
CHICAGOJE 
ANGLIŲ TONAI BUS 15 AR 

18 DOL. 

Tuščia kova, prieš anglių 
trustą keliama. 

Cbieagos anglių pirkliai pa- 

skelbi, kad čionai tomis dieno- 
mis bus atvežta kietųjų anglių. 
Tečiaus labai mažai. 

Obieagoje kietoms anglims j 
bus imama nuo $15.7)0 iki $18.- 

i 
(H) tonai arba ir daugiau, sa- 

ko pirkliai. 
Tai žinokis, vargšas žmoge- 

li! 

Minkštosios anglys taipat 
brangios. Pigiau negalima 
gauti, kaip £12.00 tonai. 

Kuomet ana dieną Chieagos 
miesto taryba turėjo susirin- 

kimą anglių brangumo klausi- 
me ir kuomet vienas alderma- 
nas iškėlė aikštėn anglių pir- 
klių sąkalbiavimą su kasyklų 
.••avininkasi. anglių pirklių są- 

junga paskelbė patraukianti 
tą ald( rmaną teisman. 

Xelaimė tame, kad ir pati 
ta sąjnngr gali atsidurti teis- 

man. todėl, turbūt, nepanorės 
grūmoti aldermanui. 

Del mažiausio ir didelio da- 

lyko <v*ia grūmoja teismais iri 
traukiniais atsakomybėn. Bet 

rezultate viskas be nieko bai-Į 
giasi. 

NELAIMINGAS SEKMA- 
DIENIS. 

Pereitas sekmadienis Chiea- 

^oje ir apylinkėse pasižymėjo 
a utomol )il i u nela imė mis. 

7 žmonės žuvo ir 22 sužeis- 

ta. Iš pastarųjų keletas var- 

•riai pasveiks ią. 

KŪDROJE ATRASTAS 
LAVONAS. 

Vienoje Lineoln parko kūd- 

roje atrastas neidentifikuoto 

žmogaus lavonas. 
Lavonas yra lavoninėj po 

numeriu Ji?>23 X. AVells st. 

DALTONO BYLA. 

Jaunas vaikinas Dalton ant- 

rukart bus teisiamas. Jam 

i.yla prasidės spaliu 25 dieną. 
Pirmukart byloje prisiekę 

teisėjai nesutiko jį paliuosuoti 
arba bausti. 

Dalton perniai pavasarį iš 
Northern /Trust C-o. l)ankos 

i 
: ,uvo pagrobęs 772.000 vertės 

laisvės bonu ir pabėgęs. Bu- 
vo suimtas. 

APIE NUSKENDUSIO 

ATGAIVINIMĄ. 

C'liio. Antropologijos drau- 

gijos susirinkime T)r. Allen 

pranešė, .jos: trumpoj ateity 
rnskendusi žmonai busiij prali- 
ma atgaivinti, kaip ilgai jo or- 

ganai nebus sugedę arba nusi- 

dėvėję. Tai es$ paskutinis i 
mokslo išradimas. Teriaus 

praktikoje dar nevartotas. 

IŠ CHICAGOS LDS APSK. 
SUSIRINKIMO. 

West Side. Sekmadieny, 
rugsėjo 24 d. Aušros Vartų 

par. mokyklos kambaryje įvy- 
ko LDS Cliicagos Apsk. susi- 
rinkimas. Šiame susirinkime 
dalyvavo delegatai iš penkiij 
kuopų. 

Susi rinkiniai! atsilanko 

gert), kun. D r. Tg. Oesaltis ir 

imdavo raportą iš LDS Seimo 
Iš raporto paaiškėjo, kad 

LDS visgi neperstipriausiai 
stovi, ypač finansiškai. Už 

atstovavimą Chieagos LDS. 

Apsl c. gerb. kun. Dr. Česai- 
rini susirinkimas išreiškė pa- 
dėką delnu plojimu. 

Apskritys svarstė, kaip 
sustiprinus LDS. Prieita prie 
to, kad būtinai reikia sureng- 
ti maršrutas su prakalbomis 
ir programa. Rengimui mar- 

šruto išrinkta komisija iš I?. 
Andrei i uno, .Tono Klimo ir A. 
Peldžiaus. LDS Apsk. išreiškė 

pageidavimą, jeigu butų ga- 
lima gauti LDS tėvą — gerb. 
kun. F. Kemešį už kalbėtoją. 
Bot nežinia ar pasiseks, kadan 

gi jis dabar mokinasi AVash- 

ington, D. C. 

L. D. S. Chi-gos Apsk. in- 

formacijos biuro vedėjai Jo- 
nas Klimas ir It. Andreiiunas 
išdavė raportą iš savo veiki- 

mo. Iš raporto pasirodė, kadi 

informacijos biuras labai 

daug svarbos darbininkams 

priduoda. Sako daug darbi- 
ninku atsišaukia klausdami 
visokiu informacijų apie dar- 

bu?. 

šian susi rink i man buvo at- 

silankęs įžymus svečias gerb. 
kun. B r. Bumšas, Ivat. Spau- 
dos Dr-Jos Centro pirminin- 
kas. .Jis pratarė. keletą žodžių 
pasižadėdamas veikti LDS ir 
jeigu reikalui esant apsiimsiąs 
ir prakalbas laikyti. 

Yra daug vilties, kad šįmet 
Ciiicagos LDS kuopos ir aps- 

kritys sustiprės. 

Žvalgaitis. I 

WEST SIDĖS SKLIAUTUO-į 
SE. 

Spaudos Dr-jos kuopos susi- 
rinkimas. 

Po metinio Spaudos Dr-jos 
Seimo visuose skyriuose jau- 
f-iama nauja dvasia, naujas 
noras varyti apaštališkąjį ka- 

talikiškos spaudos platinimą. 
Musų kuopoj lygiai, kaip ii* 

visur. 
Sekmadienį rugsėjo 24 d. 

po pietų įvykusiame susirin- 
kime padaryta žymių suma- 

nymų ir nutarimų. 
Išdavus apyskaitą iš Seiml- 

nio vakaro, pasirodė, kad pel- 
no Liksią apie 50 dol. Nutarta 
viešai išreikšti padėką artis- 
tams — iš Xorth Sidės Mot. 

Sąj. 4 kp. ir visiems darbuo- 

tuojams, prisidėjusiems prie 
vakaro pasisekimo. 

Darant pienus šių metų dar- 
bams laikytasi buvo Seimo nu 

tarimų ir pageidavimų. 
Kadangi musų kolonijoje 

kat. spaudos agentūra pasta- 
tyta labai gerai ir skaitytojų 
yra labai didelis skaičius, ra- 

sta, kad tuo žvilgsniu pas mus 

nėra ko taisyti. Užtat nutar- 

ta, jeigu Centro valdyba pa- 
reikalaus pagelbos, prikibti 
kitoms kolonijoms spaudos 
platinimo darbe. 

Apie Kalėdas nutarta reng- 
ti didelį vakarą. Visą jo tu- 

rinį sutvarkyti taip, kad va- 

dovaujanti mintis vakaro bu- 

tų nušvietimas Spaudos svar- 

bumo. Nutarta parinkus ge- 
riausius artistus ir pakvietus 

chofg, sudaryti vakarą ne 

taip, kaip paprastai. Vienkart 
nutarta leisti ant tikietų ra- 

šomąją. mašiną 52 dol. vertės. 

Tisą pelną iŠ vakaro ir už ra- 
r\ 

šomąją mašiną skirti " Drau- 

go" pagražinimo fondui. 
Nutarta rengti prakalbas 

su pasilinksminimais, kurių 
tikslas butu supažindinti žmo- 
nes su katalikiškos spaudos 
stoviu ir užduotimis. 

Pagal i aus nutarta y įsomis 

; pajėgomis remti Centro Val- 

dybos darbus, einant į pagel- 
bą visiems jos sumanymams. 

Prisirašė tris nauji nariai. 
T susirinkimą buvo atsilankęs 
Centro Valdybos pirmininkas 
gerb. kun. B. Bumšas. 

Išsiskirstėme įsitikinę, kad 
šiais metais Spaudos Draugi- 
ja padarys žymiu naudingu 
•darbu. 

B. T. 

MUSŲ JAUNIMAS. 

Bridgeportas. — Rugs. 19 d. 
šv. Jurgio parap. svetainėje, 
įvyko L. Vyčių 16-tos kp. su- 

sirinkimas. Xors oras buvo 

lietingas ir nemalonus, bet ne- 

mažai nariu atsilankė į. susi- 

rinkimą, kurs gyvai ir nuose- 

kliai svarstė savo organizaci- 
jos bėgančius reikalus. 

Malonu yra dalintis su skai- 

tytojais žinia, kad pastarame 
laike musų kp. pradėjo žymiai 
augti narių skaičiumi ir kilti 
veikime nežiūrint ir to kad 

šioj kolonijoj yra kiečiausia 

dirva L. Vyčių organizacijos 
augimui. 

Mat čia yra susispietę įvai- 
rių rųšių laisvamanių gaiva- 
lai, užsivardinę save visokiais 
vardais. Xors jie savo vardais 
ir skyriasi vieni nuo kitų, bet 

jų visų tikslas yra vienokis, 
šmeižti katalikiškas organi- 
zacijos. Tečiaus nežiūrint to 

viso musų kp. vis daugiau ir 
• 

daugiau gauna naujų narių. I 
Šiame susirinkime irgi prisi- 
rašė trys.nauji nariai: O. Sau- 

noraitė, Br. Vaišnoraitė ir St. 
Pranaitis. Visi jauni, pilni e- 

nergijos ir geni norų darbuo- 
tis jaunimo tarpe, Dievo ir 

Tėvynės labui. 
Po .susirinkimo .buvo pro- 

gramėlis kuri išpildė sekanti 

asmenys: p-lė Ez. Svinskaitė 

pasakė eiles "Eik Meilioji"; 
p-lė O. Redeckaitė turėjo pas- 

kaitą temoj: i' Nekaltinkite 

Merginų'\ Xors abidvi dar 
tik pirmą kartą dalyvavo. pro- 
gramoj, bet savo užduotis at- 

liko gana gerai, už ką pelnė 
daug aplodismentų. 

Vytis V. Rukštalis pasakė 
trumpą bet gražią prakalbėlę 
apie L. Vyčių organizaciją. 

Vytė. 

KUN. VAITUKAITIS DIE- 
VO APVEIZDOS PAR. 

Kelios dienos atgal J. M. Ar 

kivyskupas paskyrė kun. Pr. 

Vaitukaitį vikaru Dievo Ap- 
veizdos parapijos. Visų Šven- 

tų par. parapijonai nulydėjo 
jį į naują vietą su ilga eile 
automobiliu. c 

Rep. 

PRANEŠIMAI. 
FEDERACIJOS APSKR. 

SVARBUS SUS-MAS. 

Į A. L .R. K. Federacijos Chi- 

cagos Apsjsričio labai svarbus 

GRAŽUS LAIKRODIS 
DYKAI 

Su kiekvienų naujų $5.00 Taupymo Account'ų laike musų 
10 METŲ SUKAKTUVIŲ SPALIO 2-ROS IKI SPALIO 15-TAI 

•DOVANOS VAIKAMS 

nŠ FORDautomūbiuus duodamas dykai 
Kiekvienas Vyras, Moteris ir vaikas yra kviečiamas atlankyti 

MUSŲ DIDELĘ DOVANŲ ŠVENTĘ 

CENTRAL RANK V 
1112 West 35-th Street Atdaras Seredos ir Subatos 

, Radio Koncertai Vakarais iki 8 vai. 
Kasdiena. 

susirinkimas įvyks antradie- 

ny, rugsėjo 26 d., 7 ;30 v. vaka- 

re, Aušros Vartų parap. svet., 
Atstovai išduos raportus iš i- 

vykusio Seimo. Laukiama 

skaitlingo delegatų-čių suva- 

žiavimo. 
Valdyba. 

Bridgeportas. — L. Vyčių 
16 kp. susirinkimas įvyks an- 

tradieny, 26 d. rūgs. S vai. va- 

kare, Šv. Jurgio parap. sve- 

tainėj, ant antnj lubų. 
Visi nariai ir norintieji pri- 

sirašyti prie L. Vyčių org. ma- 

lonėsite atsilankyti pažymėtu 
laiku. Po susirinkimo bus pro- 

grama. 

Valdyba. 

CICERO, ir/U — Šiandie 
T 9 

vakare, 8 vai. Liet. pripaži- 
nimo manifestacijos kom. su- 

sirinkimas. Komitetas. 

Paieškau merginos arba mo- 

teries prie namų darbo prie 
3 vaiku mažiausias (i metų 
.algis ir kambarys su mokes- 

čių susitaikysim. 
A. E. NOVICKIS 

3242 West Division Street 
Ant 1 Lubų Tel: Albany 3091 

EXTRA ĖXTRA! 
Gera proga ant raudos salimi a s 

prieš pat Crane C'o. Vieta gerai iš- 
dirbta biznis galima gera daryti ti 
kęs žmogus. Kam yra reikalinga 
gera vieta tai nepraleiskite geros 
progos ir atsisaukit greitu laiku 
pas namo savininką: 

FRANK URBIKAS 
4147 So. Kedzie Ave. 2 įdubos 

PARDUODA bučernė ir gro- 
semė — biznis casli pardavi- 
mo, priežastį patirsit ant vio- 

tos randasi Brighton Park. 
3965 Archer Ave. 

Reikalingi karų taisytoji ai 

prie deriniu freiglit kaKų, 
kontraktinė šapa darbas pas- 
tovais ir nuo štukio. 

streets co. 
N. 48-th ir Morgan Gatvių 

REIKALINGA 50 merginų 
del lengvaus fabriko darbo— 
nuo štukio duodama dirbti, 
geras uždarbis. 
American Insulated Wire & 

Cable Co. 
954 W. 21st Str. 

PAIEŠKAU Jaroslavos šavliunas ir 
Stanislavo Marazausko iš Lietuvos 
paeina Kauno redybos Ukmergės 
miesto Bugianu kamo Ukmergės 
Pažto. 

Apie 10 metų kaip Amerike; 8 me- 

tai atgal gyveno Pittsburgh, Pa. 
Tad kas žinote kame jie randasi ar- 

ba jie patys atsišaukite nes turiu la- 
bai reikala. 

SIMONAS -IVANAUSKAS 
914 Jį. 15-tli SU East St. Louis, ni. 

Faktai Apie 
Dalykų Stovį 

NESENAI pasklido neteisingos žinios a-' 
pie Standard Oil Company (Indiana) 
buk ji prigulinti trustui ir jo valdoma 

kaipo dalis didelės organizacijos o ne Direkto- 
rių taip kaip paduota. 

Tokios žinios yra visai neteisingos ir be jo- 
kio pamato. 

The Standard Oil Company (Indiana) yra 
neprigulminga organizacija prigulinti 27,109 
individualiam šėrininkams, dauguma iš jų dar- 
bininkai tos kompanijos. 

Ne vienas žmogus neturi nei 10 nuošimčio 

eapital stoek'o. 

Systėma Kompanijos valdymo yra suformo- 
luota ir vykdinama praktikon Board of Diree- 
toi-s susidedanti iš devynių vyrų kurie vien 
tik ir užsiima. 

Robert W. Ste\vart, Vedėjas 
W. 31. Burton, Prezidentas, 
\\\ E. Warwick, Antras Vice-Prezidcntas 
B. Parks, Trečias Viceprezidentas 
E. G. Seubcrt, Ket. V.-Prez. Sek. ir Kasin. 
Alllan Jackson, Penktas Vice-Prezidentas 
K. II. McElroy, Trąffic Manadžcrius 
E. .j. Bullock, Direktorius Pirkinių 
T. J. Thompson, Gcn. Manadž.-Pardavinių. 
Šie vyrai rūpinasi kad biznis šios Kompa- 

nijos butu varomas taip kad duotų žmonėms 
geriausi patarnavimą gyvenantiems Vidur-Va- 
kariuose; duoti pastovų darbą 26,000 vyrams 
ir moterims; duoti nuošimti šėrininkams anc 

jų įdėtų piningų. 
The Standard Oil Company (Indiana) nie- 

kam neskolinga ir nepripažįsta ištikimumo nei 
jokiam pavieniui žmogui arba kitai kokiai or- 

ganizacijai. Ji stovi ant savų kojų ir su iš- 
didumų gali pasakyti kad ji atlieka didelę dar- 
bą. 

Standard Oil Company 
(INDIANA) 

910 So. Michigan A ve., Chicago 
2894 

PAMATYK "DURANT" NEPAPRASTA KAR£ 
Keturių cylindrų $890. Sedan $1,365. F. O. B. Fact. 
Šesiij cylindrų $1,650. Sedan $2,400. F. O. B, Fact. 

Prieš pirksiant pamatyk DURANT 

WESTERN MOTOR SALES 
5245 W. 22-nd Str. arti 53-čios gat. Tel. Cicfero 8119 
Pardavėjas JONAS SHALTIS 1442 So. 48 Ave. Cicero. 

REIKALINGAS PARTNERIS 

gerai apmokam skalbyklos 
(Laundry) biznyje, turi įnešti 
$5,000.00 cash. 

Norint platesnių 'žinių, krei- 

pkitės bile dieną nno 8:00 iš 

j'ryto iki G:00 vai. vakaro, po 
I * 

nura. 1746 N. Western Ave. 
arba telefonuokite Humboldt 
1252 klausdami CARL. 
« 

! 
I 
REIKALINGAS šiaučiaus pagel- 
bininkas, gerai patyręs savo amate 
reik mokėti dirbti ant elektros ma- 

šinų. Darbas pastovus, prie pro- 

gos galiu ir parduoti šapą. Atsi- 

šaukite, S. VĮRKUTIS, 
5507 So. Robey Str., Chicago, 111. 
;■ .. 

Turkiška elektrinė maudynė" 
HOTELIS su 100 KAMBARIŲ 

Lankant mūsų pirtį, galima ap- 
sisaugot nuo sekančių ligų: Reu- 
matizfho, violetiniai spinduliai, 
nerviškumo, šalčio, strėnų dieglio, 
paralyžiaus, inkstų ir kitokių elek- 
tra gydymų. 

Naujausiais mūsų įtaisymais, gv- 
arantuojame geriausią gydymą. 

Moterų dienos tik Utarninkais 
dieną rį naktį. 

Dienos del vyrų — atdara kiek- 

vieną dieną ir vakarą išimant 
Utarninkus nuo 9:30 ryto iki 7;30 
vakaro. / 

A. F. CZESNA, 
1657 W. 454a gatvė, Chicago, Tllx 

Telef. Boulevard 4552 

SAVIEJI REMKITE SAVAS 

ĮSTAIGAS. 
... 

'• 

EIĘTtTVlfl 

Ant Bridgeporto- 
DR. SERNEB, (šfcRHAS) 

Optometrtst 
3315 Sb. Halsted St, Chicago. 

Vąl. C Iki 9 vak., Ned. 10 iki 1 
" "> •• J- •->' Į 

Tel. CanaI jįjį* V$£ CmdmI įfįį 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 Soiith Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryte: 1 iki 4 

po pietų: 6 iki t r&kare 

Tel. Blvd. 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

6712 86. ASHLAND AVENUE 
ARTI 47-tos Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto iki # vak. 

Seredomla nuo 4 iki § vakare. 

AR GALVA SKAUDU? 

Tai pirmi symptomai kure reika- 
lauja pagelbos. 

Gal reikalingi akiniai? 
Pasiklausk manės žiandien. 

Tūrių 20 metų prityrimo 

JOHN J. SMETANA 
Akių Specialistai. 

1801 80. Ashland Ave'., kamp. 
18-tos ęatvčs 

Ant 3 lubų, kamb. 14, 15, 16 ir 17 

.Ant viršaus Platt's vaistinyčios 
Temyk mano parašą. 

Valandos nuo 10 ryto iki 9 vakaro 
Nedaliomis uždaryta. 

i OR. CHARLES SEGU 
įPerUU mto ofisą po numeriu 

14719 BO. ASHLAMD AVEHDE 

SPECIJ ALISTAS 
Dik)Tq, Moterą bt Vjrų Ligų 

!▼&].: ryt® nuo lt—12; nuo t—( 

po pietų: nuo 7—8:lt rakare. 
N«dėUoml«: lt Iki 1. 

Telefoną* Diesel tt&O 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ULINOla 
Telefonas Tnftls 60S2 

Valandos — 8 lk4 11 1S ryto 

|po pietų 5 iki 8 vak. Nedėllomia 
oflsaa uždarytaa. 

PRANEŠIMAS. 
orisa# Dr. O. M. Glaser p e* 

reina i rankas Dr. Cbas. Sega!, 
žento ir partnerio. Visi senieje 
pažjstaml ir draugai ap laikys 
apžiūrėjimą ir gydymą kaip lr 

• nuo paties Dr. O. M. Glaser. 

8149 60. Morgan Street 
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto 

iki 8 po pietų, nuo 6 iki 7 rak. 
Ned. nuo 10 Iki f po pietų. 

Telefonas Yards 687 

Dr A. J. TANANEVICZIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
10821 So. Mlchigon A ve. 

VALANDOS: 8—10 ryte 1—3 po 
piet ir 7-M>vakare. '• 

Tcl. Pullman 3213. Chlcafo. DL 

Rezid. tel. Van Buren 0294 
Ofiso tel. Boulevard 969J 

Dr. A. A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS Ir 

CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškę. VyHSkij 
Vaiky Ir risų chxoalSkq llft* 

Ofisas: 8364 8. Haisted 81 
Yal.: 10—11 nrtor 3—• po 
plet, 7—8v*k. Ned. 10—-II d. 

Res. 1119 Indepehdsnca Blvd. 
Chicago. 

Tek Boulcvard 2110 ; 

DR. A. 3. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, PI 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

10000 S. Michtgan AYenue 
Telčf. Pallman 842 ir S40 

Valandos Nuo 10 ikt 12 ryto 
.... Nuo Tiki |v»fc 


