LAIŠKAS IŠ CANADOS. 

Didžiausias mano džiaugs
mas, tai dienraštis "Drau-

Neg esu ateivis Cana-gas 
Lietuvos Vyčių 14 kuopa įdoje. Atsiskyrus nuo lietuvių 

rengia antrą metinį šokių va-; katalikų, tai tik laikraštis da-
karą 24 dieną šio mėnesio, pa-1 bar yra mano tikru draugu, 
rapijos didžioje svetainėje. I su kuriuo čia susipažinau, 
i r :~ : zr. '.—i-~l_ _~_x : . x~ _.„ % • * - — 

ADVOKATAI: 

J. P. Waitches 
LIETCVIS ADVOKATAS 

10750 So. Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktu. Vedėjas 
Tisu teistu. 

me-Visi iš anksto prašomi tą va-! skaitant laike dviejų 
karą praleisti Vyčių šokiuose., nesių. Pasilieku laukdamas 
(Iros gera orkestrą, taigi bus 
galima smagiai pasilinksmin
ti. Todel pasižymėkite kalen
doriuje, kad nepaini rštu-
mėt tą vakarą praleisti Vyčių 

"Draugo". 
J.. Markūnas. 

MARUMPOLĖ. Šiais me
tais "Naujojo" miesto plėti-

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS 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 
v. 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-
gičlaus lengvomis išlygomis. 

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

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

VAKARAIS: 
2241 S. Hakted St. Tel. Yards 0062 

| 7 iki 0 v. v. apart PanedėUo ir 
Pėtnyčios 

Tel. Randolph 4242 
J O H N T. Z U R I S 

LIETUVIS ADVOKATAS 
105 W. Monroe St. Chicago 

Res. 9029 Chanaplain Avenue 
Mktway 3939 

Res. VaL 7-8 vak. Ofisas Vai. 9-5 

JOHN B. BORDEN 
(Jono Ragdztunas Borden) \ 
A D V O K A T A S 

7 8. DEARBORN ST., Room 1539 
Telephone Randolph 3291 

Vakarais 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9090 

Samu. Telefonas Republio 9900 

l N J . \NTS.CHi lJ2^ 
Kuomet Kūdikiai Skundžiasi ™iliį*1Sū*i>*«i«>« 
Via daugelis būdų kaip kūdikiai i Gu SSSK^V^* 
išreiškia skausmą, nepatogumą \|R TS^«E2AKW 
arba negerą aprengimą del jo • Ai A—** 
normalio stovio sveikatos ir sma 
gumo. Būna trumpas aštrus ir 
iritojantis verksmas. Kuomet, 
būna neramus, nuolat besukąs 
galvą arba visą savo kūną, bau
gus. Tais ar panašiais budais 
kūdikis pasako Jums, kad kas 
nors su juo yra negera. Dauge
lis motinų žino, kad su jo vidu
riais kas nors yra, arba skilvis 
neveikta gerai yra priežastis kū
dikio kentėjimų. Pašaukimas gy
dytojo ateina pirmon mintin, "bet-pasitaikius kokiems 
sutrukdymams, turėtumėt tucėti pas save saugias gy
duoles kaip antai Fletcher's Castoria. 

Castoria yra vartojama del kūdikių ligų jau virš 30 
metų ir šeimynos gydytojai yra pripažinę, kad tai yra 
nepalyginamai geros kūdikių gyduoles, nes jos nieko ne
kenkia ir suteikia geras pasekmes. 

Atsiminkite štai ką Castoria yra vien tik kūdikių gy
duole", ir negydo visus šeimynos narius. Kas pagelbsti 
jums, gali būti pavojinga, jeigu duosite tą pati kūdikiui. 
Kad apsisaugojus imitacijų, visuomet žiūrėkite parašo 

Chas. H. Fletcher 
Gydytojai visur reko-

(515) 

tatyta vir& dviejų šimtų nau
jų namų ir vietomis matyti 
net įsteigtų krautuvių. Nau
jojo miesto naujakuriai darbš
tus ir jų norai geri, tik gaila, 
kad dabartinės aplinkybes slo
pina gerą iniciatyvą. Bet žmo
nės dirba ir tikisi, kad ūka
notos Lietuvos pad!angės pra-
giedros. 

V. 
= 

Kuomet Kūdikiai 
[Verkia Pabandykite 

D A 
1 9, 

K T A R A I : 

Geriausis 
l i i i i ' w 

vaistas nuo 
užkietėjimo. 

viduriu 

RADIO 

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

Apsisaugokite netikrų se
tų ir nežinomų pardavėjų. 

Atvater Kent, Freshman, 
R. C. A. Radiolas visiems y-
ra gerai žinomos ir nebran
gios. Parduodam ant lengvų 
išlygų ir veltas patarnavi
mas* I. ' f 

KATARĄ 
PŪSLĖS 

Tuojaus Pa
lengvina 

SANTAL 
MIDY 

Venglto Pa
kaitų 

Tėmyk ŽodJ 
- "MIDY" 

Parduoda klek 
vienoj vaisUnėj 

DENTISTAL 

Telef. Boulevard 7042 , 

DR. G. L VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 BO. ASHLAND AVENUE 
Ant B. Zaleskio Aptiekos 

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

4454 So, YVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto lkl t vai. 

vakare. 

Pamatykite ir Gulbransen 
pianus pas: 

JOS, F. BUDRIK 
Pianų Krautuvėse: 

3343 — 3417 — 3421 So. 
Halsted St., Chicago. 

\p 
DR. P. G, LUOMONS 

LIETUVIS DENTISTAS 
2201 VVEST 22nd STREET 

Tel. Ganai I3IS 
Valandos: 9—11 ryto: 1—8 

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

Tikrai Pasalina 
Skausmus 

Nuliūdę kentėtojai del aštrių, tar
si peilio skausmų, nuaipusių vargi
nančių, nuolatinių skausmu, kurie 
labai dažnai eina su plaučių Lr skil
vio nesmagumai, gali rast malonią 
pagelba naudodami Johnson's Hed 
Cross Kidney Plaster'j. Jis suteiks 
beveik ūmią pagelba nuo baisių ken
tėjimų, lr visai nekliudys, bet padės 
sveikatos stoviui einant greta kitų 
gydymo priemonių prirašyt.ų Jūsų 
gydytojo. 

Johnson's Red Cross Kidney Plas-
! ter'is neturi but laikomas kaipo 
vaistas del organinių suirimų — jū
sų gydytojas gali ta jums patarti ir 
suteikti tikrus nurodymus. » 

Johnson's Red Cross Kidney Pla-
ster'is šildo ir švelnina, ir jo vaistai 
būtinai pradeda persisunkti per odą 
tiesiog } apimtas dalis. Jo naudingi 
rezultatai veikia taip ilgai, kol plas-
teris laikoma prie kūno. Tikrai pa
šalina skausmus. Buk tikras parei
kalaut pas vaistininką didelio Red 
Cross Kidney Placter su raudona 
flanele užpakalyje. Visose vaistinėse. 

Patvirtinti nurodymai ant kiekvieno pakelio, 
nienduoja jas. 

DR. VAITUSH, 0. D. 
OPTEMITRISTA8 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins aklų {tempimą ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svalfimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
št}. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regy-
ste ir tolimą regystę. 

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

Speclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. NedėĮlomis nuo I I ryto lkl 
1 po pietų. 

Tel. Boulevard 7589 
J545 WEST 47th STREET 

Akinei $4 ir augščiau 

"Bayer Aspirin" 
Tikras Š a i p a s 

Į • # —.. * 

Imk bebaimes kaip nurodyta 
"Bayer pakelyje." . 

IŠ EUROPOS SUGRĮŽO 

DR. AL. M. RAČKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir 

Specijalistas Elektroterapas 
Atsivežė gerų vaistų iš 

Vokietijos. Ligonius pri
ima kas dieną nuo pietų 
iki 9 vai. vakare. 

Sekmadieniais tik susita
rus. 

OFISAS: 
1411 S. 50 A ve. Cicero, UI 

Telef. Cicero 736 M. 

L 

Phone Yards SI 61 

Dr.A.GRAIČUNAS 
Lietuvis Gydytojas 

3310 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

J * » 

Tel. Lafayette 5793 
DR. A. J. JAVOIŠ 

GYDYTOJA* m CHIRURGAS 
4448 SO. CALIFORNIA AVENUE 
VAL.: 9 iki 12 ryte; 3 iki 6 p. 
p. 7 iki 9 vak. Panedėliais ix 
Pėtnyčioms 3 p. p. iki 9 vak. 

Tel Boulevard 8686 

D n. J. P. Poška 
GYDYTOJAS m cnrauRGAi 

3133 South Hakted St. 
Valandos: i — II Ii ryt i 

Vakarais nuo f Iki t 
Bes.: 6504 S. Artesian A ve. 

Tel Hemlock 2874 
V a l : Utarninkala Ir 

nuo 1 lkl • raL rak. 

i 

DR. H E R Z M A N 
I t E U S U O S 

Gtoral lietuTiams žinomas psr I I 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
•hirurgas lr akušeri* 

Gydo staigias lr chroniškas Ilgas 
•yrų, moterų ir Talkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisas. 

Ofisas |r Labaratorlja: 101S W. 
18tb St., netoli Morgsss Bt. 

VALANDOS: Nuo l t — 1 3 pietų 
lr nuo • |ki T:8t TaL Takare, 

Dienomis: Canal 
Telefonais n i i . Naktį 

Boutn, Shore 3388 
V • Boulerard 4138 

3235 South Halsted St. 
VaL: 9—18 A. sL lr po S T. imk. 

Phone Boulevard 848S 

D P . Mangeris 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS: 
Nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

Nuo 5 po pietų iki 9 Tai. vakare. 
Sekmad.: nuo 10 ryto iki 2 po piet 

^ ta 

Ofisas Tel. Boulevard M M 
Rezid. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. ROTH 
RJUSAS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Specialistas Moterišku, Vyrišky 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
O F I S A S 

3103 So. Halsted St 
Kampas Slst Street 

VaL:*l—3 po piet 7—8 Tak. Ned. 
ir Šventadieniais 10—12. d. 

Akinių Pritaikymo Mano 
M BAETU PRITYRIMO 

Egzaminuoja akis — pritaiko aki
nius — Šlifuoti stiklai ant vietoa 
DR. JAN J. SMETANA 

OPTOMETRISTA8 
I M I South Ashland Avenue 

Kampas 18 Gatves 
Telefonas Canal 0523 

Ant trečio aukšto viri l'latte ap-
tiekos. kambariai: 14, 16. 16 ir 17 

I Valandos: nuo 9:30 ryto Iki 8:80 
Tak. Ofisas uždarytas KedSliomis. 

r' 
Tel. Canal 6574 

DR, F. C. TAUTKUS 
CHIROPRACTORTUS v 

2019 Canalport Avenue 
Valandos: Nuo 6 iki 9 

i 

Jeigu nematote "Bayer Kryžių" | 
ant pakelių ar pilės jus negaunate 
tikrą Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas saugus ir gydytoių nurody,-

į ti virš dvidešimts penkis metus del 

šalčių 
Neuritia 

Panty Skausmo 
Neuralgijos 

Galvos Skausmo 
Lurųbago 
Rumatizmo 
Skausmų 

Kiekvienas neatidarytas "Bayer* 
pakelyje randasi nurodymai. Pakely 
dvylika pilių kainuoja keletą centų. 
Vaistinėje taipgi parduoda bonkas 
24 ir 100. 

(7) 

PEITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso 

DR. 6. SERNER 
Lietuvis Doctor of Optics 

Vai. nuo 18 ryto lkl 8:88 vak. 
Nodėliomis nuo 18 iki 1 

S265 So. Halsted Street 
i -*(* lubos 

• • 

SPEGIALĖ ATYDA!! 
VYRAMS 

Kiekvienas vyras, kuris 
kenčia nuo veneriškos krau 
jo arba odos ligos turėtų 
ateit del pilnos egzamina-
cijos, kad žinotų gerai savo 
padėjimą. Nekentekite atei
kite šiandien. Yra priežastis 
kiekvieno skaudėjimo, o jei 
jųs kenčiate skausmus tai 
reiškia kokia nors dalis ta
vo kiW nedirba gerai. 

$10.00 X—RAY egzami-
nacija tik $1.00 šį mėnesį. 
Aš jums paaiškinsiu kaip 
atgauti sveikatą. 

DR. S I N G L E Y 
SPECIALISTAS 

20 W.- Jackson Blvd. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR eflTRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Gor. S. Leavitt St. TeL Ganai 8222 
Rezidencija: 3114 W. 42nd St. 

Tel. Lafayette 4088 . 
Valandos: 1—4 & 7—8 T. T. 

Nedėlioj: 10—12 ryto. 

Telefonas Boulevard 193» 

Dr.S.A.Brenza 
4608 SO. ASHLAND A VE. 

Chicago, 111. 
Vai.: 9 ryto iki 12 piet: 1 po 
piet iki 3 po piet, 6:30 vak. iki 
9:30 vak. *x-m-*k 

TeL Boulevard i l t t 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

8303 South Morgai S t m l 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SonUi Halsted St. 
Rezidencija 6600 S. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto iki 3 po pietų: 

6 iki 8:30 vakarą. 

V. 

Mamų ir ofiso TeL B l v d , 5 9 1 3 

DR. A. J. BERTASH 
3404 S. HALSTED 6TREBT 

Ofiso TaL: 1—t p. p. 0-8 TaL Taki. 

r-

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų. Moterų ir Vyrų Liga. 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
po pietį;: nuo 7—8:30 vakare. 

Nedėliomis 10 iki 12 
Telefonas Midvvay 2880 

• S v. 

arti State Street 
Chicago 

Imkite eleveiterį iki 10 
aukšto 

įėjimas Room 1016 
» ' ' • • • • 

Dr. Maurice Kabo 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
TeL Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 
Valandos: 

Nuo 10 iki 12* piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet. . 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet | 

DR, BENEDIGT ARON 
Ofisas SSOl B. Kedzte Aro. 
Lafayette 0976. Valandos 1-0 
Rezidencija 8150 W. OS S i 
Prospect OOlO. Valandos 
ryto, T lkl 8:80 

lkl 10 

Res. TeL Anstin 8000 

DR. SIGMUND MANN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X-Spindulių Labatorlja 
5146 WEST 25th STRBBK 

Ofiso TeL Lawndale OOOO s* 
Ctoero 800 

Valandos: 2 — 4 p. p. išskiriant 
Beredomls ir Nedėliomis, Panadėl), 
Utarninke lr Ketverge 7 — t vak. 

Ofiso TeL Lafayette 0877 

DR. S. L F1UDUSS 
Ofisas: 1800 W. 47tn SOreot 

Rezidencija: 1706 E. 66th 
Telefonas Plaza 8080 

Valandos: 12 iki 2 p. p. 7 iki t T. 
Nedėlioms: 11 ryto & 1 P. 9. 

1 

TeL Armitago 8882 

DR. W. F. KALISZ 
GYDYTOJAS H 

CHIRURGAS 
1145 Milwauk66 AvenM 

Valandos: Kasdien nuo 12 lkl I l t 
nuo 4 lkl S rakare. Išskyras Ssk> 
madienius' lr ftrentadlenlus. Tra-
fiiadlaniaia Takarala uidaryta. 

1 • ' J 
î ^ 

• 

7\ 
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C H I C A G O J E 
^ ^ Sr 

ase* 

REIKALINGA TRYS STO 
VYLOS. / 

ny visą* l^otiiąją praeitie* 
-paramą iržinant bąząro tiks
lą, turime vilties basare pasi
matyti su visais prieteljais. 

Sunku butu surasti darbš
tesnę draugiją, kaip A. Rė
mėju. Ši draugija stovi ant 
kilnaus idealo pamatų. Ji re- Fondo Vajaus. Kiek tam tiks-

/inus su jos uždaviniais, o-
balsiu ir ta kilniąja dvasia, 
kuria ji vadovaujasi, norisi limybės. seserims Įsigyti rei 
pamatyti jos jaunutę garbiu- kalingas stoyylas. 
gaiš darbais papuoštą praeitį. ; W « 

Netoliau, kaip iki Altorių 

0 K £ 
ŲĮI'Į'ĮĮIJĮ.IJ.J^ 

hiai Uetn*oį$ gal if įfturė- BRlOHTON PARK. 
jo progos tikėjimo pažinti, 
nes reikėjo cvyujiįąi ganyti 

^^^5S5 p r,- apwp ssea 
16, 1925 

ir nuo ^jpmliį ftaeiaj į 'Ame-
Paręme" bazarą. duosim gar j rikę. atvažiavę $ a , užsidėję 

juodą švarką*, Įr įtw|ieles u&-

. Bendras visų drajagjjij ir 
kuopų atstove, kurie išrinkti 

MARQUET*Ę PARK. 
sr-

Lapkričio 16 d., 8 valandą j 
vakare ivyke L. Vyčių 1121 

T •! ^* 

AŠTUONIOLIKTOS tWV 
TĖS. mia vienatinę lietuvaičių a-!lui pramogų surengta, amži 

įtademiją ir patį vienuolyną, jnų, garbės ir paprastų narių 
Daug turime draugijų ir or- jrauta, kiek paties Centro va-

fcanizacijn, įvairiais vardais,' kani, vakarienių, piknikų ba- |d., parap. svetainėj rengia ne-
teriau susipažinus su jomis'zaru įrengta, kiek skyriuose papras tą šiokių vakarą. Vist 
pamatai, kad daugelio darbąi į darbštumo, širdies paro<lyta, » anksto kviečiam^atsilanky-
loli neatitinka grąžam 
ckanibani obalsiui. 

teĮrtinai turfdajni, pma kai 
kuo esą. 

Bet kuris nori arčiau pa
žinti Kristaus mąUslį, randa 
ir progų, štai, grąįiąusių pa
mokinimų duoda mums dien

ia Vyčių 4 kp., lapkričio 21 raštis "Draugas" O ką saky-

ii* 

•Broi'int A. R. dr-jos širdy
je, Ontro valdyboje, susipa- prieita prie dalyko, tiesiog 

pantKsr nepaprasto, kad nepilnai dvie
jų metų brgyje sukelta $15, GRABORIAi: 

S, D. UCHAWICZ 
Lietu rta Grabortna 
M14 W. ISrd FUMe 

Chlcago, OI. 
Patarnauja laido-

tUTėM kuopltfausla 
Reikale meldžiu at-
alšauktl, o mano 
darbu bualu ažft 
nėdlntl. 

VeL OaaMl 1171 
mm 

. j 

kiek iš visuomenės aukuoti ir smagiai pasilinksminti, 
nuoširdžios paramos susi- j Aštuonioliktos Vyčiai moka 
laukta ir tokiu tiktai būdu gražiai svečius priimti. Kai

rio yra buvę spalio 24 d., vi
si neatsidžiaugia, del to ir pa-

Tel. Bonlevard 41S9 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mueų patarnavimas laidotuvėse 
tr kokiam relkalft, visuomet nota 
•aniiningaa Ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidų užlaikymu 
•kyrlų. 

3907 AUBURN A V*. 
Chlcago, IIU 

geidauja jaimimas, kad Vy-
()00.00 Altorių Fondan ir už' *»*" surengtų dar vieną Šiokį. 
tą sumą nupirkta Sv. Kazi~pai-gi, nepamirškit lapkričio 
niiero Seseni koplyčiai "Čar-Kl d. 
rara rmirniiiro'' altoriai, ku- Girdėti, kad Vyčiai 4 kp., 
tie šlovės gentkartčms ir liu- a |ei vieno, rengiasi važiuoti j 

juys draugijos pasišventimą ir Lietuvių Auditoriją kur L. 
katalikiškos, lietuviškos vi- Vyčių Chicagos Apskritys 
sibomenės duosniasias širdis. r e n # i a *okiu*> lapkričio 23 d. 
Draugija nenukrypdama nuo * t i k W N *ada važiuo-

isavo kilnojo tikslo, įsidirbo *», bet ir visas Aštuonioliktos 
j begalo gražią reputaciją, ja kolonijos jaimimas. Gražus 
simpatizuojasi, jos darbus re- pavyzdis. 

Įmia ir visuomene ir šviesuo-
! menė. 
Į 

Vienuolyno koplyčioje rei
kalinga dar trys naujos sfcovy-

jlos: Saldž. Širdies Viešpaties 

ii apie "Laiva ,\ Kiek tePpa 
jame gražiausių pamokinan
čių pasiskaitymų. Tik reikia 
žmogui norėti, o progų už
tektinai ir laiko Amerikoj 
žmonės gana daug turi. Vaka
rai ilgiausi. 

Man nesykį ateina į galvą 
mintis, kaip mes galėsime pa
sirodyti anapus grabo prieš 
tuos gyvenančius Lietuvoje 
žmones, kurie būdami už van
denų, kuriems keliai blogi, 
kurie toli kartais nuo 
bažnyčių, neturi nei išeiginio 
drabužio nei lito laikraščiui 

E 

nusipirkti. Jie mus sugėdins. 
Namiškė. 

rengti vakarą vietinių seserų j kuopos pasilinksminimo va-
iiatno altoriaus fondo naudai, \ karelis. Šis vakarėlis ivvks 
susirinkimas įvyks šiandie, 
lapkričio 16 d., Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklos 
kambary, 7:30 vai. vakare. 
Visi atstovai prašomi susi 
rinkti, nes tai svarbus dar
bas. x 

McKinley parko auditorijoj, 
prie 39 ir Western gatvių. 
Taigi kaip nariai, taip ir sve
čiai yra kviečiami atsilanky
ti. Muzika bus p. P. Šimučio 
orchestra. Taipgi šiame vaka
rėly bus daug įvairenybių. 

Kp. Valdyba. 

VIctoria Photo Studto 
J. PRAKAITIS 

Fotografas ^ 
* 

Vestuvių, šei
mynų, Grupių, 
Pavienių Ir viso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaran-
t uotas. 

318 tMtfc St. Catamet Oitjr, DL 
Tel. Hammond 4580 

NORTH SIDE. 

Anūkas. 

PRANEŠIMAS. 

BRIGHTON PARK. 

L. Vy^ių ChicagoK Apskr. 
jsuF»n:as įvykB Lapkr. (Nov.) 
'21 d., lygiai 2:00 po piet Mc-
jKinley Park svet., prie 39 i; 

ftr. Pranciškaus Seserų re- Western gat, Brighton Par-
Jėzaus, šv. Antano ir Šv. Te-jni^iu 2 skyrius turėjo susirin- k e # 

kima," lapkr. 9 d., Nekaltoj Kviečiu visų kuopų atsto-

Simpatiškaa — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas, 

J, F. EUDEIKIS KOMP. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4G05-07 S. Hermitage Ave. 

Tel. Tardą 1741 ir 4*41 
SKYRIUS 

4447 Ro. Falrfield Arenmm 
T«L LAfayette %1%* 

SKYRTUS 
141t So. 49th Oouit 

TSl. Cicero 3794 
fiKTRIUS 

I M I Aubnrn Avenoa 
Tel. Blvd. S201 

[reses, Mažosios Očleles. Išim
tinai tam tikslui A. R. dr-jos 
Centras rengia trumpų baza-
ia, kuris prasidės lapkr. 24 

— į d., (trečiadieny) vakare .ir 
baigsis lapkr. 28 d. (sekma
dieny). A. R. dr-jos skyriai 
stato darbininkes, renka ba-
zarui daiktus; gi turint ome-

Prasid. parap. svetainėje vus-es skaitlingai ir laiku su-

S 3 S =5C=« 

S. M. SKUDAS 
LIETUVIS 

Graborius ir Balsamotojaa 
1911 CANALPORT AVE. 
Patarnauju simpatiškai, man

dagiai ir pigiai. Automobiliai 
visiems reikalams ir tt. 

Telefonas Roosevelt 7532 

i 

l 

J. F. RAD2IUS 
P%laaslas Lietuvis Grabortaa 

CWcagoJe 
LaidotuYėss pa

tarnauju s gerJ a u 
ir pigiau negu 
kiti, todėl, kad 
priklausau prie 
graby iSdirbystėa 

OFTOAS: 
• M West 18 M. 
Tel. Canal f 174 
SKYRIUS: S2Sft 
So. Halsted St. 
TeL Bivd. 4061 

S 

I. J. Z O LP 
• 

GRABO R U S IR T,AUX)TCVTT; 
VEDĖJAS 

1650 West 46th Street 
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

TeL Blvd. 520g 

Nuliūdimo valandoj* kreipkitės 
prie manęs patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del Šermenų 
dykai. 

\ 

T e l . C i ce ro S57« 
CHAS. SYREWICZE 

Mandagus ir pigiausias patarna
vimas. 

Laidotuvėms patarpavimas yra pi
gesnis užtat kad aš priguliu prie 
grabų kompanijos. Karus paren-
davoju visokiems 
reikalams. 

1437 S. 49 Ave. 
Cicero, I1L 

BUTKUS UNDERTAKINO 
Oo., Ino. 

P. B. Hadley. Llcensad 

T10 W. 18 St., Chicago, HL 
Tlskas lLU reikalinga prie pa-

grabt). Teisingo* kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojama J 
tolimesnės vietas ni ta pačią kai. 
na. Leiskite mums pagelbėti Jums 
nuliūdimo valandoj*. 

s t a i 

PETRAS 
MARKŪNAS 

mirė Lapkr. 13 d.. 1926 m. 
Rockford/o. Sanitarijoje sirgo 
ilgoka laiką ir atsargiai ren
gėsi prie mirties, nes žinojo, 
kad neišgis. Velionis turėjo 37 
metų amžiaus. 

Paliko dideliame nuliūdime 
brolius Joną ir Kazimierą ir 
Jo moterį ir kitus giminės. 

, Runas tapo parvežtas pas brolĮ 
į Spring Valley, III. po nume
riu SOI V¥. 4th St. 

Laidotuvės įvyks trečiadieny 
lapkr. 17 d., iš namu į šv. O-
nos bažnyčią kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. 

. Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimmes, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: 
Broliai ir visi giminės. 

Diena buvo labai prasta: sįrįnkti, nes turime svarbi; 
£alta ir snigo, bet žmonių at- reikahJ svarstyti, 
silankė labai skaitlingai Į j A> Mickeiįnaa., p i ,^ 

Nutarta gruodžio 4 d. su
rengti "Bunco party'* 'ftv. 
Pranciškaus Vienuolio fl*u-
dai. 

Nutarta dalyvauti Moterų 
Sąjungos 20 ir 21 kuopų 10 j 
metų sukaktuvių bankete, ku
ris įvyks lapkr. 21 d. 

Svarstyta apie rengiamus 
vakarus, kurie įvyks vienas 
parapijos naudai, o kitas — 
vajinis — Sv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno naudai. Va 
karai bus rengiami tuojau po 
parapijos bazaro. 

Rėmėjas. 

BALTUOS AMERIKOS 
UNIJOS 

KALĖDOS LIETUVON 
"ESTONIA" GRUOD. 7 
Važiuokit visu kelia vandeniu J paela 

K L A I P Ė D Ą 
per laisvąjį Danzlgo portą. Iš ten 

tiktai vienos nakties kelionė 
kitu laivu. 

$107 TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
3-čla kliasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181. 

Popnliarlška turistinė trečia kliasa 
tiktai $10 brangiau vienpus, $15 

abipus. Taksai atskirium. 
žiniom kreipkitės 1 vietos agentus 

ar t bendrovę: 

BALTIG AMERICA LINE, 
INC. 

120 NorUi La Salle Street, Chlcago 
SIS Recond Av. 8. Mlnneapolls, Minn. 

Federacijos 23 skyriaus su
sirinkimas įvyks lapkr. 16 d., 
1926, B vai. vak. 

Malonėkite skaitlingai atsi
lankyti, nes turime svarbių 
dalykų aptarti. 

Valdyba. 

V. M. STULPINAS & 00. 
Visad teikia teisinga Ir greita 

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

Daro doviernafitis ir kitokius 
dokumentus. Del teisingo ir grei
to patarnavimo visad krelpkitiea 
pas: 

v. M. STULPINAS & co. 
3311 So. Halsted St. Chlcago 
Notary P&blic Tel. Yards S062 

REIKALAUJANTI 
RAKANDU 

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI 
Groserntu, Bn-

\ Černių, Delika-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernių, m ū s ų 
specialumas. 

Geras patarnavimas, žemos kainos. 
SOSTHEIMS 

l t i a SouUi State Street 

, 

BRIBGEPORT. 

Kur Taip Sku-

N. 

žydas tiki. 
Man bėginėjant su rinklia

va, beveik kaip šv. Pranciškui 
beprašinėjant truputį aliejaus 
bažnyčiai, užėjau ir pas žydą. 
Radau žydelį angliškai bekal
bant su lietuviu. Aš angliškai 
paprašiau aukos Bažnyčiai. 
Lietuvis sako: '*Aš netikiu j 
Bažnyčią, nei į Dievą". 

Žyda.s pastate akis ir sako: 
"Ką, tu netiki, į bažnyčią 
neini? Ašrgi tikiu ir einu į 
savo bažnyčią". 

Lietuvis klausia: " 0 kur 
tavo bažnyčia?" 

"Ant 33 ir Emerald ave.", 
atsako žydas. 

Lietuvis paraudo. / 
Aš sakau, matai, žmogeli, 

žydas tau gėdą padarė Tuo 
tarpu žydelis išėmė auką ir 
padavė man. 

Išėjau, manydama, ot mūsų 
lietuviai, lydai juokiasi. ir • 
sarmatą, daro. : j 

Daugelio mūsiškių^ visas ti- f 
kėjimas yra* bedieviški laik-

ciai. 
Eeda su mūsų žmonėmis. 

^Žinoma, mūsiškiai laisvama-' 

!• 

Nugi, turiu lotą, bėgu 
pas C. P. Suromskį mainy 
ti ant autbmobiliaus. Gir-
d§jau kad jis pardavinė
ja ir maino geriausios iš-
dirbystės automobilius. 
Maino naujus ant senų. 

namus, lct:is biznius, 
mortgečius, farmas, gali 
mainyti ant automobilių. 

i 

Savininkai namų gali 
pirkti automobilį be pi
nigų. Reikalu esant Lreip 
kites. 

Pirk Šiuos Bar-
pis! 

6 kambarin naujas mu 
rinis bungalowy karštu 
vandeniu apšildomas, 
4445 So. Artesian Ave. į-
mokėt $1,000. 

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

2 pagyvenimų, po 4-4 
kambarius, su visais f-
taisimais, randasi Brigh
ton Park. Kaina $6,800, 
įrnokėt $1,0G0. ' 

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

G. P. Suromskis & Co. 
5833 SO. WESTERN AVE. 

Telef. Hemlock 6151 

Lankykite didžiausias Lie
tuvių Krautuves Chicagoje 
THE PUOPLES FURNI-
TURETURE CO. Šiose krau 
tuvėse Jus visuomet rasite 
platesnę pasirinkimą nau
jausių madų, geriausio pa
darinio, Rakandų, Pijanų, 
Radio, Kaurų Pečių ir visų 
kitų namams reikmenų ir 
puošalų. Kainas žemos, pa
tarnavimas mandagus. 

Lengvi mėn. mokesčiai 
Dvi didelės Krautuvės 

Prie 19th Place 
1922-32 S. Halsted Street 

4177-83 Archer Avenue 
Kampas Richmond St. -

.A. 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes taisome Įvairius automobi

lius. Mazgojame, užlaikome įvai
rių automobilių dalis. Taipgi ran
duojame garadžlų del pastatymo* 
automobilių. 

LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

Fbone Canal 6»54 

(VAIRUS K0NTRAKT0R1A1 
^ * -

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT CO. 
S A V I N I N K A I 

GREGOROWICZ BROS. 
Užlaikome: 

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

Turime plumblnlų Ir elektros 
reikmenų 

1901 WEST 47th STREET 
Telefonas I^afayette 41 S» 

Chicago, III. 

r-

HIGHWAY MOTOR 
SALES 

Norėdami pirkti naujii 
automobiliu Gardner, Moon 
ar Diana arba kitokių var
totų, kreipkitės. 

Highvvay Motor Sales 
5816-18 S. Western Ave. 

Chlcago. 

RENDAVIMUI Puiki krau-
tuvė tinkama bile biznui. Ge
roj vietoj lietuvių apgyventa 
arti bažnyčios ir mokyklos. 

Atsišaukite: . 

2257 West 23rd Str. 
TeL Canal 1655 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malavojime, dekarnojame, 
kalsimnojame ir popieruo-
jame narnas. Padarome 
darbą p^itai ir pigiai. 
Užlaikome maliava, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Chlcago, IU. Tel. Tardą 7283 

r 

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. 

TeL Hemlock 2867 tr Rep. 5688 

JOHN YERKES 
(LlettiTls) 

PLCMBERIS - CONTRA&TORTU8 
Darbas Guarantuotaa 

1423 West 6»tb Street 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
t * 

AJTTRI MORGIČIAI 
Sutelkiami ant «% palūkanų. 

Taipgi perkame Trečius lforgtčtaa 
Ir kontraktus 

IHTERHATIONAL rSVEBTMMKT 
CORPORATION 

1894 South Kedzle Avesms 
Lafayette 67S8 

^ 

lfERCTOKUOJAME KOMISINO 
Mes paskoliname jums $10t — 

$200 arba $S00 savaitiniais arba mė
nesiniais išmokėjimais, už 8% nuol 

ISDtJSTRIAL LOAN SERVICE 
1726 W. Chlcago Ave. 

_ _ _ _ Ctor. Hermitafpe 

Remkite tuos profesijona-
tas, biznieriuj kum f u 4 
naši "Draugo" dienrašty! 

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
12% Dvylika Nuošimčiu moka Ūkio Bankas už in
delius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole
riais. Pinigus siųskite per bankus. Gavę pinigus at-
siusme knygelėsr Adr. Kaunas, Laisves Alėja 31 Nr. 


