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Draugas" yra Vienintelis liet /j 

kat. dienraštis. Jis jų reikalus re- •> 
mia ir nuo priešų gina. Priešai V 
skaitlingi — darbas nelengvas. 8) 
"Draugas" laukia iš katalikų / 
paramos, nes juk priešai jo nerems, n 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Spauda — tai galinga jėga. Tjį 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 

% kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raštais katalikišką spaudą. 
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METAI-VOL. XD 

T. Sąjungos Taryboje Vilniaus Klausimas 
Tarvboie Svarstomas JAPONIJA) PASIRENGUS DAVĖ PENKIS DEŠIMTU- C\J\C ACCMIH 

UŽIMTI MANDŽUR1JĄ l-r KUS UTllV-i/\\JV/J£S 

TOKYO, nigs. 2. — Čia nė 
ra jokia paslaptis, kad Japo 
nija pasirengusi įsibriauti 

MATAAVAN, N. J., rūgs. 2. 
— Jolm-D. Rockefeller, mili
jonierius, iš Lake\vood važia-

šiaurines Kinijos Kariuomene Dar 
Laikosi Yangtze Pauoiu 

JAPONIJA BAIGIA RUOŠTIS UŽIMTI 
MANDZURIJA 

Mandžurijoii ir/Mongolijon ir vo j New Yorkę. Vienas au-
Į ten užimti strategines vietas, i tomobilistas nesulaikė savo 

. . . . t,. .. . . . . . autotnobiliaus priedais šviesa 
Siaurines Kinijos valdžios | ( l „ 

diktatorius maršalas Changi " ,' . . . . 
,„ ,. . i . •, Foliemonas tai pamate ir 
Tso-lm tnri dervbas su Japo-1 •.,., . .... . . 
u i jos reprezentantu Pekine. 
Japonija jam stato keletą. 

Gaus aukso žvaigždę 
lje\vis Beck, gazolinos sto

ties" savininkas, gaus auksinę 
policijos žvaigždę. 'Taip išs
prendė policijos viršininką* 
Hughes. 

Tos rūšies pagarbos žvaig
ždes turi pulk. Lindbergli ir 

Nenori Hindenburgo Netekti 
BUS PALIESTAS IR VIL- ŠIAURIEČIAI LAIKOSI 

NIAUS KLAUSIMAS PAUPIU r 
OKNKVA, męs. 2. Su-: SHANGHAI, rūgs. 2. — 

8irinkusi T. Sąjungos tai vba [Kaip žinoma, kiniečiu naeiona-
» 

turi spręsti .apie 30 svarbes-' listų kariuomenė Yangtze pa-
niųjų klausiniu pirm susirink- "upių laimėjo kovas. 

Šiaurinės Kinijos valdžios 
kariuomenės dalys arba išgul-

giniai bus paliestas ir Vii-. (I-vtos a , b a suspėjo atgal pa-
niaus klausimas, kuomet t | . J 1 , ^ P ? W 1 

r \ •* 

siant pačiai T. Sąjungai. 

Tarp tu klausimi) netiesio 

prikibo prie milijonieriaus au 
tomobiliaus reikalaudamas aną i kumitininka* Dempsev. uapomia jam suuo Keieu^ . . . . .• r> , . M , • M •• ' automobilistą pavyti, Paga- * :d svarbių reikalavimų. Matvt, jis i A

r . , , Beck'o gazolinos stoti uz-. * , i bau tas pavytas* ir sustabdy-1 . , ft . .„., . __' gerai nesupranta to visa sek-j f i puolė keturi plėšikai. Kuomet 
miu, jei į l i n k s t a pildyti roi-į S J ^ į '±įjj£m ^ j liepė jan, iškelti ranka., j i . 

Kaip tik Japonijai nebus* . .... ... w* '"šutyti'' ) pikadanus 1 , L . , sidare, mihjonenus pasisaukė' /Vl l F l l x a 

uzgana padaryta, japonų ka- ,. . f- f. . . • . „ . __._ pohcmoną ir jam davė penkis Vieną jų pasove. Kiti pa-
žvi'gančius dešimtukus. riuomenė įsibriaus Mandžuri-

jon ir Mongolijou. 
Japonija reikalauja, ka<l ja

ponų prekės Kinijoj nebūti) 
apdedamos surtaksomis. 

Kad butų panaikintas mar- CLEVT.LAND, O., rūgs. 2 
'̂ alo uždraudimas leisti japo-

JAPONIJA PAKEIS AMBA 
SADORIUS 

bėg-o. Už tai jam policijos at-
žymėjirnas. 

prieJ*al»ų. 
ryba svarstys Lietuvos-Lcnki-1 P«**»W> upė s šiauriečiai ne-, 
jos santykius. '* * ? | l pasitraukia: Visu paupiu apsi- Q A L 

kasė, gavo sustiprinimo ir pa
jos 

Du pasažieriu išvyko 
Pirmu kartu iš Cbicagos va 

kar oru į Dalias, Tex., išvyko — Pranešta, kad Japonija pa * * 
, . T ,T , du pasažieriu. Tuo pačiu ae-keis ambasadorių J. V aisty- j* . _f , . , . . . , , iroplanu nuvežta i Dalias ir bėse. Šiandieninis ambasado- ' ' / , . . . 2,000 dol. vertes įvairių siun-nus Matsudaira busiąs pasių-

Japonija , randa ir kitokių ig^s Britanijon ambasado- u m } ' 
'rium, gi \ J. Valstybes - j Tomis dienomis oru susisie-
K. Debuchi, užsienių reikalų k ^ b u s P**d«tj s u k l t o m i s 

nų laikraštį Mukdene. Tas lai
kraštis nusistatęs pri^š marža 
la. 

T. SĄJUNGOS TARYBA 
TURI MITINGĄ 

su sirengę tolesniai kovoti 
nacionalistų kariuomene. 

Kaip pirmiau šiauriečiai, 
GENEVA, rūgs. 2. Va- taip dabar nacionalistai ieško 

kar čia pradėjo susirinkimą atatinkamų vietų persimesti 
T. Sąjungos taryba. Įper »PC » briautis atgal pir-

Kaip pranešta, '>is tarylios jniyn. 
susirinkimai yra labai kritiš-; Nankingas ir Sbanghajus 
kas. Nuo jo prigulės tolimes-; apgintu. Bet kova paupiu se
nis iT. Sąjungos likimas. ka. 

GAL IR [VYKS SPECIALE 
SESIJA 

HINDENBURGAS SPAU
DŽIAMAS NEAPLEISTI 

OFISO 

Mažesniosios valstybės išs
prendusios pakelti kovą did
žiulėms valstybėms del jų vir
šenybės Įvairiuose reikaluose. 

Be to, Vokietijos delegatai BERLYNAS, rūgs. 2. — A 
iškels nusiginklavimo klausi- !.teinantį mėnesį Vokietijos pre 
n m ' Izidentas von Hindenburg mi-

' Artimiausiomis dienomis jnės savo 80 metų amžiaus su-
čia susirinks pati H\ ;Sąjunga, jkaktuves. 

Pasklydo kalbų, kad jis tą 

YVASHINGTON, rūgs. 2.— 
Prezidentą^ Coolidge pataria
mas nors vienu mėnesiu pir
miau sušaukti Kongresą spe-
cialėn sesijon, kad aptarti po
ros senatorių priėmimo klau
simą. 

Praneša, prezidentas specia-
lės sesijos klausimą apsvarsto. 
Gal jis ir palinks kai-kurių 
patarimui. 

Senatau nepriimti senato 
riai vra; Illinois senatorius 
Smith ir Pennsylvania — Va 
re 
* v. • 

vice-ministeris. J. Valstybių dalimis. Tokiu 
Gen. Saito busiąs pasiųstas'būdu Chicago bus svarbus een 

atstovu į Čekoslovakiją. Šis tras aviacijos atžvilgiu. 
pastarasis šiandie yra gene-
raliu konsuliu New Yorke. 

Francijai japonų ambasado 
rium numatomas M. Haniha- ž j u m a balsų paiialino 
ra, buvęs ambasadotium- J. 
Valstybėse. 

! 

KUN. PRANCIŠKUS JAKŠTYS, 
Harrison, N. J. liet. parapijos klebonas, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu rugpiueio 24 d., 5 vai. ryte. Palaidotas 
rugpiu&o 27 d. Harriscnoi lietuviams katalikams, ne
tekusiems savo dvasios vado, reiškiame gilios užuo
jautos. Plačiau apie velionį, parašysime vėliau. 

Pasaulio Aviacijos Lauko 
Alderm. Albert pašaltatas 
Chicago miesto taryba did-

43-ios 

APIE PRINCESĘ) NIEKO 
NEŽINOMA 

i, 

ADVOKATŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS 

OTTAAVA, Ont, rūgs. 1.—! 

(J. Valst.) praeitą savaitę iš
skrido į Braziliją ir nežinia 
kur pragaišo. 

REFORMATORIAI DAR 
BU0JASI 

Bar ABBada^o^' suvažiavi 
mas. ,Virš 3,000 delegatų daly
vauja. 

Kalbama, kad &amc suva
žiavime bus nemažai politinių 
klausimų svarstoma. 

\vardos aldermoną A. F. Al- Šiandie čia dar negauta žinių, j IŠSKRIDO { BAGDADĄ 
bort ir .jo virtoj aldermom, iš kr, r apsiverčia monoplaną, «t. j K 0 N S / r A ^ ^ T 0 p 2 
tos wardo» pririekdint.s T. A. Kalael. kunuom. vakar ,s An-1 : ^ . ^ J &_ 
Haft'a glijos j Kanadą per Atlanti-, / . ^ • • • • 

merikomUki lakūnai, vairinin
kas Brock ir milijonierius. 
Schlee iš Detroito, Mich., va
kar iš čia išsklido į Bagda-
d*- iii 

Tai politiniai nesutikimai ir H išskrido kap. Hamilton, 
i kova Šk pirmenybę. Mat, ai- F«^- MUM*in ir Lowenstein 

BUFFALO, N. Y., rūgs. 2 . ' d e r m o n a s A l b c r t ^ praeitus — AVertheim princese. Bet St. 
— Čia prasidėjo "American r i n k i m u s mY(>nū šiandieninio. Kafael čia laukiamas. 

DU KANADIEČilŪ LAKŪNU 
Į ANGLIJĄ 

majoro. 

DANCIGO KLAUSIMAS <&»« ***** atsistatydinti iš AVASHING,TON, rūgs. 2 , ^ APARTAMENTINIUS 

/ 
! užimamo ofiso. 

GENEVA, rūgs. L — (T. Kaip republikonai, taip ir 
Sąjungos taryba vakar uždą- *itOfl partijos ragina von Hin-
rytomis durimis diskusavo denburgą pasilikti savo vieto-
Dancio klausimą. i j ('-

L(;nkija Dancigo miesto plo-| 
te kuria savo amunicijai sau- VOKIETIJA IMPORTUOJA 
del į. Dancigo miesto valdžia j BANANAS 
tam griežtai priešinasi. Ji sa
ko, kad tas sandelis tai aiš-
kus miestui pavojus. Sako,' 

KTXGSTO$, Jamaica, rūgs. 
2. Iš šios salos į visas pa-

| šaulio dalis daug bananų is-

Vietos reformatoriai, kaip 
praneša, ateinantį rudenį ir 
žiemą visoj šaly iškels kampa
niją tikslu surinkti atatinka
mą fondą ir Kolumbia dist-
trikte įvesti taip vadinamus 
"blue" įstatymus. 

Kuomet tas bus įvykinta 
šiame distrikte, tuomet refor
matoriai tikisi ir kitose vals
tijose tai visa įvykinti. 

kad tos rūšies sandelis nuo »̂  , 
* , vežama. (Daugiausia bananų is 

Dancigo butų nors 200 mailių v. . tr-zJi~4Ai± 
fi • .cia importuoja Vokietija. 

atokume. 
Dancigo valdžia be to iškepė' POV7DER RIVER, Yyo., ru-

lenkų karo laivams prieplau- g%. 2. — Šioje apylinkėje me-
kos klausimą. Lenkai šiandie džiotojai į keletą dienų nušovė 
naudojasi Dancigo prieplauka, apie 4,000 laukinių arklių, 
nes jų statoma prieplauka Juos perka klijų dirbtuvių 
Gdyn dar nepabaigta. Kuomet savininkai, 
tas bus pateigta, lenkai su sa-; " 
vo karo laivukais turės iš Dan visai nesvarstyti, 
cigo prieplaukos visai pasi- j ;Taryba teciaus lenkų reika-
šalinti. Bet lenkai nori visuo- j lavimą atmetė, 
met pasilikti Dancige ir jie j Dancigo klausimui spręsti 
reikalavo tarybos to klausimo bus paskirtas komitetas. 

NAMUS FINANSUOJA 

BERLYNAS, rūgs. 2. 

Apiplėšė jstalgą 
Keletas plėšikų užpuoli Co- LONDONAS, Ont., Kanada, 

lumbia Ice Cream Comp. ofi-rugs. 2. — Vakar iš čia į Lon-
są, 1025 So. Kedzie ave. Pa-doną, Angliją, išskrido per ^ ^ _ 
grobė apie 3,000 dol. ir nuva-'Atlantiką du kanadiečiu 1 * * . ^ j ^ ^ s u t r į m i s aeropla-

PRAGAIŠC LAKŪNAI 
NESURANDAMI 

WASHINGTON, rūgs. 2.— 
Pacifiko vandenyne, pragaišę 

ziavo. 

Pašalintas iš miesto tarny-
Viena New Yorko firma Ber-jbos aldermonas Albert, sako-
lyno municipalitetui skolina 30 m a > įgkelsiąs Ghicagos admi-

nu — kap. Tully ir Įeit. Me 
dcalf. 

n ai s niekur nesurandami. Tar-
pe jų vra žuvusi ir viena jau* 

Jiedu skrinda monoplanu j m m o į v t o j a l a k u n ė i g M i c h i ; 
Sir John Carhng. \gmQ v a l s t i j o s > 

Jiedu nori laimėti paskirtą 
milijonų dolerių. Tais pinigais nistracijai kovą prieį fondų 2 5 cf^ Ą0I dovaną 
municipalitetas čia pasta- oikvouma. 

PRIEŠ JURŲ PLĖŠIKUS 

LONDONAS, rūgs. 2. — 
Bias užlajoj, netoli Hongkor 
ngo, išnaujo priviso juros plė
šikų, kurie dažnai puola ir plė
šia plaukiančius britų laivus 
su prekėmis. 

Britanija ruošias išnaujo 
tas plėšikų gaujas pulti ir iš
naikinti. 

municipalitetas čia pasta- eikvojimą, 
tys 8,000 apartamentinių na
mų ir juos kontroliuos. Rugpiučio paskutinės die

nos Chicagoj buvo gana ve-
14 METŲ VAIKAS ŽUVO ^ s . Dabar rugsėo pradžioe 

ima atšili. 

DAR KITU T>U LEIDOSI 

WI*DSOR, Ont., Kanada, 
rūgs. 2. — Iš čia į Anglijos 
miestą Windsor per .Atlanti-
ką išskrido Phill Wood ir C. 

ATLANTIC CITY, N. J., 
rūgs. 2. — Susidaužus į že-, 
mę skrindančiam aeroplanui' ^aukegane gaisras ^ n a i l u ^ S c h i U e r > 

žuvo J. Applegate, 14 metų, n o V1S* ^izmavų namų bloką. J į e d u s k r į n d a 

kurs dirbo South Jersey Fly- V e d a m i tari» 
ing Co. įstaigose. 

Vaikas skrido su vairinin-

Royal Windsor. 

Šįmet ligi rūgs. 2 d. Chi 

ku^B^ColeVlG m. ^ ^ ^ ^ J ^ ^ L ^ , a"' 
tarasis smarkiai sužeistas. tomobilių žuvo 627 asm. 

iChicagos teatrai uždaryti. BUENOS AIRES, Argenti
na, nigs. 2. - Cia atvyko (Lokautas-streikas tęsias. 
naujas J. Valstybių ambasa-

LAKUNAS REDFERN 
NESURANDAMAS 

PARA, Brazilija, rūgs. 2.— 
I Gauta nepatvirtinta žinia, kad 
'amerikoniškas lakūnas Red-
fern atsirandąs Alemąuer, 

dorius Argentinai, Robert CHICAGiO IR APYIJNK. 
SKAITYKITE - D R A U G E - W o o d B ] i s s . . ' _ Nepastovus oras; šilčiau. 

Karo laivai dar ieško Paci
fiko plotuose, bet nėra vilties 
rasti jų kadir negyvų. 

ŽAIBAS TRENKĖ J 
BAŽNYČIĄ 

LISBONA, Partugalija, rul: 
gs. 2. — Žaibas trenkė į Ga-
lafura miestelio bažnyčią. 3 
asm. žuvo ir keletas sužeista. 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 st. svarui 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.41 
Šveicarijos 100 frankų 19.25 
Vokietijos 100 markių 23.70 Brazilijoj. 

Redfern iš Brunswick, Ga. Belgijos 100 belgų 13.90 

**A 
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Išeina kasdien, išskyras sekmadienius. 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pusei Metų — $0.50, 

Trims Mėnesiena — $2.00, Vienam Mėnesiui — -75c. Europoje — Me
tama $7.00. Pusei Metų — $4.00, Kopija .03c, 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina, jei neprašoma 
tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. kasdien. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

UTHUANIAN DAILY " DRAUGAS'' 

( 

Išeivybe iš Lietuvos. 
Lietuvos spauda praneša a-

pie nepaprasta išeivybes iš 
Lietuvos didėjimą. Anot Lie
tuvos. 

"1926 metais išduota išei-
viams į įvairias šalis, o 'ypač 
į Pietų Ameriką, 6584 vizos, 
kurių kiekviena iškeliavo vi-

DRAUGĄS ' 2334 So. Oakley Avenne, Ohicago, Illinois, jdutiniškai imant apie 3 asme-
• Efnaą tuo būdu pereitais metais 

" * j iškeliavo iš Lietuvos arti 20,-

S I M U IŠAIŠKINTI. I i 0 0 0 žmonių Beikia pažymgti» 
^ad lig šiol pas mus nebuvo 

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00, Six Months — $8.50, Three 

Months — $2.00, Oue Monih — .75c. Europe — One Year — S7.00, 
6iz Months — $4.00, Copy — .03c. 

Advertising in "DRAUGAS" brings best results, 
Advertismg rates on application. 
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n 

Pasauly daug neišaiškinamu, nesuprantami} dalykų yra. 
Sunku išaiškinti ir tą skirtumą, kuris reiškiasi gyvenime, 
bekovojant už žmonių teises, ivži laisvę, už pačią gyvybę. 

Jungtinėse Valstybėse nubausti mirties bausme du žmo
nės. Jie buvo kaltinami žmogžudystėje. Jų gynimui panaudo
ta visos legalės ir nelegales priemonės. Byla atvejų — atve
jais buvo atidėliojama, per septynis metus tęsiama. Mirties 
bausmės ištarme visam pasauly sukėlė didelio triukšmo, pro
testų, prieitu net prie įvairių ekscesų. Visi pasaulio laikraš
čiai rado vietos pirmuose puslapiuose dviejų nubaustųjų del 
žmogžudystės papildymo radikalų — anarchistų bylos eigai 
aprašyti. Išrodė, kad pasaulis turės griūti, jei tiedu vyrai 
bus pasodinti elektros kėdėn. 

Bet, kuomet Meksikoje ar Rusijoje šiandien milionai žmo
nių yra baisiausiai persekiojami, kuomet žmonės ten žudomi, 
areštuojami, kalinami, apiplėšiami, deportuojami, prieš tai 

mažėti, kaip pradėta prižiurę 
ti- išeivybes biurai. "Lietuva 
del to rašo: 

"Svarbiausi veiksniai, del 
kurių išeivybe sumažėjo iš 
vienos pusės buvo griežtas ne
legalių emigracijos agentų 
darbo stelbimas ir emigraci
jos biurų patikrinimas, iš ki
tos pusės pagerėjimas žmonių 
gyvenimo sąlygų, atėjus vasa
rai, Rezultate kovos su emi
gracija uždaryta Kaune gana 
stambi emigracijos propa-

Laivo kapitonas ir jo draugas duotas, kad pasiliko neijdil* J moteriškė artinosi taku prie 
domas įspūdis. kelio i r skverbte skverbėsi 

Man buvo įspėta: "Nieką- pro du greta stovinčiu šulu. 
dos, jeigu tau ir proga atsi-, Jaunoji ponia pašto vežime 
tiktų, niekados nesilinks- darė juokingus pastebėjimus, 

vedama tikslesnės išeivių sta- j gandos ir pagalbos įstaiga 
tistikos, o tik žymima buvo iš 
duotų užsienių pasų skaičius, 
taip jog, pav., šeimynos iš 5 
žmonių, keliavusios į Brazi
liją, Kanadą, Argentiną ir kt., 
važiuodavo viena bendra vi
za, del to ir sunku yra patiek
ti visai tikrų statistinių davi
nių. Atskiromis šalinus imant, 
pereitais metais išduota vi
zų: į Braziliją 2511, kuriomis 
imant kiekvienai vizai apie 4 
žm., išvyko 10,000 žmonių. 
Antroje eilėje eina Argenti
na, toliau Kanada, Kuba, U-

.rugvajus, Meksika, pietų Af-
beveik nieks nebeprotestuoja, spauda visiškai mažai su s ido - j r i k a [y p a i e i . t m a T ž i a s š a l i s 

mėjinio terodo. Žm.onės ten žudomi ir kankinami deHo, kad v • . . -. , • . 
0 . . . , išeiviai važiuoja daugiausia drįsta reikalauti sau pilietines ir religinės laisvėj Ten nėra • • • „ • * ° 1 pavieniui. 

teismų, nėra apeliacijų. Sustatė "kal tuosius" prie sienos, K į e k įvažiavo š i a i s m e t a i s 
sušaudė ir tuomi viskas baigiasi. &i . .v , . _• 

r ° Šiais metais išeivybe ejo 
Čia ir pasireiškia tojr skaudi, neišaiškinama nelygybė.lįtfun tempu: sausio mėn. iš-

Ar nebrangesnė milionų žmonių laisvė ir gyvybė, kurie jokio duota 190 vizų 1 770 asmenų, 
blogo niekam nėra padarę, už tų dviejų žmogžudystėn įpai- vasario m. 987 vizos apie 
niotų asmenų? Kad taip — vargu kas drįstų apie tai abejoti, o 000 asm. kovo mėn. 2119 
Bet atšipę jausmai, netekimas žmoniškumo nebeleidžia blai-! vįzu 6300 asmenų balandžio 
vai į gyvenimą pažiūrėti. Kadangi tie nuLionai žmonių — tik- ! l u £ n 2084 vizos 6150 asm. 
rujų kankinių yra ramus, be šešėlio kaltės, ir pasaulio tai- į birželio mėn. 1463 asm. liepos 
kos ir ramybės ardytojams nenaudingi, del to už juos neužsto- j m g n _ 1^ a s m j£ paduotų 
ja, jų negina, skaudžiam likimui palieka. • | skaičių matyti, kad ižeivių 

Kuomet bolševikai, ar socialistai kėlė triukšmą del Sacco! skaičius iš Lietuvos nuo š. m. 
— Vanzetti mirties bausmės ir plačiai skelbia koVoją del žmo- pradžios kas mėnesį didėja 
niškumo, del žmonių teisių ir jų gyvybių gynimo, jie veidmai-'ir kovo mėn. pasiekė aukš-
niauja. Jei jiems rūpėtų tas, apie ką jie taip garsiai moka čiausio skaičiaus — 6300 žmo-
ir sugeba rėkti, tuomet jie kreiptų bent šiek tiek dėmesio į 'nių, o nuo kovo mėn. vėl ėmė 
Rusiją ir Meksiką, kur kasdien nekaltas žmonių kraujas lie-

ĮDOMIOS SKAITLINES. 
u .̂ 

gana sparčiai mažėti ir liepos 
mėn. teišvyko 1066 asmens. 

Išeivybe varžoma. 
Išeivybe šiek tiek pradėjo 

Švedų Amerikos Linijos Emi
gracijos Biuras su jo skyriu
mi Alytuje, kuriuose daug 
ryškiau buvo varomas išeivių 
agitavimo ir išnaudojimo dar
bas, negu kitose tos rųsies 
įstaigose. Uždraudimas kal
binti piliečius vykti į užjūrį 
ir spaudos kova prieš išeivy
be, ir ypač išeivybe į Brazi
liją pagaliau pagarsėjusi už
darytosios ' 'Alfos ' ' b-vės a-
fera, kur norintiems važiuoti 
į Braziliją ir sumokėjusiems 
pinigus už žadėtus žemės 
sklypus padarė žmonėms! 
daug nuostolių — visa tai su
laikė žmones nuo masinės iš
eivybes ". 

Kur daugiausia važiuoja. 
Tuo klausiniu tas pats lai

kraštis sako: 
"Šių metų emigracijoje pir

mą vietą išeivių skaičiumi už 
ima Brazilija, į kurią* per sau
sio — liepos m ė į bus išvykę 
iš mūsų krašto *'ajįie 15,000 
žmonių, toliau eiiyt' #anada , 
Argentina, pietų Afrika ir kt. 
•šalys. Į pirmąsias tris šalis 
keliauja daugiausia lietuvių 
tautybės žmonės, <o į pietų Af
riką ir Palestini beveik iš
imtinai vieni žydai. Per 6 mė
nesius, į pietų Afriką išvyko 
406 asmens, į Palestiną — 47. 
Suvaržius šį pavasarį Kana-! 
dos valdžiai įvažiavimą j sa-Į 
vo šalį, sumažėjo mūsų pilie-i 

Prezident %dams laivo ka
pitonas W. A. Ross ir1 jo iš
tikimas draugas, kuris yra 

mink per kitų skriaudą. Tai 
yra žiaurumas ir beširdišku-
mas aukščiausiam laipsny. Je i 
gu tave gundo panašiai elg
tis, tai tik giliau pažvelgk 
taip darančių pfoto akimis ir 
pagunda savaime pranyks" . 

Tai buvo gilaus turinio žo
džiai, kurie tačiau išėjo iš 
burnos tokio vyro, kurs nė 
nebuvo Išganytojo dvasia per 
siėmęs. Jeigu jau šis taip są
žiningai kitų jausmus šventai 
laiko, tai ko tuomet reikia 

j laukti iš tų, kurie save krikš
čionimis laiko? Sek Išganyto
ją kiekvienam Jojo žemiškos 

ir keliaujantieji garsiai juo
kėsi. Kas čia buvo ypatinga 
tame, kad senos moteries juo
das čepčius pasistūmė, kai 
ji per tvorą skverbėsi ir kad 
be kvapo ji kuo greičiausia 
atsiskubino ir atsisėdo šalia 
ponios, prie kurios puikių 
drabužių senė atrodė lyg vė
jo užpusta! 

Tačiau tai buvo proga nau
jam šposui ir mergaitė čia 
jau visus savo gabumus pa
rodė. J i greit nubraižė ant la
po senos moters karikturą, 
nuduodama, lyg ji jos kepu
raitės formą nuimanti ir sten-

/ 

Jame kuo švelniausius jaus
mus gailestingumo ir miela-

ir geru plaukiku ir šokiku i š | š i r d y s t į s p r i e kenčiančių i 
aukšto į vandenį. . /prispaustųjų. * 

^^^l Jeigu mes patys nesaiJgom 
čių išeivybe į Kanadą, ir t o - i S a v o g i e l o Ą į^ ^ 1 ^ 1 ^ , 
liau vargu bau į ten galės 
pakilti, nes, kaip skelbia pas
kutinės žinios, Kanados vy
riausybė šiais metais yra nu
sistačiusi visai neįsileisti dar
bininkų žemės darbams. Kei
kia tikėtis, kas numatomas 
šiais metais geresnis derlius 
mūsų krašte daug padės ma
žinti išeivybe iš Lietuvos, jei
gu mūsų vyriausybė ir toliau 
varys griežtą* kovą su tuo 
nepalankiu mūsų gyvenimui 
reiškiniu". 

misijos žingsny, o pamatysi g § g i žmones is to visaip pra
juokinti. 

Pagaliau atkreipė vargšė 
moteris panelei savo išbalusį 
veidą ir pasakė: 

"Mano mergaitė! dabar tu 
esi sveika, jauna ir laiminga. 
I r aš tokia esu buvus, bet pra
ėjo laikai. Dabar esu sena ir 
apleista. Šis vežimas veža 
mane prie mirties lovos mano 
vienatinio vaiko. I r tuomet, 
mano brangioji, busiu aš 
vargšė, sena moteris, kuri vie
nu viena yra pasauly, o link
smoji mergaitė laikys mane 
nereikalingu daiktu. J i links
minsis del mano senoviškų 
rūbų ir mano liūdnos išvaiz
dos ir pamirš, kad. sena mo
teris taipgi buvo kentusi ir 

St. šerkšnas. 

ŽIAURI PRAMOGA. 
(Iš vokiečių k. versta). 

kad Kristus mus pripažins, 
kai J is ateis surinkti savo 
karalystės pavaldinius. 

Noriu čia papasakoti vieną 
atsitikimą,' kuris mums atva-
zduoja tuos, kurie galbūt ne
tikėtai, nekaltai panašių blo
gų šposų prisileido. Bet kai 
jiems tas dalykas būna išaiš
kintas, tai yra jų pareiga pa
klausyti ir pasiliuosuoti nuo 
tokių įpročių. 

Kelionėje kartą man teko 
pašto vežimu kartu su jauna 
ponia važiuoti, kuri nuolatos 
ieškojo progos kokiam nors 
šposui iškrėsti. Kiekviena se-

v jjna, apšepusi daržiroė davė jai 
progos pasijuokti. Karvės ir 
avys, kurios pakeliuj taip ne
kaltai į mus maloniai žiurėjo 
taipgi neliko nepajuoktos. Vi
sa, kas buvo matoma, suteik-

Įprotis per kitus linksmu
mą sau pasidaryti būna kar
tais taip labai išaugęs, kad 
žmogų jis dažnai į labai keb- davo jai juoko, 
lią padėtį įveda. Nežiūrint to, Bet visa tai buvo galima 
tas dalykas yra nuodėmingas:'galbūt nekaltu juoku pava-

Amerikos katalikai, savo lėšomis užlaikydami mokyklas, 
sutaupo daug žmonių pinigų, kuriuos reikėtų sumokėti takso- į 
mis. Įdomią skaitlinę paduoda H. A. Andriau, buvusia San
ta Barbara, Calif. miesto majoras ir mokyklų viršininkas. J i
sai sako, kad katalikų mokyklos ir mokytojai 690 kat. vai- liečiai (katalikai ir ne katalikai) turėtų daugiau taksomis su 
kams, sutaupė miestui $68,500. Kitaip sakant, jei ne kata- mokėti mokyklų išlaikymui $231,600,000. Čia neĮskaitoma tu 

Turint galvoj, kad katalikų mokyklas Jungtinėse Vals
tybėse lanko 2,316,375 vaikų ir kiekvienas jų valstybės lė
šomis mokinti kainuotų metams $100.000 per cąpita, visi pi-

šis įprotis nusideda prieš man 
dagumą. I r iš tikro, išauklė

t a s žmogus nedasileistų nė pa 
našiai nusikalsti. Dėlto mes'žmonės ir "• tyčiojasi' is jų, ' i . . 
žinome, kad jeigu jaunuome-' Bet jei mes turime reikalo su 
nė taip blogai įpranta, tai čia žmogiška esybė, tai jau čia 

dinti, nes daržinė ir gyvuliai, 
kaipo tokie, neužsigavo. Ji] 
jausmai nepažeidžiami, * jeigu 

likų mokyklos, to miesto gyventojai taksomis butų turėję su
mokėti $68,500. H. .Andriau ant tiek visgi buvo korektingas, 
kad miesto valdybą ragino numažinti taksas katalikų mo-
k y k l 0 m S - • • ' . * ' : . ; _ . i _ A . . I _ 

milionai. kurie yra sudėti katalikiškųjų mokyklų pastatymui. 
Įvairus fanatikai, nuolat atakuojantieji kataliku*, jų 

mokyklas ir primetą valstybei neištikimybę, bent !sių faktų 
akyvaizdoje turėtų nutilti. 

jos pačios kaltė. 
Aš labai gerai prisimenu, 

kaip* jaunystėj sykį teko man 

visai kitas dalykas. 
Po valandėlės atbėgo per 

lauką pasenusi moteriškė, mo-
buti draugo išbartam už tai. (jo ranka, duodama ženklą ve-
kad aš dasileidau panašios žėjui sustoti ir rėkiančiu tonu 
kvailybės. Prasižengimas bu- šaukė jį palaukti. Geraširdis 

mylėjusi ir dabar vienui vie
na apleista". •» 

"Ka ip laikotės f ' buvo pir
mas baimingas motinos klau
simas. 

"Vos gyvi" , atsakė vyras, 
kuris ją įvedė trobon. 

Vežėjas atsisėdo į savo vie
tą, ir mes vėl atsidūrėm ke
ly. Mųs linksmoji, jauna pa
nelė įsikišo lapą pamažu į ki
šenių. J i laikė ranką prie vei
do ir, tikit man, tai buvo la
bai liūdnas įvykis, — ašaros 
pasirodė ant jos jaunų veide
lių. Tai buvo labai reikšmin
gas pamokymas, kuris jai la
bai daug pagelbėjo visam jos 
gyvenimui. 

-

^ 

Seniau si s pasauly žmogus. 

Yra turkas Acl;a 163 ui. 
amžiaus. J is dabar serga, bet 

vo man taip baisai atvaiz- vežėjas sustabdė arklį, ir žila j tikisi pasveikti. 

Ltn. B. Maželis. 

Ui v 

LIETUVIAI . 
Žinios apie senovės lietuvius. 

i . 

(Tąsa) 
Nuomone mokslininkų Šleichero ir Gilfer-
dingo lietuvių tauta atskilo nuo slavų ne
gu slavai nuo germanų — graikų — ita
lų — giminės. 

Bendrai suėmus visas mokslinin
kų nuomones į vieną vietą, nežiūrint tų 
visų įvairumų galime prieit prie tos išva
dos, kad lietuviai priguli prie airių žmo
nijos šeimos, ir kad jie rusų žemumose at
sirado daug ankščiau negu slavai ar ger
manai. 

Kas liečia žemaičius tai ištirimu to
kių rašytojų kaip Tuuman, Polt, Basko, 
Gumboldt ir Šafarik, dabartiniai žemai
čiai esą ne kas kita kaip tik slavai, tik 
laikui bėgant įtaka lietuvių yra pakeitę 
savo tikrąją fizionomiją. Taipgi filologas 
Vatsom bandė įrodyt, kad dabartiniai že
maičiai turį daug bendro su rusų slavais, 

nes esą dabartiniu metų jų kalboje buk 
j yra dvi trečiosios visų žodžių paimta iš 
I slavų kalbų. Šį nuomonė, nors tur i ir ne

mažai autoritetų, vienok yra didžiai gin
ti j imas klausimas, būtent, kiti mokslinin
kai prirodo, kad žemaičiai yra etnišką 
lietuvių giminės šaka. 

Žinios vapie priešistorinius lietuvius 
gy\xmusius rusų žemumose, nuo krikš
čionių eros labai menkos. 

Pirmojo amžiaus istorikas Paeit, ku-
( ris stengėsi istorijos mokslui suteikt kaip 
j galima tikslesnių * geografiškų žinių ir 
j daug ką studijavęs apie lietuvių vaka

rų pusės kaimynus germanus stebėtinai 
nič nieko nemini apie lietuvius. Germa
nų rytų pusės kaimynus jis vadina "ajs-
ti jais" ("aes t ia") . Ar buvo aestia lietu
viai iki šioliai paliko ginčijamas klausi
mas. Jis sako, kad už "aes t ia" , t. y. ais
čių gyvena "gudynai" . Lietuviškai "gu
d a i " reiškia nelietuviai. Manoma, kad 
tai buvo baltgudžiai. 

Ptolomėjus antrame amžiuje po Kri
staus gimimo savo parašytoje geografijo
je mini gana etniškų pavadinimų turinčių 

daug bendro su lietuviais būtent: 'Isudi-
n a i " (sudavai) "gaUndy" (galindai), r 

Mūsų eros I I I amžiuje iš Azijos gel
mių pasirodė germanų giminės, kurios 
gerokai suspaudė tautas gyvenančias ru
sų žemumos pietynėje daly. 

Atsinešę su savim gana aukštą kul
tūrą (jie jau turėjo bendrus vadus, ku
nigaikščius, ginklus ir net pinigus) ir į-
ėję į artimus kaimynystės santikius su lie
tuviais ši giminė (kol kas tikrojo pava
dinimo, tos tautos nežinoma, tik spėjama, 
kad tai butą gotų) padarė į jų būvį ir 
pažiūras didelę įtaką. 

Be germanų tautų etnografiškai ge
rokai lietuvius spaudė ir finai. Dabarti-

} niu metu gana tvirtai išaiškintas tas fak-
1 tas, kad mūsų eros IV -amžiuje finų gimi

nės užimančios vidurinę dalį dabartinės 
Europos Rusijos buvo spaudžiamos kokių 
tai gana stiprių priešų (gal but tais pa
čiais gotais), ir privalėjo trauktis į šiau
rę, ir šiaurės vakarus. O kaip tik prieš 
tai arčiau .Baltijos pakraščių (krantų) pri 
siartino ir lietuvių giminės. Kad nuo ne-
Tiamenanių laikų? lietuviai palaikė arti

mus santikius su finais mumis tą parodo 
kalba tikroji tarptautinių santikių isto
rinė liudininkė. Ar buvo lietuviai kultū
ringesni už finus ar finai buvo tik prie
lankus, kad įgyvendint (pasisavint) sve
tima sunku dabar pasakyt. Bet tos aplin
kybės, kad finų kalboje daug lietuviškų 
•žodžių, aiškiai ir neabejotinai parodo, 
kad kaip lietuviai taip ir jų kalba fi
nam buvo artimai pažįstama* Bendrai, 
mokslininkai pav. Pagodin, tvirtai nusta
to, kad lietuviai ir finai gana ilgus am
žius dar prieš Kristaus užgimimą tarpu
savy palaikė gana artimus santikius. 

Dideli taikos mylėtojai ir geraširdžiai 
lietuviai, užimanti (gyvenanti) pietinę 
dabartinės Europos Rusijos da
lį, spaudėsi nuolat nustodami nemažai 
apgyventos savo teritorijos ir slinkdami 
vis tolyn ir tolyn į vakarus kol priėjo 
prie Baltijos juros pakraščių. 

Kuo IV amžiaus po Kristaus gimi
mo lietuvių tauta tarytum išnyksta iš is
torijos lapų. Literatūrinės žinios apie 
juos vėl pasirodo, bet gana vėlai tik XI 
— XII amžiuje. 

Užėmę žemutinę Vakarų Dunojaus 
baseino pusę, lietuviai įsibrauna gilumon 
žemyno, iš visų trijų pusių rasdami kai
mynus slavus. Lietuviai su slavais buvo 
tokioje kaimynystėje: pietų-rytiniame pa
sieny rubežiavosi su rusų giminėmis — 
krivičiais, (dregovičiais), pietų-vakaruose 
su lenkais-masovšais ir pamoriamais. 

X ir XI amžiuje lietuvių giminė (tau
ta) spėjo sukurt keletą etnografiškų tipų 
ir pasidalint į keletą tautelių (šakų) su 
ypatingais, skirtingais jų pavadinimais. 
Tų amžių Lietuvos žemėlapį galima at-
vaizduot sekančiai: Vakarų Dunojaus de
šiniojoje pusėje, tarpe žemutinio tekėjimo 
šios upės ir estiį bei livų rubežiaus gyveno 
tautelė, rusų metraščiuose latgalais vadi
nama (dabartiniai latviai). Išilgai kairio
jo Dunojaus kranto nuo vidurinės jo tėk
mės iki juros tęsėsi kita lietuvių gimi
nės šaka — žemgaliai, arba lotynų trans
kripcija semigalai. Į šiaurę įsikišęs, tarp 
Baltijos juros ir Rygos įlankos pusiau-
salis buvo apgyventas trečia lietuvių tau
tos šaka, rusų metraščiuos'e karšiais, o va
karų metraščiuose kuronais vadinama. 

> 
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BERGMAN'S GROVE, Riverside, 111. 
MUZIKA Lietuvos Vyčių 3 6 Kuopos 

t. 

POLITINIS PRANEŠIMAS 2-tra VALAND 

Nuoširdžiu mušu Prieteliu paraginti daryti šiais metais antrąjį "Draugo" pikniką, kad davus 

PRADŽIA II vai . 

v 

r 

progos visiems Chicagos ir apielinkes lietuviams parodyti savo palankumą "Draugui" kviečiame vi-

sus lietuvius, mušu draugijas, parapijas, visiis biznierius ir profesionalus su savo šeimynomis atvyk-

ti, Rugs.-Sept. 11 d. į "Draugo" pikniką. 
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$V. KRYŽIAUS PARAPIJOS RUDENINIS 
PIKNIKAS 

NEDĖLIOJĘ, RUGSEJO-SEPT. 4, 1927 
CHERNAUSKO DAR2E 

79 ir Archer Ave. 

T" 

Pradžia 10 vai. ryto Įžanga 50c Ypatai 
• • 

užprašome visą mūsų parapiją, y-
patingai mūsų Ger£. Biznierius, taip-gi visus 
mušu prietelius - kaimynus jame dalyvauti 

KLEBONAS IR KOMITETAI 

Sveikata — Brangus Turtas. 
SKRYBĖLĖ IR SVEIKATA.; kančio žmogaus skrybėlę sau 

užsimauti, nes kartais galima 

ATSIMINTA BAISUS PER
GYVENTI LAIKAI. 

I Kodėl žmo
nes dėvi skry-

4 belės I Skry
bėles užduotie | 

! via vasarom 
•r 

įmetu teikti 
I galvai pavėsį j 
i ir apsaugoti 
• akis nuo skai-' 
! . . . dDr. A. M. Kačkus 
< drių saules rai3o w. 22 st. 

. , , . &• Chicago 
SpiTldUilU. ZlG- Tcl. Canal 6764 

save užsikrėsti plikės mikro
bais bei kitokiomis plaukų 
susnomis. 

1 
Daktaro Atsakymai Į 

Paklausimus. 
Atsakymas F. B.: Apgamą' 

arba gūželis bilfe kurioj kūno 
dalyj gali pavirsti j vėžį. Ver
čiau prašalinti. Apgamas iki 
riešuto didiumo galima pra
šalinti be skausmo ir be krau-
jotekio, su tam t i r a i s vais-

Praeitą mėnesį Liverpooly 
minėta Hv. Patriko bažnyčios 
100 metų jubiliejus. Šių iš
kilmių laiku žiną, pergyven
tus laikus papasakojo žmo
nėms, kas Liverpooly įvyko 
1847 metais. 

Tais metais miestų palietė 
baisi šiltinės epidemija. Ap
link Šv. Patriko bažnyčių e-
pi dėmi ja žiauriausia žmones 

smaugė. Kunigai parodė daug 
didelio karžygiškumo gelbė
dami ir slaugodami epidemi
jos paliestus. Mirė 10 kunigu 
ir keletas šimtų žmonių. 

Buvo sekmadienių, kaip pa 
sakojama, kuomet &v. Patri
ko bažnyčioj nebųta jokių pa
maldų susirinkus žmonėms. 
Vieni kunigų buvo mirę, kiti-j 
staiga susirgę. 

Kilus epidemijai, apie 25,-
000 žmonių gyveno drėgnuo : 

se rūsiuose. 

Nežino į kurią, pusę jos. 
— Staseli juk tu atžaga-

viai balnų užsidėjai? 
— O ką tu žinai, į kurią 

pusę aš josiu? 
Ne tas daug gali, kas daug 

pakelia, bet kas ilgai ištesi. 
Raumenų galia pasibaigia su 
kūno mirtimi. Žmogaus am
žinumas ne raumenuose. Trum 
pina tautos amžių, kas už
miršta ar apleidžia jos dva
sinį tobulinimą. 

" P . B . " 

I mą skrybėlė privalo apsau
goti galvą nuo speigo. Ypač 1 tais. 
kurie yra pliki, arba kurie j Atsakymas J. S. A. —Prie-
trumpus plaukus turi, tai kad 
neperšaklžiųs pakaušio. Žiemą 
skrybėlė yra būtinai reika

l inga. Tad tinkama skrybėlė 
yra naudinga ir reikalinga. 

Bet jei skrybėlė arba kepu
rė yra perankšta, tai sveika
tai padaro žalos. 

žasčių del kurių iš burnos at-, 
į duoda nemalonus kvapas, y-
ra daug. Norint pasigydyti, 
reik surasti tos ligos priežas
tį ir gydytis sulig daktaro pa
tarimų. Jei dantys yra supu
vę arba auksu apmauti, nueik 
pas dentistą, taisyk dantis. 

ankstyvai praplinka, todėl kad 
mėgo ankštas skrybėles dėvė
ti. 

Taipgi reik neužmiršti, kad 
ankšta skrybėlė gan tankiai 

KUN. J. PAŠKAUSKAS 
Nesenai paskirtas į Roselando lietuvių Visų Šventų pa

rapiją klebonu. Gerb. klebonas rinitai ir uoliai ėmėsi atsako-
mingo darbo. Laimi rūpinasi parapijos reikalų tvarkymu ir 
taip-gi savo parapijonų dvasiniu stoviu. Rūpinasi praplatini
mu katalikiškos spaudos. Artimiausiu ir didžiausiu gerb. kle
bono ir visų Roselandiečių yra tai rengiamas nedėlioj, r ugsė - ! v r a priežastimi galvos skau-
jo 4 d. parapijos piknikas. Piknikas i vyks Calumet (Irove piet dėjimo. 
rytinėj dalyje Blue Island U/J upės. Daržas didžiausias už vi- Kaikurie gydytojai yra nuo 
sus Chicagos daržus. Bušai kas pusvalandi vyks į pikniką ir monės, jog nuo ankštos skry-
grįš taip pat dažnai. Nuvežimas i r parvežimas dykai. Visi I belės akys silpsta 
Roselan d iečiai privalo sueiti prie bažnyčios 108 gat. ir Wa-
bash ave. Iš ten bus vežami į pikniką. 

Jei skrybėlė *os tik aut gal- J e i P i l v e I n a i s t a s ^rmentuo-
voe gali užtilpti, tai ji už- Jasi> ^ k v i ( lunus . J e i n o " 
spaudžia kraujo gysleles, ir * ie* a lmėję randasi chroniš-
kraujas negali liuosai po pa- k a ' s kataras, gydyk nosį. J e i , 
kausi cirkuliuoti. Plauku šak- ***** ^ r a « » * * i m k l a u k | 
nvs negaudamos užtektinai 1 ^ * * &*&* « * • " * P r a " , 
kraujo maisto, nusilpsta, ne- ž a l i n k %>* priežastį, o nema-1 
tenka gyvybės. Užtai gan di- i o n u s b u m o s kval^s savainu 
delis žmonių nuošimtis gan l a n v K s . 

Rauginti kopūstai turi vi-
VAIKŲ DARBAI J. A. 

VALSTYBĖSE. 

Žmogus skrybėlę nusipir
kęs, ją tankiai išvalyti nega
li ir nenori. Skrybėlė su lai-

vania valstijose gali dirbti Ii-įku priskrenta ir užlaiko įvai-'gus svarbius kopūstų elemen 
gi 10 valandų. rhj įvairiausių mikrobų. Pas-Įtus. Ypatingai sveika vidų 

Visose septyniose v a i s f l j o l ^ e b ė j a n ^ lietu-
vaikai lij^i 16 m. amžiaus tu-; n u /e t savo sKrybelės nemo 

Atsakymas M. D. No
rint įstoti į ligonių slaugių 
(nurses) mokyklą, reik turėti 
High School mokslo kreditus. Į 
(J eros slaugės yra visur pagei • 
daujamos ir gerai apmoka
mos. Kiekvienas daktaras mie 
lu noru suteiks tamstai infor
macijas kur ir kaip įstoti į 
slaugių mokyklą. 

RAUGINTI KOPUSTAL 

(T$sa iš 2 pusi.) 
skyrių. Kitose valstijose — 6- ri dienomis lankyti mokyk-! ka\i)riderančiai pasidėti. Čia 
ą skyrių. New York reikalau-1 las, jei neturi darbo leidimo. Uu^fu omenyje ne tiek etikie- įįr puikus, medikalis agentas 

namą. 
Rauginti kopūstai yna ne

turtingo žmogaus valgis, bet 

jama visų S-ių mokyklos sky-
rių. 

Nesveikas vaikas ligi 16 

'kiek higieną. Dedant skry-
Skolininkas. ^ ^ i j į Teik neužvožti, bet 

SKOLINTOJAS. Klausyk' ^o i t i aUkš te ln inką , kad sk-
metų amžiaus negali gauti ' tamsta, ką tai reiškia!.. Tam-' ryįęlt^galėtų gerai išsivėdin-

turtingųjų žmonių viduriams, 
nes sveikas ir naudingas. Ko
pūstų sultys prašalina vidurių 
užkietėjimą. Rauginti kopus-

darbo leidimo. Tik Mieliigano sta vakar restorane sėdi, šam- ti. Prie kiekvienos progos, | tai yra senoviškas valgis ir 
valstijoj su tuo prasilenkia- _ 1 

ma. 
Tik Ne\v Yorko ir Michi-

pana geri, o man nei klek sko' labai gerai yra leisti saulės | 
Į spinduliams skrybėlės vidų los nemoki 

labai popularus. 
Suprantama, kad vienas vai 

SKOLININKAS. Šampanas' iškaitinti ir ten -esančius mi- ' g į s nepagelbės žmogui svei- • 
gan valstijose vaikas neturįs | nieko nereiškia, aš ir už šam-;krobus išnaikinti. Tuomet'kai gyventi. Turi būti kombi 
I6-os metų gali dirbti nakti 
mis, kuomet turi darbo leidi-j 
ma/. 

Neturįs 16 m. amžiaus vai 

paruj nemoku. 

v I 

skrybeliė bus sanitariškesnė, ' nacija. Šviežias oras, .saule-
nebus sušvinkusi, ir galvoje.' kaita, užtektinai miego, tin-

i pleiskanų bei šašų mažiau ra-j karnas darbas ir poilsis, val
gymas tinkamo maisto, visi 

žiopliai. 
Važiuoja snausdamas vieš-'sis. 

kui teleidžiama dirbti tik 8 keliu kaimietis ir vis užkliu-j Kaikurie šposininkai mėgs-
valandas dienoje valstijose, do už telegrafo stulpų. j ta paimti kito žmogaus skry-
California, Illinois, Massa-1 — O t žiopliai tie inžinieriai, bele ir sau ant galvos užsi- 'ra vienas iš daugelio daiktų, 
chusetts, New Jersey ir N e * Į kad taip sustatė stulpus, jog mauti. Tai yra nesanitariška. Į kuris užlaikys žmogų sveiku. 

prisideda prie sveikatos. 
Raugintų kopūstų sultys y-

York. Gi Miehigan ir Pennsyl ratai kliūva. (Ypatingai nepatartina plin- I F. L. I. S. 

Čionai 

The Outing and 
Recreatiori Bureau 

72 West Adams Street 
Phone State 0080 

Žvejojimas 
Kur geriausia žve
joti už 25. 50 ar 1U0 
mailių nuo Chit-ago 
Loop? Klauak Biure.! 

Yra Naujas Nemokamas Ziniu Biuras 
Visiems Žmonėms 

IŠVAŽIAVIMŲ ir Rekreacijos Biuras jau atidarytas ir veikia po num. 72 W. 
Adams St., apačioje. Tai yra vieta, kur 'gal i gauti be jokio atlyginimo in
formacijų apie visokios rųšies nebrangius pasivaižnėjimus, išvažiavimus ir 

piknikus. Tamsta esi kviečiamas į tą biurą atsilankyti ir pilnai juomi pasinau-
duoti. 

Tame biure Tamsta gali sužinoti, kur liuosą 
dieną smagiai praleisti, kur savaitės galą arba 
visas vakacijas praleisti. Smulkios informaci
jos Tamstai bus duotos dykai — kaip nuvyk
ti — ką pamatysi ir kada vykti. Tamstai bus 
nurodytas patogiausias laikas; Tamstai bus pa
sakyta kiek tas atseis. Pats atsilankyk, laišku 
klausk, arba telefonuok State 0080. Viskas bus 
mielai ir aiškiai pasakyta. 

"KLAUSKIS MŪSŲ", TAI OBALSIS 
Išvažiavimų ir Rekreacijos Biuras gali Tams
tai pasakyti kur vykti už tuos pinigus, ku
riuos esi paskyręs pasivažinėjimui. Gali ras
ti smagių vietų vienai dienai praleisti už vie
ną ar du doleriu — nurodysime vietą, jei te
turi tik 20 centų — kitiems nurodysime vietas 
ir budus praleisti bile kiek. Mūsų Biuro obal-
sis yra: "Klauskis mūsų". Mapos, laiko ro
dyklės ir visokios knygelės su paveikslais in-. 
domių vįetų, vertų aplankyti duodamos dykai. 

ŠIS PATARNAVIMAS DYKAI 
Gal but niekur pasaulyje nėra geresnės vietos 
pasivažinėjimams, kaip Chicagoj ir jos pui
kiose apylinkėse 100 mailių aplinkui. Bet ik
šiol nebuvo centralio biuro, kur galima but 
gauti pilnų ir nemokamų žinių apie tas vietas. 
Supratusios reikalą tokio centro šios public u-
tility kompanijos susidėjo įsteigti šį nemo
kamą Outing and Reereation Bureau: 

Chicag-o Aurora and Elgln Railroad Company 
Chicago North Shore and Milwaukee Railroad Company 

(North Shore l i n e ) 
Chicago Rapid Transit Company 

Chicago South Shore and South Bend Railroad 
(South Shoro Line) 

Cofcimonwealth Edison Company 
Northern Indiana Public Service Company 
The Peoples Gas Light and Coke Company 

PublicService Company of Northern Illinois 
Shore Line Motor Coach Company 

Šitos kompanijos kasdien teikia Chicagos ir 
apylinkių gyventojams elektros šviesą, gesą ir 
transportaciją. Tos kompanijos įseigdamos šį 
biurą jaučia, kad įsteigė reikalingą biurą savo 
kostumeriams ir pačiai visuomenei. 
Iš savo pusės mums malonu nurodyti šį nemo
kamą' biurą jųsų naudai. Kai manysi vykti pa
sivažinėti, pasižvalgyti, nematytų vietų pama
tyti, tai kreipkis į tą Biurą! 

UTILITY SECURITIES 
COMPANY 

Maudynės 

ft 
Kur geriau
sios maudy
nės? Kur 
Jaunuoliai ga 
11 diena sma
giai pralels-

Klausk 

Piknikai 

Dideli piknikai 
Jei jusu klubas, parapija, kuo
pa, biznio firmfi ar kitokia or
ganizacija pienuoja pikniką, iš
važiavimą, ar kelionę, tai būti
nai tesusižtno su Outing and 
Recreation Bureau. Biuras j iems 
pagelbės išrinkti geriausia vietą 
—̂  nurodys gerumus — prigelbės 
jums, jei to norėsite sutvarkyti 
t ransportaciją (geležinkeliu a r 
bu9ais) ir kitokios smulkmenos. 
Už tai nereikės nieko mokėti. 

St. 
230 So. La Salle St., CHICAGO 

l,ou is Mihvaakce LouisviUe Indiana polis 

v 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

. CICERO, ILL 
Parap. triobesiai. 

Cicero jau ne tas miestas, 
koks pirmiau buvo. Dabar at
silankius Cieeron matai vis-
k$ nauja: bažnyčią, kleboni
ją, mokykją, seserų namą. 
Kai kurie paminėtų namų 
nors ne visai nauji, bet gra
žiai pamaliavoti Pav., se
serų namui uždėta naujas rū
bas ir dabar atrodo kaip nau-

ADVOKATAI: 

J. P. VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avenue 
Tcl . Pul lnian 5950 

N a m ų Teltf . P u l l m a n 6377 
Special istas Abstraktu. Vedėjas 

visu teisiu. 
__• 

JOHN B. BORDEN 
( J o n u Bagtfzlunas B o r d e n ) 

A D V O K A T A S 
111 W. ADAMS St., R o o m 1317 

Telephone Ranclolpii 5357 

Vakarais 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevel t tO?0 

l a m ų Telefonas Republ lo 9600 

JOHN KUCHINSKAS 
B. F. MASTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 W. 22nd St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredomis Ir Pėtnyčoimla nuo 9 
Iki 6. 
Nedėl iomis 11 tos iki 1 v. po p i e t 

f 

11 
Tel. 

A . A. OLIS 
ADVOKATAS 

So. La Salle St.. Room 2001 
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

S241 S. 
7—9 

>> 

Vakarais 
Halsted St. T ^ *-«~*- nor.c 
v. v. apar t l'amnmtm ir 

Pėtnyčios 

jas. Mokyklos vidus visas at
naujintas. Tai parapijos nuo

savybės vaizdas. 
Gatvės ištaisytos. 

Miąsįąs ištaisęs gatveles, ne 
pamiršo ir pačių gatvių. Da
bar Cicero visos gatves Kaip 
bulvarai. Nebereikalo anuo 
kart vienas prancūzas pasa
ko: "Cicero now especialy 
Grant AVbrks is likę Paris, 
in France". Gatvės naujos, 
gražios. Medeliai šalygatviais 
žaliuoja, smagu ir malonu čia 
gyventi. 

Lietuviai. 
Lietuvių čia nemaža gyve

na. Kadaisia Ciceroje lietu-
ivių tarpe būdavo tai šio, tai 

to. Dabar visi gražiai sutiki
me, vienybėje darbuojasi. Vi
si linksmus, malonus. 

Sekmadieniais lietuviai ka
talikai (Cicero kitokių veik 
nėra) skaitlingai steĘb- prieder 
mes pildo. Būna ketverios 
mišios. Nauja — graži erdva 
bažnyčia per visas mišias bū
na pilna. 

Prie Šv. Sakramentu nevien 
šventą dieną, bet ir šiokiais 
vytais labai daug žmonių ei
na. Kur žmonės turi sveiką 
ii vašią, ten ir daug gražių 
darbų nuveikiama, ten graži 
vienybė, ten ramybė ir sma
gumas. 

Cicero todėl naujas visais 
žvilgsniais. Kas netiki, lai 
] ats atvyksta čia gyventi. 
I Mirs. 

Pasitenkinęs. 

G H I C A ( T O T E 
BRIGHT0N P ARK. 

Ruošias į pikniką. 
Kaip visos kolonijos, taip ir 

Bcigliton Parkas ruošiasi į 
Draugo" pikniką, kuris į-

vyks 11 d. rugsėjo, Bergman's 
darže. 

i i 

~~~ f~ Musų araugijaT^ie^ayuega-
li -daug ką padaryti, nes ji nė-
X& j>ašelpinė. Narės moka tik 

jos lietuvių politikos kliubas, po 10c. į mėnesį. Tais pini-
kaip praneša jo pdrmininkatf' gaiš ji stengiasi altorius puoš 

•HP*'"1 * T * 

Teko patirti nuo daug ma-
\ no pažįstamų, kad jiems ne
tekę dalyvauti pirmame pik 
nike, lietus sugrąžinęs namo 
be nieko. 

Dabar, sako, antras pikni
kas turės būti gražus, nes ir 
musų korespondentas savo ei
lėse pranašauja gražų tą. die
ną orą. 

Dėlto musų pridermė yra 
remti vienintelį katalikišką 
dienraštį ' ' Draugą' \ 

Visi norime, kad "Drau-
:gas" butų didesnis, talpintų 
daugiau žinių, taigi visi va
žiuokime į "Draugo" pikni
ką, padarykime jį sėkmingu, 

j Jei tik remsim 'Draugą', gar-
sinsimės *' Drauge", musų 
dienraštis dvigubai bus dides
nis. Visi tat privalome va-

,žiuoti į "Draugo" pikniką, 
111 d. rugsėjo. 

Klevas. 

Juozas Miėkeliunas, steigia 
anglų kalbos ir pilietybės mo- j 
kyklą. Bus pakviesta suma
nus mokytojas. 

Taigi, kurie norės pasimo
kinti anglų kalbos ir pasisem-

jti žinių, reikalingų pilietybei 
įgyti, galės ta mokykla pasi
naudoti. Pamokos bus kartą 
savaitėje. Daugiau apie tai 
žinių bus patiekta ateinan

ti ir labdarius šiek tiek šelp
ti. Tat visi prašomi remti Ea-
zančiaus draugiją. 

O. S., raštininke. 
j /) : 

BRIGHTON PARK. 

Telefonas Boulevard 1939 , , 

Dt\ Š. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 iki 12, 1 Iki S 

dieną, ir 6 :8* iki 9:30 vakar* 

4608 So. Ashland Ave. 
Netol i 46th St. Chicago, III. 

A K T A R A | 
--- - - - = =at 

L. Vyčių 36 kp. svarbus su-
sirinkimas įvyks ketyirtadie-
ny, rugsėjo 1 d., 7:30 vai. va-
kare, McKinley Park svetai-

čiam kliubo susirinkime, rug-|nėje. Šis susirinkimas labai 
sėjo 15 d., kapelanijos kam-! svarbus, todėl prašome kuos-
bariuose. 

Ic. 
kaitlingiausia visų susirinkti. 

Valdyba. 

\ 
Rex. Tel. Mldway 6MS 

Dr. R. C. C U P L E R 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Oakley Ave. Ir 24-tas Street 

Telefonai Canal 171«- - t I41 
Valandos: 2iki 4 p, p. Panedėllals 

ir Ketvergals vakare. 

mm ii 

DR. S . BIEZIS S 
GYDYTOJAS EB C H I R U R G Ą * 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Btreet 

Cor. 8. Leavitt St. TeL Canal C S 
Rezidencija: 6641 8. l i a p l e w o 
A v a TeL Republlo 78 t t . 
* -Valandos: 1—t 4b 7—S T. V. | 

NedėlioJ: 14—12 ryto 

TOWN OF LAKE. 

MARQUETTE PARK. 

SPfBNG VALLEY, 1 L . 

Central 1110 Res. Central 0403 
JOHN S. RYBICKI 

ADVOKATAS 
54 W. R A N D O L P H S T R E E T 

Room 607 
1732 W. 18th S T R E E T 

( 1 0 - 1 3 ) 

JOSEPH J. GRISH 
(J uozas J. Gris ios) 

A D V O K A T A S 
4631 So. Ashland Ave. ( 2 lubos) 
Vaiandos: Nuo s:30 ryto iki 5:30 
po piet. Panedėliuis. Seredoms Ir 
Subktoms vakarais nuo 7 iki 9. 

Telcf. Boulevard 2800 
R E S I D E N C U A: 

6515 So. HockwcIl Street 
Telcf. Republ ic 9723 

Vakarais Utarninko ir Pėtnyč ioms 

Iš musų miestuko jau se
niai nesimato "Drauge' ' jo
kių žinučių, bežinau, ar ko
respondentai aptingo, ar kas 
panašaus yra. 

Taigi, kaipo senas " Drau
go" prietelis ir uolus jo rė
mėjas, sumaniau šį bei tų pa
rašyti. 

Darbai. 
Šiuo laiku musų kolonijoj 

darbai sustoję, tai ir žmonių 
dauguma išvažinėjo, kas la-

įbai sutrukdė visokį veikimą. 
! Taigi veikimo. kokis buvo 
į prieš 5 — t> metus, jau nėra. 

Bet parapijos stovis neblo-
! gas. Mat, visi parapijonys sa-
I vo parap. remia. Kada tik bu-

Didelis Rugpiučio 
Jos. F. Budrik Krautuvėje 

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Kamodės, Lempos 
ir tt. Augštos rūšies Pianai, Panatropes, Phonogra-
fai, Brunsvvick Radiolos, Freshman Radios. Kainos 
vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokėjimų. 

Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius. 

JOS. F. BUDRIK Inc. 
3417-21 So. Halsted Street 

Phone, Boulevard 4705 

Pilietybės reikalais. 
Tuojau prasidės mokyklos 

sezonas. Vaikai griebsis kny
gų. Bet yra ir tėvų ir moti
nų, kurie nori patapti Ameri
kos Jungi Valstybių pilie
čiais, išmokti anglų kalbos, 
rašybos. Jie ieškos tinkamų 
mokyklų. 

Štai ir proga. Musų koloni-
^ • ^ ^ — — — — — — i 
— ' • " '— -'• "•• ' - ' "• — . I I *- • • P M 

'na proga, surengia pikniką 
'viena ar kita draugija ir vis 
paskiria dalį. pelno parapijos 
naudai. Tai taip ir gyvuojam. 

Apleis vargonininkas. 
Jau trečias mėnuo, kaip pas 

| mus vargonininkauja musų 
buvęs vargonininkas A. P. 
Stulga. Su skausmu tenka 
pranešti, kad neužilgo jis mus 
apleis: išvažiuoja atgal į mo
kyklų. Daug, daug, gera yra 
mums padaręs: suorganizavo 
jaunųjų chorą ir gražiai iš-

įmokino giedoti mišias. Kar
tais per mišias pagieda ir lie
tuviškų giesmių. Vieną sykį 
mačiu, kaip tuos jaunuosius 
lavino lietuviškai žaisti ir dai 
nuoti. Je igu mes gautumem 

'kitą toki vargonininką, kaip 
A. P. Stulga, tai iš musų jau
nimo išaugtų tikri Lietuvos, 
>umis ir dukterys. 

Klebonas. 
Turime gerą kleboną, gerb. 

kun. Alb. Rupšį, kuris dar
buojasi parapijos naudai, kiek 
tik jo jėgos leidžia. Yra vi
sų mylimas, visiems prieinan
tis, ramaus budo, mažai kal
bąs, bet ką kalba, tai gerai 
apmąstęs. 

Viskas brangu. 
Kaip pirmiau, taip ir šiuo 

laiku viskas labai brangu. Su 
didesne šeimyna šiais laikais 
labai sunku gyventi, nes, 
man taip nurodo, kad vieni 
pertekliuj gyvena, o kiti tu
ri sunkų vargelį nešti. 

Tai tiek šiuo sykiu. Kitą 
sykį, gal, ką daugiau para
šysiu. 

Ex-Kareivis, 

Parap. piknikas. 
Štai, kaip greitai prisiarti-

no musų parapijos antrasis 
piknikas, rudeninis piknikas. 
Įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 
4 dieną, p. Černausko darže, j 
Justice, III. Apie pikniko į-
vairumą, nė kalbos. Bus vi
sokių geimių. 

Parapijos piknikas, tai vie
nas gražiausių visų Šv. Kry
žiaus para pi jonų susėjimas; 
ten su visais susitinki. 

Ir, žiūrėkite, koks didis vie
nodumas: visų lietuvių biz
nierių langus puošia pikniko 
iškabos, paskui kiti tikietus 
pardavinėja, net ir lenktynuo-
ja. Šeimyninkės į virtuvę 
rengiasi. Piknike dirbs arti 
šimtas darbininkų. 

Svarbus susirinkimas visų 
darbininkų bus ketvirtadie
nyje rugsėjo 1 d., parap. svet. 
Ir kaip gražu, jei mes visi, 
iki vienam, esame užsiintere
savę busimuoju ir paskutiniu 
šiais metais parapijos pikni
ku. 

Aišku, sulaukę sekmadienio 
leisimės į tą didžulį Černau
sko daržą. Čia tai musų Šv. 
Kryžiaus parapijos piknikas. 
Nepasiliksiu ir Aš. 

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS 

VAIKAI SAUKIA 
"KASTORUOS" 

A. K. RUTKAUSKAS M.D. 
4442 So. Western Ave. 

TeL Lafayette 4148 
(nuo 9 iki 11 vai. ryto 

Valandos (nuo t iki 9 vai. vak. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIU$ 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

ra • 

Specialiai pagamintos ir vai-
kams visokio amžiaus 

Motin! Fletcherlo Kastorija buvo 
vartojama per 30 metu su viršum 
paliuosuoti kūdikius ir va ikus nuo 
užkietėjimo, išpūtimo, dieglio ir vi
duriavimo; pašalina karščiavimą, ka
lantį nuo tų negalių, ir nustatydama 
skilvį Ir vidurius, prigelbstl muisto 
asimiliacijai; duoda natūralų miegą 
be migdančių vaistų. 

Tikroji turi parašą: 

} GYDYTOJAS -
NAPRAPATAS 

NORTH SIDE. 

Jau ilgas laikas kai nieko 
negirdėtis iš Hažančavos dr-
jos veikimo. Teisybė, per kar
štus mėnesius draugija sus

imų nelaikė. Bet dabar, arti-
• nant is musų par . bazarui ir 
renkant aukas naujiems var
gonams tai kur-gi čia draugi
ja galėtų ilsėtis. Tat supuolė 
visos narės iš vien darbuotis. 

Pirmiausia susitarė sureng-
jti kokį nors vakarą ir visą 
pelną paskirti ' vargonų fon
dui. Tani tikslui išrinkta ko
misija. J i vakarą kuogreičiau-
sia surengs. 

Prašyčiau visų, kad parem
tų musų draugiją. 

Toliau buvo kalbėta kaslink 
bazaro. Draugija kaip kitais 
metais, taip ir šįmet stengsis 
darbuotis. Iš draugijos apsi
ėmė Urbanavičienė, Kizale-
vičienė ir Grigalienė. 

Draugija šįmet turės tris 
puikias dovanas. Visos narės 
turės korteles pardavinėti. 

Kurios narės nebuvo sus-
me, rugpiučio 28 d., tad komi
sija turės tas korteles ir joms 
įteikti. Lai nei viena neatsi
sako. Kiekviena narė" turės 
nors vieną kortelę parduoti. 
Butų gera,- -kad galėtų pen
kias ir daugiati pardtrcfr; 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

AŠ TURIU 48 METUS F AT YRIMO 
Taigi nenusiminkit , bet eikit 

pas tikrą specialistą, n e paa koki 
nepatyrei} Tikrass peciallstaa, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys patą, po pilno lšegzaml-
navimo. Jų* sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugei l s kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymul žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Bcope — Raggi, 
X - R a y Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo at idengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aS pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
tr gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų. Širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, si l
pnų plaučių, arba jeigu turit k o 
kią užslsen ėjusią, Jsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam še imynos gydytoju i 
neatldėllokit neatėję pas mane. 

DR. G. G. SINGLEY f 
«. 

SPECIALISTAS 
Rūmai 1012 — 1015 — 1016 , 

U W. JACKSON B O U L E V A R P 
Arti State Gatvės 

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7. 

Nedėl iomis n u o 10 ryto iki 1 
po pietų. , . 

• u 

4 
[ Tel. Canal t267 Res. Prospect ICII 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

.*r 1S11 South Halsted M. | 
Rezidencija 6«0f S. Arteslan A v a 
Valandos: 11 ryto iki t po pietų: 

• iki 8:10 vakarą, 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, M o t ė m ir Tyrų U g ą 
j^.Tal.; ryto nuo 10—1J nno 1—4 

po pietų: nuo 7 — 8 : I i vaka 
"-• Nedėl iomis 18 iki I I 

Telefonas Midway 2880 

Esu vienintelis gydytojas na-
prapatas l irighton Park kolonijoj, 

j Jau ketvrri metai, kaip sėkmingai 
Įteikiu sergantiems pagelbą.. Yra to-
{kių llgroniŲ, kurieais yra pagraibą tik 
pas naprapatus. Naprapatija yra 
bevaistinis gydymas. Pasirodo, kad 
daugelis sergančių neturėjo pr-ogos 
sužinoti apie mane, mano vietą ir 
apie mano gydymo budus. Taip pa-

Įsako daugelis iš mano buvusių' l igo
nių. Daugel is tiesiog apgailistauja, 
kad ankščiau nesužinojo. Taigi da
bar žinokite, kad esu bevaistinis 
gydytojas. 

DR., J, NORMANTH, D.N. 
4454 SO. WESTERN AVE. 

Valandos: 2—5 p.p. ir 6—8 v. v. 
Tel. Lafayette 4346 

(31-1 -3 ) 

25 METU PATYRIMO 
Prita ikime akinių del visokių akių 

• 1 • 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo aklų ir 
pritaikymo akinių 

1801 South Ashland Ave. 
Plat t Bldg., kam p. 18 S t 8 augštas 

Kambariai 14. 15. 16, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėl ioj ofisas uždarytas. 

Tel. Canal 0523 

D E N T I S T A I 

Office Boulevard 7042 

Dr. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio A p tiekos 

Chicago. 111. 

O P T I M I T I I 8 T A I 

Persikėle į Naują Vietą 

DR, VAITUSH, 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

Tel. Canal 6714 

PERSIK£L£ Į EITĄ 
VIETĄ 

DR, A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas l igas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nno 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėl iomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WEfcT 22nd STREET 

'****' ' CHICAGO. 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins aklų Įtempimą ka

rts esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
štį. Atitaisau kreivas a k l a nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regy 
ste Ir tol imą regyste. 

Prirengiu teisingai aklnlns vi
sose ats i t ikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias Majdaja 

Specialė atyda atkreipiama noe-
kyklos vaikučiams. * 

Valandos nno l t ryto Iki • va
karą. Nedėl iomis nuo I I ryto Iki 
1 po plotų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

'Tel. Boulevard 7589 

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

Gerai l ietuviams žinomas per I i 
metų kaipo patyręs lydytojas , 
chirurgas ir akušerla 

Gydo staigias ir chronUkas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus 

Ofisas ir Labaratorija: l t I S W. 
18th S t , netoU Morgan 8 t 

VALANDOS: Nuo l t — 1 1 plotų 
, lr nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: t i l t . Nakt į 

South Shore 2218 
Boulevard 4114 

3235 South'Halsted S t 
Vai. S — l t A. M. ir po 8 v. vak. 

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris 

8S15 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—t vakare 

— ^ 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza S200 
VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 dieną, 
Nuo 2 iki 3 po pietų. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 iki 12 dieną. 

- J 

Pritaiko akinius, atitaiso regėji
mą, akių įtempimą, ir gal

vos skaudėjimą 

ik 

'O' 
DR. G. SERNER 

L I E T U V I S 
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 1. 

326$ S. Halsted S i 
Tel. Boulevard 7579 

Offise Tel Lafayette 67tS 
Res . Telef. Vlrglnia 0518 

Dr. A. J. JAVOIŠ 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4449 S. California Avenus 
Vai.: 1—5 p. P. 7 — • •**• 

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth 
Husas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 3 l s t Street 

Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. N e 
dėl iomis ir šventadieniais 10-12 d. 

v 
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ir PABAIGTUVĖS 
ii 

NAMAI - ŽEMĖ 

UŽBAIGTUVĖS 
ŠVENTO ANTANO PARAPIJOS 

BAZARAS 
Nedėlioję, Rugsejo-Sept. 4 ir M ė l y j e , - Labor Day 

Rugsejo-Sept. 5,1927 
Pradžia su Automobiliu Paroda 2 vai. P. M. Nedėlioję. 

C H I C A G O J E 

! 
i 
i 
i 

i 

Bazaro Užbaigtuvems geresni d aiktai. #300.00 vertes Radio Set 
Vyriškas ir Moteriškas Aukso laikrodis etc. etc* — Richmondo 

"Kaban" VISŲ laimei. And some more. 

Visus is visur kviečiame pas Šventę Antanę Ciceron. 

KLEBONAS IR KOMITETAI 

2iii-2ine!es. 

X Emilija SamoSkiiite, k,-, X Vakar Marijonų Kolegi-, X Vakar į "Dmugo" re-, XMokyklos pradžia antra 
tūrių motų amžiaus, 2431 D. jos studentai su savo moky-
45 str. rugpiučio 25 d., 2 vai. Į tojais aplanke Techny, 111., 

i B. Maželio "Lietuviai" (ži-jpo pietų, bežaisdama savo 'Šv. Vardo Vienuolyną ir ko 
nios apie senovės lietuvius). Į kieme uždegė drapanėles. Ap-.legiją. 
Nepraleiskite nei vieno uDr-1 degta nuvežė į ligonbutį ir an 

X Antram puslapy, a t k a r t o " nuniro. . « . " _ ' • I . . . „ 
,_. ,. .- T • +„ 'įdomus senovės lietuvių apra-iSv. Kazimiero kapinėse, (ira 

poje pradėta spaudmti Lietu- • L . * „ , , • 
vos kariuomenės 

leitenanto , švinas. 

X Dievo Apveizdos parapi
nes tai labai j tradienio ryta mirė. Palaidota1 joj bazaras ir karnivalas pra

sidės rugsėjo 2 d. Tikimasi 
borium buvo Kudeikis. 

GRABORIAI: 
= 5 j X Petras Cibulskiui, žino-

mani AVest Sidės biznieriui šį 
—•= rudeni sukanka šeši metai kai 

X Marąuette Parko lietu
vių bazare ir kam i vale jau 
atsirado ir "monkės" iš Af-

dakciją atsilankė įžymi West-
vilie darbuotoja, p-lė Justina 
Karpiutė. J i atvažiavo į Clii-
cagą pas brolius vakacijoms. 
Ateinantį šeštadienį grįžta na 
mo. 

dienyje, rugsėjo 6 d., šv. Mi
šios ir pamokslai 8:(X) valan-
<'a. 

WEST SIDE. 

S. D, UCHAWIGZ 
LletnYis GraborliK* 
SS 14 W. 2Srd Ptace 

Chicago, IU. 
Patarnauja laido

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

Tel. Ganai 1971 
S l f t 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Ui Ki
tu Pataravimas. 

biznyje ir šeši metai, kai ve-irikos. Kas vakarą žmonių yra 
dęs. Tų dvigubų sukaktuvių kupinai, bet dabar yra viltis, 
paminėjimas įvyks ateinančią kad bus dar daugiau, negu 
nedelią. i ikšiol. 

METINĖS SUKAKTUVĖS MIRTIES 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
P A G R A B Ų VEDĖJAI 

Didysis Ofisas; 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

T e l Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfteld AYenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIVS 
1410 So. 49 Ct.. Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 8094 

SKYRIUS 
3201 Aubnrn Avoime 
Tel. Boulevard 3201 

didelio skaičiaus žmonių. 
X Town of Lake lietuvių 

| tarpe atsirado ligonių. Prašo 
aplankyti Liudv. Strepiauskis, 
gyv. 4538 vSo. Hermitage ave.; 
M. Panavas, jaunas vaikinas, 
gyv. So. Honore st.; Kaz. Surjdos nariu susirinkimą 
vila tapo sužeistas dešinėn 
kojon Arn.our kompanijos 
skerdyklose. Gyv. 4522 So. 
Honore st. Marijona Petrokie-
nė, 4552 So. Paulina, staiga 
susirgo. Išvežta į ftv. Antano 
ligonine operacijai daryti. 

•ri*" . . . '"V^»" - * Z/ r.-- - *'." S 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausia-* Lietuvis Graboriua 

CHICAGO J 5 
LaldotuTėse pa

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

OFISAS: 
• M West 18 St. 
Tel. Canal «174 
SKYRIUS: S2S8 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 406S 

Tel. Roosevelt 7532 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausi patarnavimą. 

Palaidojimą, at l iekame rūpestin
gai ir gražiai. Busite pilnai pa
tenkinti. 

1911 CANALPORT AVE. 
Chicago, III. 

Tel. Boulerard 41St 

A. MASALSKIS 
0RAB0RIU8 

Manų patarnaffcnaa laidotu?*** 
c kokiam reikale, visuomet eata 
aanžiningae Ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidų užlaikymo 
skyrių. 

9907 AUBURN ATI. 
ehicago, m. 

A. A. 
ANTANINOS BLANKIENĖS 

(Po tėvais Lasnikės) 
Mirė rugsėjo 5 d., 1926 m., Lietuvoje, Eidintų kai

me, Batakių parapijoj, Tauragės apskr. Palaidota Ba
takių kapinėse. 

Atminimo pamaldos įvyks pirmadienį rugsėjo 5 d. 
Šv. Mišios su ekzekvijomis bus 8 vai. ryte Dievo Ap
veizdos bažnyčioj prie 18 gat. ir Union ave. Tą pat 
dieną, tokios pat šv. mišios įvyks anapus vandenyno 
Lietuvoje, ten, kur velionė palaidota, Batakių baž
nyčioje. 

Visų giminių ir pažįstamų, Chicagoje gyvenančių, 
prašome sakytoje dienoje, sakytoje valandoje sueiti į 
Apveizdos Dievo bažnyčią dalyvauti pamaldose. 

Jau čieli meteliai, kaip mieliausioji mūsų močiute 
guli Lietuvos šaltoje žemelėje. Dvasioje klaupiame 
prie tavo kapelio, mūsų motinėlė, ir lenkiame galvelės, 
meldžiame iškelti iš šalto kapelio savo meilingą ran
kelę ir palaiminti mųs nuliūdusius našlaičius sūnelius. 
Bet tos rankelės, kurios mųs nešiojo, tos akelės, ku
rios į mus meiliai žiurėjo, tos lupelės kurios mus bu
čiavo ir moko būti Kristui ištikimais kareiviais, ku
rios mokė mylėti lietuvystę, mylėti gera spaudą, būti 
naudingais Dievui ir tėvynei, mylėti gražią lietuvių 
kalbą ir reikale ją ginti, jau virsta į dulkes. O ant ta
vo, mieliausioji močiutė, kapelio žalia žolė žaliuoja, 
berželis svyruonėlis svyruoja, raiboji gegute kukuo
ja. Oi, skausta mūsų širdelės, netekusios mieliausios 
motinėles. O, kaip mirtis yra žiauri, negailestinga. 
Atėmė iš mūsų tarpo motinėlę, turėjo ją guldyti šal-
ton žemelėn. Nebūtų pakenčiama padėtis, jei ne viltis 
amžinojo gyvenime, jei nebūtų taip mielaširdingojo 
ir teisingojo Dievulio surėdyta. 

Tu, mamytė,, ilsies šaltojoj žemelėj, bet tu tebesi 
mūsų širdelėse. Tavo-gi mirtis paliko mūsų sielose 
neišgydomą žaizdą. Neužmiršime tavęs, močiutė, kol 
gyvi busime, kol nešios mus ši juodoji žemelė. Suėję 
į šv. mišių pamaldas pinsime tau vainikėlį iš "Sveika 
Marijų-", maldausime Švenčiausiąją Panelę apdova
noti tave malonėmis, kad tada būdama Dangiškojo 
Tėvo malonėje galėtum užtarti u i mus, tebetęsiančius 
šią žemi&ą kelionę ir kad mūsų mirimo valandoje 
pribūtum prie mūsų su Jėzumi, Marija ir Juozapu 
Šventuoju, kad galėtum mųs 6 broliukus ir 3 sesytės 
nuvesti ten, kur nėra nei verksmų, nei dejavimų, o 
kur visada giedoma šventas, šventas, Dievas Galy
bių. 

Dabar paliekame nuliūdime sunūs ir dukterys šia
pus ir anapus Atlantiko. 

SAMOŠKIENĖ 
( P o tč>ais R i m k a i t ė ) 

mir« n i g s . 1. 1»27 m., 1 vai. 
ryto, 25 .metų amžiaus. Gimus 
sausio 5. 1902, Chk-agu, 111. 

Pa l iko rikteliame nuli.ulinio 
vyrą Petrą, simų Robertą 7 
m. amžiaus, motina Aleksan
drą, tėvą Valerijoną Rimkų, 
seser | Eleną, broli Kazį ir gi
mines . 

Kūnas pašarvotas 10733 Praf 
rte ave. Roselami. III. Lakto-
ttivės Įvyks fianedėlyje, sausio 
& d. Iš namą 8 vai. bus at ly
dėta J Visą Šventą bažnyčią, 
kurioj {vyks gedul ingos pamal
dos už velionės sielą. P o pa
maldų bus nulydėta f šv. Kazi
miero kapines . 

Nuoširdžiai kvieč iame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus' 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 
Muliudę: V y r a s Sunūs, Tėvai, 

Sesuo, Brolis ir Giminės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis , Yards 1741. 

, ( 2 - 3 ) 

X Aušros Vartų bažnyčioje 
Jėzaus Širdies pamaldos šian
dien vakare, 7:00 vai. Tuojaus 
po pamaldų Apaštalystes Mal-

mo-
ky kloję. 

X Aušros Varių parapijos 
klebonas D. (J. Kun. Kudir
ka šiandie išlips iš laivo 
"Mauretania", New Yorke. 

X Aušros Vartų svetainėje 
sekmadieny bus šie susirin
kimai: 

1) Marijonu Rėmėjų, tuojau 
po sumos; 

2) Sv. Kazimiero Vyrų ir 
Moterų draugijos 1:00 vai.; 

3) &v. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 4:00 vai. 

X " Labor l)ay" vakare 
7:00 vai. sutiktuvių vakarie
nė su gražiausiu parengimu ir 
koncertu. 

PARSIDUODA m o d e m i š k a s na
mas, 6 fl., 3 Storai, v iskas išren-
duota, garo apši ldymas, ant kampo. 
Kampinis storas užimtas minkštų 
gorimų parlorium, kiti užimti ice-
oreara parloriu ir valgykla. Kaina 
nebrangi. Sutiksiu mainyti . Randasi 
ant p. r. kampo 69 ir Robey gat. 
Savininką gali matyti tame pat na
me kasdien. 

( 2 9 - 3 ) 

ĮVAIRUS KONTRAKTORJV 

D I D Ž I A U S I 
BARGENAI 

NAMŲ IR 
AUTOMOBILIŲ 

10 flt. naujas muro namas 
6x5 kamb. 2 po 4 ir 2 fl. po 3 
kamb. parsiduoda arba išsi
maino ant farmos, savininkas 
priims lotus už pirmą {mokė
jimą. 

PEOPLES HARDVVARE 
AND PAINT CO. 

S A V I N I N K A I 
GREGOROYVICZ BROS. 

Užlaikome: 
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, jrankių, Indų ir kitokių na
minių reikalingų re ik men ų . ' 

Turime plumbinių ir elektros 
reikmenų. 

1901 WEST 47th STREJET 
Telefonas I^afayette 4138 

Chicago, 111. 

8 flt. ir 2 storai kampinis 
bizniavas namas įsimaino ant 
kitokio namo arba farmos^ 
perkant reikia įmokėti $3,500. * 

4 flt. bizniavas kampinis 
namas, įmokėti $3,000 kitus 
kaip renda, savininkas mainys 

Ibilia ant kokio biznio. 

I 

ANDRIEJUS 
GRABAUSKIS 

mirė rugp. 31, 1»27 m., i :zo 
po pietų, 70 metų amžiau?. 
Ki lo i š Vilkaviškio Apskričio. 
Vištyčiu Parap. Pavištaičių 
Kaimo. Amerikoje i šgyveno 42 
fcuetu. 

Pa l iko didel iame nuliūdime 
dvi dukterį Oną ir Emil ija, du 
žentu St. Šimkų ir Kaz. Alber
tiną fr gimines. 

Kūnas pašarvotas 1400 So. 
Cicero, Ave . ' Cicero, Iii. Lai
dotuvės ivyks Subatoj, Rugsė jo 
19 d. I š n a m ų 8 vai. bus at
lydėtas į šv. Antano bažnyčią, 
kurioj (vyks gedul ingos pamal
dos už velionio sielą. P o pa
maldų bus nulydėtas } šv. K a 
zimiero kaipines. 

Nuoširdžiai kv ieč iame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š iose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Dukterys, 
Žentai ir Gimines, 

l a i d o t u v ė m s patarnauja grab. 
Eudeikis , Yards 1741. 

N E P A P R A S T A S B A R G E N A S 
PARDUODU naują murini namą. 

2 fl. po 6 kambarius. Randasi prie 
32 gat/ ir Auburn Ave. Parduodu 
dviem tuks-taneiais dolerių pigiau, 
negu mokėjau. Kaina $14,500. Ap
leidžiu Chicagrą. 

B. V lTKAl 'SKAS 
4650 So. Western Ave. 

Tel. Lafayette 2321 
(£2, 

Parduodu kepyklą. Per 20 
metų išdirbtas biznis. Su pil
nu įrengimu. Pirkau naują 
biznį. Todėl grpit norime par
duoti. Parduosime pigiai. 

3341 Auburn Ave. 

IJX.\ tavo duktė iš
moksta Dress De-
signlng ir Dressma-
king. Tai puikus ir 
gerai apmokamas 
darbas. Lengva iš

mokti. PareikaJauk N e m o k a m o s 
knygelės. 

MASTER DRESSMAKING 
COLLEGE 

J. F . Kasnieka, vedėjas 
190 No. State St. Kamp. Lake St. 

10-tas augštis 
(23 -23) 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

MaHavojame, dekoruojalne, kal-
s imuojame ir popieruojafne na
mus. Padarome darbą greitai ir 
pigiai. 

Užlaikome maliavų, popieru ir 
st iklu ir t. t. 

3149 SO. HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

^ ! 

M / 

BUDAVOJAM naujus namus, 

taisom šonus, perbudavojaim, iš
taisome ofisus ir storų frontus. 
Tie darbai mūsų specialybė. Mū
sų kainos žemiausios. 

JUOZAS RIMUTIS & CO. 

3204 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 7334 

Pašaukti arba kreiptis n u o . 6 iki 
& vai. vakare. 

<20-i20) 

MORTGEČIAI-PASKOIOS 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola suteikiama J viena dian. 
Perkame real estate kontraktui 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas f500.000.oa 
8804 S. K E D Z I E A V E 

Tel. Lafayette 8738-6718 

3 flt. muro namas su visais 
įtaisymais įmokėti $1,000, įsi
maino ant farmos arba lotų. 

45 automobilių garadžių ga 
Įima pirkti su namu arba vie
ną biznį. Įmokėti $3,000, ki
tus kaip renda, arba mainy
siu ant farmos, lotų arba na
mo. 

3 pagyvenimų muro namas 
su visais įtaisymais, įmokėti 
$1,500, įsimaino ant bilia ko-, 
kio biznio arba lotų. Kaina 
$6,500. 

7 kambarių rezidencija ran
dasi Foun du Lac, Wis. įsi
maino ant farmos, lotų ar bilia 
kokio biznio. Kaina $6,500. 

3 pagyvenimų medžio na
mas kaina $4,500, įsimaino ant 
bilia kokio biznio, priims lo
tus del pirmo įmokejimo. 

PARDUODAM — MAINOM, 
NAMTJS, LOTUS, FARMAS Ir BIZNIUS 

Jei nori pirkti ar parduoti na-
^ ^ mą, lotą, farmą, ar biznį tai 
pirmiaus kreipkis pas mus. Turime dau 
gybę bargenų ir esame visados pasirengę 
teikti greitai, sąžiningą ir perą patarna 
vimą, visose Keal Estate reikaluose. 

Skoliname pinigus, Išrenduojame ap
saugos dėžutės, Daroma įvairius dokumen 
tus, daviernastis etc. I 
FRANK L. SAVICKAS & CO. 

REAL ESTATE 
726 W. 18th St. Įelef. Canal 1603 

Dabar Suromskis turi labai 
gražių ir naujų modelių 1928 
m. automobilių. Norintieji ge?' 
rų automobilių, visuomet 
kreipkitės pas Suromskį. Taip 
gi turiu vartotų gerų automo
bilių, kurie galima pirkti la
bai pigiai 

G. P. SUROMSKIS 
& C 0 . 

REAL ESTATE BR0KER & 

AUTOMOBILE L>EALER 

5833-35 So. Western 
Avenue 

Tel. Hemlock 6151 

http://f500.000.oa

