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( I Drangas" yra vienintelis liet 

kat. dienraštis. Jis jų reikalus re
mia ir nuo priešų gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
"Draugas" lankia iš katalikų 
paramos, nes juk priešai jo nerems. 

. » 

Spauda — tai galinga jėga. Tj 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir rastais katalikišką spaudą. 
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METAI-VOL. XD 

SOCIJALISTAI 
Vokietija Pripažįsta 

Arbitražą Su Francija 

n t U A 
SULAIKOMI SKRIDIMAI 

PER ATLANTIKĄ 

Rusijos Bolševiku Ekonominė Tvariu 
Baisia Griūti 

SKRIDIMAI PER ATLANTIKĄ JAU 
BLOKUOJAMI 

Europ os Ekonominė Kova 
Amerikai 

VIEN KITI KITUS AUK BOLŠEVIKŲ PRAMONĖ 
ŠTINA 

GENKVA, mgs . 11. — T. 
Sąjungos suvažiavime Vokie
tijon užsieniu ministeris Stre-
s< inann palakė. \\v:ą prakal
bą, palankia santarvės val<ty 

ii paėiai T. l y t i nga r. 
Tarp kitko jis pareiškė, kad 
padarytą Vokietijos su Fran-
eija arbitražo sutarti Vokieti
ja pripažįsta. 

Suvažiavime tas sukėlė 
daug susidomėjimo. Franeijo-
užsieniu ministeris Briand 
už tai ėmė aukštinti Strese-
manna. ir Vokietiją. 

Briand nemažai laiko paš-
-^•ntė dar T. Sąjungos pozi
cijos gynimui. J is nurodė, 
kad jei ne T. Sąjunga, Euro
pa anai- metais butų susilau-

IMA GRIŲTI 

VVASHINGTON, nigs. 11. 
j — Tolimesni amerikoniški] ir 
! Kanados lakūnų skridimai 
įper Atlantiką sulaikomi, atsi-
[žvelgiant j įvykusias tomis 
dienomis nelaimes, kuomet 

lAtlantike pragaišo ir žuvo 
j keletas asmenų. 

Pati valdžia negali suvar-
įžyti privatinių skridimų. Bet 
'visuomenės opinija savo at
lieka. 

Bostone ir kituose miestuo 
se paskirti aukšti "p ra i za i " 

i už skridimus per Atlantika 
atšaukti. Kanadiečiai lakūnai 
tuipat sulaikyti. 

Pasirodo, kad nedaugeliui 
lakūnų pavyksta laimingai iš 
eiti iš kovos su gamtos jėgo
mis Atlantike arba Pacifike. 

MILŽINIŠKAS BOMBINIS AEROPLANAS 
o 
•ė 

1 

RIAUŠES LIETUVOJE 
1 * — i. 1 — 

Riaušininkai Tauragėje 
Išplėšė Kasa 

Pagrobė Du Šimtu Trisdešimts 
Tūkstančiu Litu 

RIAUŠININKŲ VADAI PABĖGO Į įm 
JURBARKO MIŠKUS 

Tai J. Valstybių karo laivyno bombinis aeroplanas. Turi 
du dideliu motoru. Aprūpintas daf kulkasvaidžiais. J is iš
mėginamas orinėj stoty St. Diego, Cal. 

.MASKVA, nigs. 11. — Bol 
ševikų pramonė Rusijoj ima 
griūti. Sovietu valdžia parėdė 
visose pramonės šakose su
mažinti išlaidas. Administra- i 
ei jų personalai bus žymiai ap
karpyti. 

Be to, personalai bus susiau 
rinti susisiekimų, sveikumo, 
švietimo, finansų ir kitose vai 
tižios šakose. 

VOKIEČIAI GAMINA NAU
JUS AEROPLANUS 

BERLYNAS, rūgs. l t . — 
Nei vienas vokiečių lakūnas 
šjim*t nedrįs skristi per At
lantiką į Ameriką. Nes tai ai
ški saužudvstė. 

Vokietijoj greitai bus dir-
bdinami nauji aeroplanai 
kristi per vandenynus. Jau 

INDIANA GUBERNATO 
RIUS TRAUKIAMAS 

TIESON 

pagaminti tų mašinų modc-
X,<hul,as Rusijoj tad dar H a j M u 5 i n o s b l w mMhl\>k<», 

<lanff.au padidės. L ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

' , .žinų, galės vežti apie 100 
MATO EUROPOS SĄMOK- 'žmonių. Jei vieni inžinų su-

SLĄ PRIEŠ AMERIKA [ges, kiti veiks. Jei įvyks ne-

INDIANAPOLIS, Ind., ru
gsėjo 11. —- .^Marion apskri
ties grand jury šios valstijos 
gubernatorių Jackson apkalti 
no korupcijoje ir jis bus pa
šauktas i kriminalini teismą. 
Su juo kartu apkaltinta ir 
keletas kitų gubernatoriaus 
šalininkų. 

CHICAGOJE 
Šeštadienį " D r a u g o " Re

dakciją aplankė iš Lietuvos 
atvykę* gerb. komįfc S. Rim
kus. 

ELTA — praneša, rugsėjo 9 rytą Taurag'eje įvyko 
riaušes, kuriose dalyvavo šimtas žmonių. Riaušinin
kams vadovavo pašalintas iš kariuomenes kap : tonas Ma
jus social-demokratas, Mikulskis unokytojas ir Soltanas. 
Vienas riaušininkas užmuštas, du sužeisti ir netikėtai už
muštas vienas leitinantas. Riaušininkų vadai pabėgo į 
Jurbarko miškus su dviem Šimtais trisdešimts tūkstančių 
litų pagrobtų iš Lietuvos Banko. Tauragėje suimta 60 
asmenų. Padėtis ats tatyta tą pačią dieną po pietų. 

Lietuvos Pasiuntinybe Amerikoje 
Washington, D. D. 

Suimtas nepaprastas 
plėšikas 

Cliieagoj aną dieną suim-
jtas plėšikas vadinamas 'Cai/ 

Daugiausia einasi apie po-1 (katinas), kurs ilgus laikus 

/ ; laimės, mašina ant vandens 

litinius papirkimus. rr 

Vilniaus Miesto Taryboj 
Lietuviai Kalbėjo Lietuviškai 

ei a gatvėse užpuldinėjo mo-

WASHINGTON, nigs. 11. > galės pliuduruoti kai valtis. 
— Francija įvedė naujų mui- [ Vokiečiai ekspertai yra nuo 

kas naujo karo, kuomet grai- tanis tarifą, kuriąja tiesiog mones, kad i dešimts metu 
kai su bulgarais susikivirči- uždrausta daugelio ameriko-
jo. niskų prekių importas. 

Ir Briand pareiškė, kad be 

SURADO PRAGAIŠUSI 
TYRINĖTOJĄ 

LIMA, Peru, rūgs. 11. — 

teris plėšimo tikslais ir pra-
gaišdavo. 

Su juo areštuota ir jauna 
mergiščia, kuri esanti jo žmo
na. Plėšikas išpradžių polici
jai pasisakė vadinasi Mitcbe 

T. Sąjungos taika Europoje 
n-butų galima. Dar pažymė
jo, kaM taikos reikalais turi 
darbuotis išvien visos valsty-

Be to, ta pati Franci ja pa-Į pavojaus 
darė pirkly bos sutartį su Vo
kietija. 

Sen. Borah tame įžiūri Eu
ropos valstybių ekonominį 

kristi per Atlantika' ištobu-j1 5 Brazilijos automobiliu at- B . P a s k i a u l i z i n o esąs Ba
ilintomis oro mašinomis nebus! v X k o ( ' i a inžinierius C o u r t e - j k o r J o t § v a s g y V į n a s &*, 

ville. J i s pranešė, kad už 100 

APLINK PASAULĮ SKRIN-
DĄ LAKŪNAI SHAN-

GHAJUJ 
bės, kaip didžiules, taip ma- sąmokslą prieš J. Valstybes. 
žosios. Nusiginklavimo klau
simas ateity bus išspręstas. 

Iš štai ta pati Franeija dar 
nori gauti daugiau paskolos 

ITALIJA T. SĄJUNGOS 
PUSĖJE 

HONGKOSC, rūgs. 10. — 
Aplink pasaulį sklindą ame
rikoniški lakūnai, vairininkas 
Brock ir milionierius Sčhee 

•VOKIEČIAI STEBISI SAVO j monoplanu 'Pride of Detroit' 
MINISTERIU išskrido į Shangliajų. 

Amerikoj. 

GENEVA, nigs. 11. — I-
t ai i jos delegatas T. Sąjungos 
suvažiavime, Sig. ^eialoja, BERLYNAS, rūgs. 11. -
kalbėdamas aukštino T. Sa- .Vokiečių spauda reiškia nuo 
junga už jos pasidarbavimus j stebos ministerio Stresemann I pHILADELPHIA Pa. 
Kumpos taikai. 'pasakyta prakalba T. Sąjun-

Jis pareiškė, kad šauksmai gos suvažiavime, 
už Furopos valstybių nugink-! Kai-kurie laikraščiai pažy-
lavima esą tušti. To visa 'nu, ar tik nebus preliudija 
greitai negalima atsiekti. T. ! Vokietijai susiartinti su Fran 
Sąjunga tikslo siekianti pa- cga i r . Britanija militarinei 
lengva, laipsniškai. Je i ji kombinuotei. 
tuos darbus greitai mėgintų' Vokiečiai monarchistai te-
atlikti, tivojaus nusisuktų I člaus Stresemanną vadina 
sprandą. Į Vokietijos " išdavėju." 

PLĖŠIKAI AŠTRIAI NU
BAUSTI 

ru
gsėjo 11. — Uži krautuvių už
puolimus du plėšiku, Leo Fo-
wler, buvusis Detroito polic-
monas, ir Edward Blackman 
iš Washingtono, teismo nu
baustu po 40 ligi 80 metų 
kalėjimo. 

mailių nuo Diamantina kalnuo 
se matęs britų tyrinėtoją 
pulk. Fawcett, kurs 1925 m. 
kalnuose pragaišęs. Sakosi jis 
ten su s#vo sūnum gyvenas 
ir atliekas tyrinėjimus. 

IEŠKOTI PULKININKO 
FAWCETT 

• » 

NE WYORK, rūgs. 11. -
Richard Marsh leidžias, mo-
kslinėn ekspedicijon j Brazi
lijos dykumas. 

Jo tikslas be kitko ieškoti 
britų pulkininką Fawcett, ty
rinėtojų, pragaišusį ten 192T) 
metais. Be to, ieškos dar pra-
gaišusio lakūno Paul Redfe-
rn, kurs iš Branswick\> skri
do į Braziliją. 

velande. 
Policija gyvenamuose plėši 

ko namuose rado galybes vog 
tų daiktų. Daug moterų iden
tifikavo plėšiką ir savo pa
vogtus daiktus. 

"Gazeta Warsza\vska Pora-
na" , rašydama apie pirmą Vi
lniaus miesto tarybos posėdį, 
pažymi, kad jau jame prasidė
jusios atakos prieš "lenkišką 
Vilniaus pobūdį". Žydų atsto
vai reikalavę pripažinti lygias 
teisėj žydų kalbai ir posėdy 
kalbėjo žydiškai. Gudų ir lietu
vių atstovai taip pat kalbėjo 
savo kalbomis. Posėdžio gale 
buvosvarstomas pasiūlymas 
del sulyginimo visų krašto kal
bų. Pasiūlymas priimtas 23 ba-
lsij dauguma. "Ūkininkas." 

įvertinta visi Martvno Jan-
kaus nuopelnai mūsų tautai ir 
valstybei 

Kitais metais Martynui Jan 
kui sukaks 70 metų. Reikia ti
kėtis, kad ir Kaunas nepamirš 
pagerbti šio žymaus Klaipė
dos kr., taigi ir mūsų tautai, 
žmogaus. "Rytas." 

LENKŲ ORLAIVIS ANT 
KAUNO 

i WASHINGTON, rūgs. 1L. 
Iždo sekretoriaus asisten-

j Negryžo iš atostogŲ 
Herman ir Oscar Kraff iš 

Clneagos, tėvas, 65 m., ir su
nūs, 33 m., buvo atostogose 
ir abu nuskendo Okee ežere, 
YVisconsine. 

Mirė nuo sužeidimo 
Stephen Patueha, 3 metų, 

7640 Greenwood ave., žai
džiant įsipiovė stiklu rankos 
pirštą. Laiku pirštas neapžiu-
rėtas ir vaikiukas mirė nuo 
kraujo ' užnuodijimo. 

MOTCRŲ AMATŲ MOKYK- V a i k Ų a P s a u S a i 

LA Į Chicagoj mokyklas lanko a-
—* - pie pusė milijono vaikų. Po-

tas Lowman pripažįsta, kad I Švietimo ministerija leido licija iškelia kampaniją vai-DETROIT, Mieh., rūgs. 11. 
— Čia vakar prasidėjo Gor-
don Bennett tarptautinės ba
lionu lenktynės Dalyvauja 15 Koven st., trys gaisrininkai ,čių. Bet jie gaudomi ir busią tūrių skyrių moterų amatų me- kooperuoti su policija. Nes 

MAŽOSIOS LIETUVOS 
VEIKfiJO MARTYNO JAN

KAUS 69 METŲ SU
KAKTUVES 

Rugp. 9 d. apie 16 vai. ant 
Kauno pasirodė nepažįstamas 
lėktuvas. Lėktuvas skrido iš 
Lenkų pusės apie 600 metrų 
aukščio. • 

Įsižiūrėjus į ženklus, pasi
rodė, jog tai lenkų lėktuvas. 

Pasikėlus mūsų vienam tėk-
tuvui, lenkas paskubomis per 
Varėną paspruko savo pusėn. 

^Lietuvis." 

KONFISKAVO PRIEŠBOL-
ŠEVISTINĮ LAIK

RAŠTĮ 

Rugpiučio 7 d. lygiai sukako 
69 metai amžiaus įžymiam Ma 
žosios Lietuvos lietuvių^ veikė
jui Martynui Jankui. Tą 'die
ną gerb. jubiliatas savo na
muose Bitėnuose, netoli Ram-
byno kalno surengi paprastą 
šeimyninę savo gimtuvėms pa- BERLYNAS, rūgs. 11. 
minėti puotą. J is gavo visą ei- Vietos policija čia konfiska-
lę pasveikinimų su įvairiais Ii- vo priešbolševistinio laikraš-
nkėjimais, kaip asmeniniai, čio " R u l " laidą iš rugsėjo 9 
taip ir raštu. Klaipėdos kras- d. Tai atlikta reikalaujant 
to prezidento p. Švelniaus va1 j bolševikų ambasadai, 
rdu ir savo vardu sveikino M. i Šiam laikraščio numery 
Jankų p. Borehertas, XX-tos į padėtas rusams ir jų šalinin-
šaulių rinktinės vardu sveiki- kams įspėjimas neužeiti į bol 
no rinktinės valdybos pirmini- sevikų ambasadas, konsulia-
nkas p. Lėbartas. Taip pat 
sveikino buvęs krašto direkto-

Trys gaisrininkai sužeista prgbibicijos vykintojų agen- (pil. ,St. Gudonytei įsteigti ir kus apsaugoti gatvėse nuojrius ir žymus lietuvių veikė-
Gesinant gaisrą, 770 De 'tų tarpe yra daug didelių suk savo lėšomis laikyti Kaune ke- automobilių. Visi kviečiami!jas ūkininkas Reizgys. Bendrai 

balionų. sužeista. I lig vieno pašalinti no mokyklą. "Lietuva." daug vaikų su važinėjama. 
syeikininrų buvo apie 50. Vi
suose sveikinimuose tinkamai 

tus arba jų pirklybų komisi
jų ofisus. Nes tuose butuose 
yra slapti rųsiai, kur veikia 
črezvičaikos agentai. Atsilan
ką rusai gali but nutverti ir 
tuose Tusiuose nužudyti. 

http://lanff.au
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sukaktuves 
Rugsėjo mėnesio 2 d. suėjo 

lygiai dvidešimts metų, kai 
Vilniuje įsikūrė Lietuvių Dai 
lė> Draugija. Šias sukaktuves 
Dailės Draugija minėjo ata
tinkamomis paskaitomis, nu

šviečiant draugijos veikime 
tautiškojo meno dirvoje. 

Prie šios progos tenka pa
brėžai, kad nrasų dailininkai 
labai žymiai prisidėjo prie 
lietuvių tautos budinimo. 

Esama žmonių, kuriems nesuprantama lietuvių katali-! Oiurlionies, Žmuidzinavi-

Lietuvių Dailės Draugijos ir pasakojimais apie Tėvynės 

LIETUVOS KATALirtl VEIKIMO CENTRAS 
s — - — • • • — — - ^ 

kų organizavimosi idėja. Lietuva esanti katalikiška šalis, jčiaus, Rimšos ir kitų veika-
tat Katalikų Bažnyčia savaime katalikus telkia krūvon. iiai kėlė tautinę sąmonę, kėlė 
Kad tai yra tiesa, to ginčyti negalima. Bet pats gyvenimas j mūsų tautiškąjį menę. Pir-
parodo, kad tose šalyse kur katalikai pasiliko katalikais, mieji mūsų dailininkai telkė-
tik bažnyčioje, o už bainyčios sienų jiems tikėjimo idealai Lj į Dailės Draugiją tais dar 

laikais, kada mūsų tauta bu
vo persekiojama ir marina-

nerupėjo, ten katalikybė atsirado pavojuje. Kaip atsitiko 
Portugalijoj, Rusijoj, taip atsitiko ir Meksikoj, kur katali
kybė visomis galimomis priemonėmis yra persekiojama. Ti- j m a Nors begalo sunkiose sa
kintieji tose šalyse nebuvo organizuoti, todei pavojai juos lygose teko pradėti organi

zuotis ir kurti, vienok darbas 
buvo pasekmingas, jis visas 
kliūtis . pergalėjo. 

užtiko visiškai neprisirengusius. Jei jie butų buvę taip or
ganizuoti, kaip organizuoti yra Bavarijos katalikai, tuomet 
butų lengvai atlaikę priešų antpuolį. 

Seniau ir Lietuvos katalikai nebuvo organizuoti. Ir 
šiandien tuo žvilgsniu jie žymiai dar yra atsilikę. Del to ir 
Lietuvoje jau buvo susidarę rimto pavojaus katalikybei. Vi
si juk žinome, kas buvo prieš gruodžio 17 d. pervarta, kuo
met j socialistų-bedievių rankas valstybės vairas buvo pate 
kęs. 

Santykiai su Vatikanu buvo pertraukti; naujas vysku
pijų pertvarkymas ir patys vyskupai nepripažinti; perse
kiota dvasiški ja, — kunigai- kapelionai ir bendrai katalikai 
mokytojai mėtyta iš mokyklų, persekiota katalikų organi
zacijos ir įstaigos, katalikai studentai del tautinio nusista
tymo nagaikomis buvo daužomi. Juk* tai tik dar pirmieji 
buvo socialistų vyriausybės žygiai, o kaip jau skaudžiai 
jie atsiliepė į katalikų gyvenimų. Kas but buvę, jei toji 
vyriausybe dar pusmeti butų prie valstybes vairo pasili
kusi I 

To viso akyvaizdoje turėtų atpulti kai kurių žmonių Lietuvai, tai iš topasinau-
abejonės apie reikalų katalikams organizuotis. Jei katali- "°J° •* nedidelis būrelis žmo 
kai but buvę- gerai organizuoti, rinkimai, kurie pavedė val
džią socialistams, nebūt buvę pralaimėti ir valstybė pati 
nebūt pergyvenusi tokių skaudžių momentų. 

Mes neįtariame Lietuvos katalikų visuomenės vadų ap
sileidime, ar nesugebėjime. Mūsų nusimanymu, jie ir taip 
daug tokiu trumpu laiku yra padarę. Juk caro laikais or
ganizuotis tik slapta tebuvo galima. 

Taip gražus organizavimas jaunimo, studentijos, išau-
ginimas kelių stiprių katalikų politinių partijų rodo, kad 

' vadai pilnas rankas sunkaus ir didelio darbo turėjo. Bet 
mums rodos, plačiosios masės dar tebėra neorganizuotos, ylr 
todėl reikia sveikinti naujai persitvarkantį Lietuvos Ka
talikų Veikimo Centrą, kuris ėmėsi darbo sujungti visas 
katalikų organizacijas ir plačiai apimti visą Lietuvos gy-

meilę. Lietuvoje reikia gerin
ti politines ir ekonomines gy
venimo sąlygas. Daugiau lais
vės privatinei iniciatyvai, ma 
&au siauro formalizmo, ku
rio rėmuose amerikiečiui tro
šku gyventi. * į 

"O ateis da laikas, kuo
met Amerikos lietuviai gyvu 
darbu įrodys savo meilę Lie
tuvai Štai kad vir Vilniaus 
vadavimas amerikiečių širdy 
se sukelia tikro patriotiško 
jausmo." 

Lakūnų aukos 

Populiariausias šių dienų 
klausimas, tai skraidymas lė
ktuvais padangėse ir lakūnų 
noras naujų rekordų pasiekti. 
Daromi rizikingi, tiesiog des
peratiški žygiai, kad tik pa
sižymėti, kad tik pasiekti tos 
garbes, kokios pasiekė kap. 
Iindbergh. Tos garbės pano-

AR J I IŠRODO l "BOBŲ 
T t S BOBUTĘ?' 

Bobutės, paprastai, vaiz
duojama senomis, bet taip nė-

talikų B«šay&0s pagelba. Jie 
buvo katalikai! 

Voltaire, Bousseau, Mara, 
Lenino revoliucijos! Kas jo
mis atsiekta! 
Gerinkime, nenaikinkime 

Atsiranda vagių-bankininkų, 
'ar tai reiškia, kad bankai ne
reikalingi, reikia juos naikin
ti? 

Atgiranda blogumų civili
zuotame gyvenime, ar tai pa
naikinti civilizaciją! 

Atsiranda nedorybių kapita
lizmo sistemoje, bet ar reikia 
panaikinti jį! 

Taip mąsto abu Chicagos 
laikraštpalaikiai, tie "paverg 
tų darbininkų" organai. 

Naikinti!... Naikinti!... Mė-

— "Neturėti tėvynės yra di
džiausia žmogui nelaime", — 
pasakė didis graikų rašytojas 
Euripides, gyvenęs penktame 
šimtmety prieš Kristų. 

ra su Mrs. Ruby Bedoya išjtyti bombas, šaudyti, užmuš-
Los Angeles, Calif., kuri 4i ti! Tai "raudonųjų" manija! 
metų amžiaus jau yra bobutė. 
Jinai ^ištekėjo dvylikos metų; 
neturėdama pilnai trylikos nie 
tų susilaukė dukters. Po try
likos metų duktė sulaukė duk
ters, kuriai Mrs. Bedoya yra 
bobutė. Negana to. Ir duk-

rėjo ir dvi moterys, tik, var- teis duktė jau augina poią 

Jie kaip tik žydeliai, ku
rie turėdami savo krautuvėje 
permažas kepures, mėgina pir 
kėjui galvą apkapoti. 

i gšės, abidvi tapo jurų gel-
Šiandien toji draugija jau I m i ų aukomis. Tai Anglijos 

nebe kelis, bet keletą desim 
tų dailininkų jungia. Jos už
davinys ir šiandien tebėra 
taip svarbus, kaip jis buvo 
prieš keliolika metų. 

Santykiai su Lietuva 

"Garsas" tuo klausimu, 
tarp kitko, taip rašo: 

1 'Jeigu vietoje jaučiama 
apatija ir atšalimas nuo Lie
tuvos ir jos reikalų, tai yra 
irgi priežasčių. Kuomet ame
rikiečių jausmai ir širdys bu
vo kuo plačiausiai atsidavę 

nių, kurie tuos gerus norus 
ir pastangas nuteriojo viso
kiom bendrovėm, kurios jau 
subankrutavo ar tebebankru-
tuoja anot kai kurių "del la
bo jų organizatorių." 

"Vargu Amerikos lietuvius 
sužadinsime gražiais žodžiais l visiškai yra vietoje. 

kunigaikštytė, 60 m. am
žiaus, ir jaunuolė Detroito 
mokytoja. Dabar jau kas sa
vaitę atsiranda naujų drąsuo
lių, pasiryžusių skristi ir sie
kti naujų atsižymėjimų. 

Susirūpino 

Kadangi dabar nebėra tos 
savaitės, kad jurų gelmės ne
prarytų po kelis lakūnus, to
dėl valdžios sferose ir visuo
menėje rodoma didelio susi
rūpinimo, kad užkirtus kelią 

lakūnų žudimuisi. Ispanija 
ir Kanada žada jau neleisti 
savo lakūnų skristi per oke
aną. Prie to paties ragina
ma ir Jungt. Valstybių vy
riausybė. 

Drąsa yra geras dalykas, 

vaikų, kuriems ji yra, tur
būt, "bobutės bobutė." 

KAIP MAN PA
TINKA 

Rašo Andrius Šnipas. 

Koks Mūsų Pavyzdis? 
Neužtenka pasakyti šios die 

nos mūsų jaunuoliams-ėms, 
kad jie nedori ir netikę. Tėvai 
temema munšainės dirbimą, 
-tebaigia "šlapias pares," te
eina į bažnyčią kas sekmadie
ni, tesirūpina savo dorove, 
tuomet ir jaunimas juos pa
seks. 
Revoliucijos ir Revoliucijos 

Kolumbas atrado Ameriką, 
Koperninkas parodė naują 
dangaus žvaigždžių gyvenimą, 
Thomas a' Kempis parodė nau 

bet kuomet ji nelaiku privc- ^ ^ į K r i , t a u s tikėjimų, 
da žmones prie mirties, tuo- j d v a i . i n į ^ ^ v i s i t r y s 
met obalsis "Safety first" guk-1( , u j e V 9 K l c y i s H : p i r m a _ 

sis parodė europiečiams nau
jas gyvenimo vietas, permai
nydamas soeialį Europoje gy
venimą; antrasis permainė 

kime ir visame gyvenime. Centro idėja — jungti visus ka
talikus už bažnyčios, stiprinti katalikybės dėsnius šeimy
noje, mokykloje, visuomenėje ir visur gyvenime.. Centras: mintis apie fizinį šio pašau-
jungs ne vien organizacijas bei parapijas, bet ir kaimus, jlio sudėjimą parodydamas 

Katalikų Veikimo Centrui vadovauja žymus mokslinin- naujas šakas astronomijoj; 
trečiasis perkėlė žmoniją iš venimą- Kiek girdėjome, Katalikų Veikimo Centras per- kai ir veikėjai — prof. kun. Pr. Bučys, ex-prezidentas A. 

organizuojamas Vokiatijos katalikų organizacijų pavyz- Stulginskis, prof. Tumėnas ir visa eilė kitų. 
( 1 7 1 j) 1 s ^ " 

"' . Reikia tik linkėti, kad tasai Centras taptų tikruoju 
Centro vadai supranta, kad katalikui, neužtenka būti L i e tuvoS Katalikų Centru ir po< savo vėliava sutelktų visus _ , _ „ „ - . „ 

kataliku Uk bažnyčioje, bet reikalinga, kad jis butų susi-1 katalikus. Stipriai organizuoti katalikai bus geriausia ate-j pagerino žmonių egzistavimų, gyvena amžinai savo vientau-
pratęs katalikas ir uz bažnyčios, kasdieniniame savo vei- para Bažnyčiai ir valstybei. j ie tų įvykdė tiktai Ka-lčių atminty. 

materializmo, rtuvesdamas į 
tikrąjį gyvenimą, dvasinį. Šie 
atrado naujus pasaulius. Šie 

Skaitytojau, ar žinai, kodeJ 
Aukščiausias suteikė mums 
dvi ausi ir tiktai vieną lie
žuvį ? 

Du kartu paklausyk; vieną 
sykį pasakyk. 

Andriui Šnipui patiktų, kad 
moterėlės perskaitę šią kolum-
ną, vieton mėsinyčioje pliot-
kinėti, darytų išvadas apie 
vaikų dorą auklėjimą. 
Nekask duobės, pats įkrisi 
Jaunimas — tai "ambici

jos sezonas" mūsų gyvenime. 
Tai pavasaris*. 

Deja, daug mūsų Ameriko
je gimusio jaunimo padaro iš 
savo pavasario žiemą. Mūsų 
jaunuoliams netinka praleisti 
laikas ant kampų bei įstoti į 
"internacionale čiutabokių 
dr-ją." 

Jaunuolis Gricius, kuris ne
senai tapo Chicagoje pakar
tas, kasė duobę kitiems, bet 
vargšas pats į ją įkrito. 
Jei tavo naudai* tai gerai 

Jei tavo pažįstamas savo 
kalboje perdeda tamstos nau
dai, tai tamsta neturi noro 
pavadinti jį melagiu. 

Ar netoks mūsų gyvenimas 
ir ar ne laikas mesti egoiz
mą? 

— Kas atiduoda savo gyve
nimą už tėvynę, tas negali nu
mirti, — skaitome pas vokie
čių rašytoją ir išminčių Slip-
pelį. Tuo jis norėjo pasakyti, 

i kad kas miršta už tėvynę, tas 

Ltn. B. Maželis. 

LIETUVIAI . 
Žinios apie senovės lietuvius. 

~ • i i M M • - - r -

(Tąsa) 
» Visus, kas tik su jais kariavo, skaitė 

piktadariais, žmogžudžiais. Karui pasi
baigus karo belaisvius, o ypatingai kil
nesniuosius, pa v., vadus, aukodavo die
vams. Likusius išžudydavo arba pavers
davo savo amžinais vergais. Su rusais 
ir lenkais — belaisviais apseidavo daug 
švelniau. 

Karui pasibaigus, parjojančius nu
galėtojais sutikdavo moterys, seneliai, vai
kai, visi džiaugdamiesi, dainuodami ir 
rankomis plodami. 

Taip buvo sutiktas 1361 metais iš 
.Maskvos pagTįžęs" Did. Lietuvos i Kuni
gaikštis Algirdas. (Panašus papročiai bu
vo pas gunus — Attila). 

Nepasisekimas karo lauke buvo 
smerkiamai išraiška bendro nepasitenki-

nimo ir neapykantos. Pabėgusius iš karo 
lauko be pasigailėjimo smerkdavo miriop. 
Mūšį pralošus lietuviai nepasiduodavo, o 
dažnai patys save nusižudydavo, daugu
moje susidegindami. Ir bendrai stabmel
džiai lietuviai savo gyvybės nebrangino. 
Savižudyjstė buvo nepersekiojama. Daž
nai netekę moterys vyrų ir-gi nusižudy
davo. Žodžiu, tvirtai tikėdami į busimą 
gyvenimą, į dabartinį atsinešė labai šal
tai. Pav., lietuviai nuteistieji pakarti, pa
korimo ceramonijas patys atlikdavo. 

Senovės lietuviai neturėjo sustiprin
tų piliųv Kad geriau apsisaugot nuo prie
šo, jie savo sodybas rinkdavosi nepriei
namiausiose vietose. Matydami, kad per-1 

galės jų pusėje nebus ir kad priešas jau 
visai prisiartina, gyventojai, be jokios 
abejonės ir gailesčio, sudegindavo savo 
namus ir slėpdavosi miškuose. 

Lietuviai labai vėlai priėmė krikščio
nybę. Lietuva (Aukštaitija) tapo pakrikš
tyta 1387 metais, o Žemaitija 1417 metais. 
Priėmimas krikščionybės ilgą laiką turė
jo/ fiktyvų charakterį, nes tas krikšto 

. - .. • * i > 

. ; . ' ; • -.« . 

•* i , . . iįt ' • •• •** ti 
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Criėmimas nei senovės papročių, nei tiky-
inių įsitikinimų juose apsoliučiai nepa

keitė. 
Nei ̂ viena tauta, priimdama. Kristaus 

mokslą, neatsinešė prie jo taip šaltai ir 
nebuvo taip prisirišusi /prie stabmeldžių 
kulto, kaip lietuvių tauta. 

Štai ką rašo Žemaičių vyskupas apie 
savo tikinčiuosius sulyginamai vėlai po 
priėmimo krikšto 1587 metais: 

"Mano vyskupijoje nėra nei vieno 
žmogaus, kuris savo gyvenime butų nors 
vieną syk buvęs išpažinty, nei vieno žmo
gaus, kuris butų priėmęs šventąją Komu
nija, nei vieno kurs žinotų nors papras
čiausią maldelę ar šventojo Kryžiaus 
ženklą (žegnonę), nei vieno kuris turėtų 
nors mažiausį supratimą apie šventąsias 
tikybos^ paslaptis. Pasitenkina vienu: gir -
di mes esame ne liuteriai ir pėtnyčioje mė 
sos nevalgoma o'tuo tarpu po senovei vi
sur neša aukas perkūnui, gerbia žalčius, 
ąžuolą skaito už šventą medį, mirusiųjų 
sielas linksmina ir vaišina, tam tyčia ren
giamomis puotomis ir daugel kitų įvai-

riaušių keistenybių". 
Dar XVII amžiaus bėlgyje stabmel

diški įsitikinimai pas aukštaičius, o* ypa
tingai žemaičiuose gyvavo pirmykštėje 
aukštumoje. Stabmeldiški įsitikinimai 
drauge su burtais ir įvairiais prietarais 
išdygsta viduramžio katalikybės dirvoje 
ir ytin prigija pas lietuvius, kas matosi 
iš daugybės procesų (sąryšy su burtais, 
užkerėjimais ir ypatingai raganomis, ku
rių Xietuvoje tuo laiku buvo labai daug), 
kurie tęsėsi per visą XVIII amžių. Kaip 
juokingai ir keistai lietuviai Kaune pri
imdavo Kristaus mokslo aiškintojus, apie 
tai 1582 metais rašytojas Strykovskis pa
duoda daug juokingai — įdomių istoriš
kų anekdotų. Tas visai nenuostabu, nes 
su taip mažu proto išsilavinimu lietuviai 
ir negalėjo taip greit suprast i r įsigilint 
į visas Katalikų Tikybos dogmas. 

(Bus daugiau) 

* i 

N e ^ r ą ^ a 2o-
etatai arba puikus 
paveikslai patrau
kia vyrus prie 
HELMARŲ. Bet 
tikras įsitikinimas 
į tabako gerumą. 
I r HELMARŲ rū
kytojai p a ž į s t a 
vertę. 

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi aUigrįsiie 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas* 

' y ?r/j 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, I IL 

Iš Badio Stoties CIG. . 
X Rngs. 5 d. palaidotas a. 

a. Juozas Nagaitis. 
X S. Bukauskas pristato 

namą, kur bus įrengta geleži
nių daiktų krautuvė. Statybos 
kontraktorius A. Krencius. 

X Rūgs. 4 d. Giedrininkai 
baseboliu nugalėjo United Clo-
thing daug sunkesnį teąmą. — 
0—5. 

Albina Sruogieniutė ne į u-
niversitetfj vyksta, bet moky
tojauti į Brooki'ield, IIL, j 
Šv. Barboros mokykla. 

Rūgs. 4 ir 5 d. Šv. Anta
no parapijos buvo bazaro už-
baigtuvės. 

Pats bazaras įvyko neju
čiomis; parapijonys paėmė po 
knygutę laimėjimui ir užsimo
kėjo po $10.00. Ona Reikaus-
kienė laimėjo Badio setą, ar
ba $300.00; Bol. Kelpšas lai
krodėlį ir Stasys Faiza žiedą, 
o p. Rakauskienė didelį par-

Rūgs. 6 d. prasidėjo moks
las Sv. Antano par. mokyklo
je. Pradėta 8:30 vai. iškilmin
gomis šv. Mišiomis, kurias ce-
lebravo A. Linkus, jam asis
tavo kun. J. Friedrieh, klie
rikas A. Valančius ir kl. S. 
Petrauskas. Klebonas, kun. H. 
J. Vaičiūnas, pasakė pritai
kintą pamokslą. 

ADVOKATAI: 

X Rūgs. 5 d. Giedrininkai 
pralošė baseball YVaukeganie-
čiasms, 8—3. 

Nesenai buvo surengta va
karėlis (surprise party) moks 
leiviams klierikams Valančiui 
ir S. Petrauskui. Vakarienė 
paruošta gardi. Rengėjomis 
buvo p. B. Daukšienė ir V. 
Dabašinskienė. Vakarėly buvo 
daug jaunimo, moksleivių ir 
pora viešnių iš AVaukcgan", 111. 

Gražias prakalbas pasakė 
gerb. klebonas, kun. Vaičiū
nas, kun. Linkus, diakonas 
Švarlys ir kiti. 

Ant galo klierikas Valan
čius ir Petrauskas dėkojo ren 
gėjoms ir tuonii vakaras bai
gėsi. 

Visi to vakaro .svečiai ir 
viešnios žadėjo važiuoti į 
„Draugo" pikniką. 

Rietaviškis. 

• POVILAS SIMUTIS 
Lietuvos vyčių Centro iždininkas, L. 

V. 36 kp., Brigliton Park, pirmininkas ir 
tos kuopos orkestros vedėjas. Jo vedama 
orkestrą grojo „Draugo" piknike, rūgs. 
11 d., Bergmans darže. 

PMLADELPHIA, PA. veik už "keš." 
Stambus aukotojas 

Pradėjus maliavoti mažny-
kNaujas Lietuvis Laldotojas ^ k a g k a i n a v o $3 (000 

aptverta ir viskas pataisyta i ja vienas Marijonų kunigas ir 

J . P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10750 So. Mlchigan Avcnue 
Tel. Pullman 5050 

Namų Telef. Pullman 6S77 
Specialistas Abstraktu. Vedėjas 

visu teisiu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 

A D V O K A T A S 
111 W. ADAMS St., Room 1217 

Telepbooe Randolpb 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

TeJephooe Roosevelt 0000 
iq Telefonas RepubUo 0600 

Paskiausiu laiku po antrašu 
1439 So. 2nd Str., Pliiladelp-
hia, Pa., atidarė laidotojo — 
"grmboriaus" įstaiga jaunas 

dol., greitu laiku pradėjo au
kos plaukti. Didžiausią auką 
(1,000 dol.) f am reikalui su
teikė V. Jenčaitis. Prasidėjus 

DETROIT, MICH. 

JOHN KUCHINSKAS 
B. F. MAŠTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 W. 22nd St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredomis ir Fėtnyčoimls nuo 9 
iki 8. 
Nedėliomis l l t o s iki 1 T. po piet 

I 

ir energingas lietuvis, Juozas 
,. ° j v T / i tvora tverti tas pats asmuo 

Kavaliauskas. A. V. . • 
pasirodė su tokia pat auka. 
Jaičaitis yra paprastas pa

siturintis darbininkas. Kiek
vienas gali suprasti, kaip jis 
yra brangus mūsų parapijai. 

Yra ir daugiau stambių au
kotojų, kuriuos vėliau paskel
bsime. V. P. J. 

Pataisymas 
Nesenai "Drauge" buvo 

rašyta apie 8. R. K. S. 171 kp. 
pikniką.. Pasakyta, kad, pel
no liko 55 dol ir už daržą ne
imta. 

Už daržą, paimta 15 dol. 
Pelno liko 60 dol. Iš tų 5 dol. 
paaukota parapijos4 piknikui. 
Liko 55 dol. V. P. J. 

A 
IX So. 

. A. OLIS 
ADVOKATAS 
La Sali e St.. Room 2001 

TeL Randolph 1034—Vai. nuo 9-8 

0241 8. 
7—9 

Vakarais 
Halsted St. Tel. Yards 0062 
r. v. apart Panedėlio ir 

PėtnyČios 

Central 1110 Res. Central 0403 
JOHN S. RYBICKI 

A D V O K A T A S 
5 4 W . R A N D O L P H S T R E E T 

R o o m 607 
1 7 3 2 V¥. 1 8 t h S T R E E T 

( 1 0 - 1 3 ) 

JOSEPH J . GRISH 
(Juozas J. Grisios) 

A D V O K A T A 8 
4631 So. Ashland Are. (2 lubos) 
Vaiandos: Nuo s:30 ryto iki 5:30 
po piet. Panedėliais, Seredoms ir 
Subatoms vakarais nuo 7 iki 9. 

Telef. Boulevard 2800 
R E S I D E N C I J A : 

•515 So. RockweU Street 
Telef. Repablic #723 

Vakarais Utarninko ir Pėtnyčioms 
- ** 

Pavyko 
Šv. Jurgio parapijos pikni

kas, rugp. 28 d., neblogiausia 
pavyko. Pelno liko suvirs $5J-
00.00. šį pikniką rėmė mūsų 
biznieriai aukomis ir skaitlin
gu atsilankymu. Aukojo daik
tais: 

K. Jeselionis už 18 dol., 
Chas. Steponauskas už 8 dol., 
J . Narus už 4 dol., M. Viga-
nauskas, už 4 dol. J. Bandža 
už 3 dol., L. Szirvaitis už 3 
dol., J . Jarušunas už 2 dol., 
J . Krataviė už 10 dol., T. Ju-
rienas už 2 dol., F. Podžiu-
nas už 8 dol., Gailiunas ir Mel 
lez už 4 dok 50c., ir patarna
vo nuvežime daiktų į pikniką 
ir parvežame atgal. 

Kiekvienas parapijomis tu
rėtų remti tuos biznierius, ku
rie aukoja parapijai. 

Piknike gražiai darbavos 
kaipo šeimininkai: K. Petro-
kas ir V. Jedinkus. Taip-gi ir 
šie asmenys: J. Usaris, P. Ta-
melis, M. Bukžaitis, V. Szna-
ras, W. Buteikis, K. Bagdo
nas, A. Belickas, S. Uždą vi
nis, V. Mikalauskas, J. Mika
lauskas, M. Jodsnukis, P. Ba
nionis, J. Spairing, J. Degutis. 
Iš moterų: J. Jokubaitiene, M. 
Petrokienė, M. Novekienė, M. 
Uždavinienė, Mikalauskienė, 
A. Balkienė. 

Visi darbininkai verti pa
garbos. 

Parapijos stovis 
Šv. Jurgio parapija yra 

gražiame stovy. Čionai klebo
nauja darbštus ir sumaningas 
klebonas, kun. J. Čižauskas. 

Matydami parapijonys daug 
jį veikiant bažnyčios reika
lai^, aukoja, kas kiek gali. 

Šiandie Šv. Jurgio bažny-

italų bažnyčioj laiko pamaldas, 
sako lietuviškai pamokslą. Pa
maldos būna 11:30 vai. ryte. 
Bet suorganizavus lietuviška 
parapiją, nereikėtų maišytis 
sveaimtaučiams po kojų. 

Darželis. 

išgyti. Jis pats meldės ir Jd-
ti už jo pasveikime meldėsi, i 
Pagaliaus jis išgijo. Tame 
pamatė maldos stebuklą, ir iš
sprendė už tai atsidėkoti Au
kščiausiajam pasilikus kuni
gu. 

Jo pasiketinimas dar la
biau sustiprėjo, kuomet ne

senai jo motina mirė. 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulevard 1889 

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 iki 12, 1 Iki S 

dieną,, i r 6:S0 Iki 9:80 v a k a r e 

4608 So. Ashland Ave. 
Netoli 46th S t Chicago. 111. 

TO HOLDERS OP 

SEC0ND LIBERTY L0AN 
*į PER CENT B0NDS 

EXCHANCE 0FFER1NG 0F NEW 
TREASURY N0TES 

Becond Liberty L o u bonda h»re been ealUd 
for payment oa Noveenber 1Mb neit, »nd B* 
interest will be p»id after tnat d*te. . 

Notice is given o( » new offenng of United 
States Treaaury notea, in exehaa«c for 8eeond 
Liberty Loan Converted 4 % per cent bonda. 
Tbe new aotea will be dated September 15,1927, 
and will bear intereet f rom tbat date at tbe raU 
oi 3 H per cent. Tbe netęs wiU inature ia iva 
yeara but may be called for redemption after 
tbree yeara. _ 

Interest oo Beeood Liberty Loaa Conrerted 
4 \i per cent bonds wUrrend<Ted and aeoepted ia 
aichange will be paid to November 16, 1927. 
The price of tbe new iaaue of notea, ia 100 H- Hold-
•ta aurrendering Seeead Liberty Loan Convert
ed 4 H per eaot bonda in ezeaaa<e will reeeive, at 
tbe time of delivery of tbe new notea, intereat 
on aueh Seeond Liberty Loan Converted 4 >i per 
eent bonda f rom May 16,1927, U November 15, 
1927, leaa tbe premium on tbe new notea iaanad. 

i Holdera of Seoond Liberty Loaa Ceaverted 
4 H per cent bonda who deaire to take advantac* 
of thia opportunity to obtain Treaaurv notea of 
tbe new iaaue, abould arranac with tbeir benk 
for aueh eaobaace at tbe earlieat poaaible date. 
aa thia oaTer wiH retnain open onry for a limited 
penod after September l&tb. 

Further iafonnatioa aaay be obtained freca 
tenka or Jrust eouipaoiea, or from aay Federal 

A. W. MELLON, 
fleeretary of tbe Treaaury. 

Bes. Tsi. Mk)waj 6512 

Dr. R. C C U P L E R 
CrTDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ouklej Ave. ir M-ta* Kire«i 

Telefonai Canal 1712-0241 
Valandos: 2iki 4 p. p. Pan«deilaU 

Ir KetverfetB rakara 

OR.S.BIEZIS 
GYDYTOJAS IR OHmOBOAI 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 Weat 22od 8tre*et 

Cor. 8. Leavitt St. TeL Canal 1222 
Rezidencija: 664« B. Maplewood 
Ave, Tel. RepubUo 7S4t 

Valandos; 1—• A 7—8 v. T. 
NedėltoJ: 19—11 ryto 

V . 

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

TeL LafayeUo 4144 
(nuo 9 iki 11 vaL ryto 

Valandos (nuo 4 iki I vai. vak. 

TeL Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

WaaMnftoa. D. C . 6. 1927. 

MELROSE PARK, ILL. 
Melrose Parkb kolonijoj y-

ra keletas kilnių darbuotojų. 
Jie tos darbuotės Lsmoko dar 
jaunose dienose jaunimo or
ganizacijose, t. y. L. Vyčių kp. 
Įžymiausiais kolonijos darbuo
tojais yra: A. Jonča, A. Urbe-
lis, P. Metrikis, J. Žvirblis ir 
P. Valuckas. 

Lietuvis aldermonas 
Kolonija gali didžiuotis, ir 

tuo, kad turi viena lietuvi al-
dermonu. Juom yra Kaiyg Ivi-
nskas. Šis politikierius yra da 
visai jaunas, bet gabus politi-
ko j . Galima tikėtis kad trum-
moj ateity jis pagarsės ne vien 
Melrose Parke, bet visoj Ame
rikoj, r j 

Parap. klausimas 
Lietuviai kol kas neturi sa

vo parapijos, vienok. veikėjai 
darbuojasi, kad J. E. Kardi
nolas Mundelein duotų leidi
mą sutverti čia liet. parapija. 
Aid. p. Ivinskas parap. orga
nizavimo reikalu ir-gi daug da 
rbuojasi. Jis yra ir pirminin
kas parapijos tvėrimo komite
to. Jau daug svarbių žingsnių 

Vieną vakarą įkabaldavo į 
pas vieną, biznierių koks tai 
raišas žmogus ir, vieną petį 
nulenkęs žemyn, priėjęs prie 
biznierio užklausia, ar žino 
ko jis norįs. 

Girdi, už durų laukia tau
tiškas klebonas, ar negalėtų 
jis įeiti į vidų ir paprašyti 
vakarienės. Biznierius su ki
tais savo draugais nusišypso
jo ir atsakė, kad del mūsų, 
girdi, gali už durų stovėti ar 
ba gali vestis jį iš kur atsive
dęs; mes įietikim tautiškiems 
"kunigams" nieko jiems ne
duosim. 

Taip tas raišas žmogutis 
susigėdinęs ir išėjo pro duris 
kitur ieškoti kvailių. 

Gaila, tokių žmonių, kurio 
ne tik kūnu nesveiki, bet ir 
protu. Jonuko tėvas. 

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halstcd St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pic^ų Mr 6 Iki 8 v a l - vakare 
Ros. 2201 So. AVaUacc Street 

DENTISTAI 

Office Boulevard 704J 

Dr. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Aahland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekoe 

Chicago. 111. 

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI 15.00 

AŠ TURIU 48 METUS FATTBIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

paa tikra specialistą, ne paa koki 
nepatyrei} Tikraae peclalistaa, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno isegzamt* 
navimo. Jųs sutaupysit laika Ir 
pinigus. Dauge.ia kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mane Radlo — geope — Kaggi, 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siška* bakteriologiška* egzaminą-
vknas kraujo aUdengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu a i pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas angryS jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, Širdies, reumatls-
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kia nislsen ėjusią, Jai k erė jusi a, 
chronišką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėlioklt neatėję P&* 

DR. H. M, VVISNOVV f 
LIETUVĖ DENTISTE 

2137 So. Cicero Avenue 
Cicero, 111. 

Valandos: Ryto: 9-1. Vakaro 
Išskiriant Seredą. 

3-9 

DR. C. G. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1016 — 1014 
I I W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės. 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo f> iki f«a 

Nedėllomls nuo l t ryto 11d 1 
po pietų. 

Tel. Canal 0157 Rea. Prospeot f i l i 

OR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

1831 Boutfc Balsted be. 
Rezidencija ««0I "8. Arteelan Ave 
Valandos: 11 ryto lkl t po pietų: 

• Iki 1:16 vakarą 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo omsą po numeriu 

4729 S. As&and Ave 
SPECIJ ALIST'Afl 

Džiovų. Moterų ir Vyrą IJgą v 
Vai.; ryto nuo 10—11 nuo 
po pietų: nuo 7—8:10 

Nedėllomls 10 iki II 
Telefonas Midway 2880 

S. A. DOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1446 So. 49th Court 
Tel. Cicero 662 

Rezidcncga: 4720 W. 12-th Pi. 
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888 
Valandos: Ryto: 10—12. Po 

pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė-
liomis pagal susitarimą. 

Tel. Canal 6764 
PERSIKĖLĖ Į KITĄ 

VIETĄ 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WBST 22nd STREET 

CHICAGO. 

i ^ = 

TIKĖJIMU PASVEIKCS 
ADVOKATAS BUS 

KUNIGU 

Of f. Yards 3557 Res. Hemlockl385 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
8401 SO. HALSTED STKEETv 

CHICAGO. UJU 

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

eia gražiai 
v, -i -v jis tuo reikalu atliko, i papuošta, vidus is-i J 

nialiavotas, klebonija taipat iš 
vidaus įr lauko papuošta, mo
kykla padidinta, naujas var
pas nupirktas, nauja tvora 

Nėra didelio vargo 
Tiesą pasakius, didelės bė

dos lietuviams su bažnyčia nė
ra. Kas sekmadienis atvažiu'o-

Middlesex apskrities, Ma-
ssachusetts valstijoj, distrik-
to prokuroro asistentas Ro-
bert J. "VVhite rugpiučio 30 
d. apleido tarnybą. Jis vyks
ta į Wrashingtoną ir ten įs
toja Katalikų Universitetan. 
Eis mokslus tikslu palikti 
kunigu. 

AVhite eina 34 metus. Kuo
met baigė Harwardo teisių 
mokyklą, Amerika įsimaišė 
karan ir jis įstojo armijom 
Karo laiku sužeistas. Praei
tais metais jam prisiėjo pasi
duoti pavojingai operacijai., 

Po operacijos jis, taip su
silpnėjo, kad nebuvo. vilties 

Feen&mint 
The Laxative 
Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma* 
Mėgsta jį visi 

25 METŲ PATYRIMO 
Fritaiklme akinių del visokiai akiq 

' Persikeis j Naują Vietai 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
OPTOMETEISTAS 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių Ir 
pritaikymo akiniu 

1801 South Ashland Ave. 
Platt Bldgf., kamp. 18 St. 8 a u g i a s 

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

Valandos nuo 9 ryto lkl 8:80 va
karo. Nedėlioj ofisas uždarytas. 

Tel. Canai 6&23 

J Ū S Ų A K Y S 

Jusų akys tai jūsų didelis turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikata. Jei nesveikos 
jusų akys, tai ir visas jusų kūnas 
nesveikas. 

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarimų 
akių higienoje visiems. 

Dr. G. MICHEL 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
3401 So. HaJsted Street 

Lietuvis Akių Specialistą* 
Palengvins aklų Įtempimą ka

rts esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
narvuotumo, skaudamą aklų kar
sti, atitaisau kreiva* akis, nuimu 
oataractus. Atitaisau trumpa regj 
ste ir tolimą regyste. 

Prirengiu teisingai aklnios v], 
soes aUltlRimuose egzaminavimą* 
daromas su elektra parodančia* 
•Bsllfnuslas fc>H<1a# 

8 pečiai e atfda atkrespiasas m* 
Kyklo* vaikučiams 

Talaadus nuo, l t ryto Iki • wu 
«ara Hsdėllomis nus l t ryto M 
l po Pistą. 

(Dabar gyvena:) 
4712 8. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 

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

Gera! lietuviams ftinomas per I I 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeri a 

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Kay ir kitokius 
elektros prietaisus 

Ofisas Ir Labaraforlja: 1886 W. 
I8th 8t.. netoli Morgan 8 t 

VAULNDOS: Nuo l t—18 platų 
Ir nuo 6 Iki 7:88 vai. vakarą 

Dienomis: ~Canal 
Telefonai: 8111. Naktį 

Bouth Shore 8288 
Boulevard 4186 

3235 South Halsted S t 
•a i . t — l t i . M. Ir po I r. vak. 

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir AknSerls 

S316 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—8 vakare 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 S0. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3206 
VAX*ANDOS: 

Nuo 10 iki 12 dieną. 
Nuo 2 Iki S po pietų. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 iki 12 dieną. 

m 
Pritaiko akinius, atitaiso regėji

mą, akių įtempimą, ir gal
vos skaudėjimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1. 

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679 

Offise Tel Lafayette 57t t 
Res. lolef. VUtftnia 0518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

444d S. California Avcnua 
Vai.: 1—6 p. P. 7—8 vak. 

.J = 
Ofiso Tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

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

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 81st Street 

•Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. Ne
dėllomls Ir šventadieniais 10-12 d. 

y 

A 



4 
5F-5 

B B A" V Q 
* » • ' • - i ^ j f , ^ . f i i i , 

Pirmadienis, RugsSjo 12, 1927 

C H I C A G O J E 

2iaiu~2iiieles. 

prasidėjo 40 valandų atlaidai 
su didelėmis iškilmėmis perei-

Uą, nedėldienį. Žmonių buvo la-

BfclDGEPORT 

Ponia Pocienė netik šauni 
dainininkė, bet ir puiki "chau 
ffeur". Ponas Pocius dar kol 
kas ' . 'Paige" rato nesuka, nes 

X P. Urbelis, kurs ant To-
\\n of Lake buvo nupirkęs 
nuo „Draugo" namą, dabar 
persikėle į Marųiu-Ue Tarką. 
Laimingo pasisekimo. 

X Briglitm Parke yra 
kriauėius ant Ro(*k\vell. Jisai 

įe. Nelaimė įvyko ant Town of. bai daug. Baigsis su procesija 
|,akc. į utarninko vakare. 

X Seminarijos auklėtinis '] X Brigbton Parke jau veik 
iMras Katauskis išvažiavo į visai baigiama statyti kleboni- sakosi esąs perdaug užimtas 
.Mmideleiiu 111. į seminariją.' ja. Išrodo labai graži. Per da- Konservatorija ir rengimu 
Dabar pradvs treėius mokslo bartinius atlaidus tikimasi savo chorų ("Kankl ių" ir 
metus toje įstaigoje. Geros į daug aukų, kurios, gelbės kle- "Dainos") besiartinančiam 
kloties jo augsto tikslo sieki--bonijos statymo lėšas padeng-'sezonui, kuriame žada daug 

V t i . 
YVaukeuano atvažia-

vežiojįmą po gražiausias ir j feuffalo, N. Y., Darbo dienoje 
žymesnes Detroit vietas. Taip- p a S akė politinę prakalbą. Už NAMAI •- ŽEMĖ 
gi dėkojam p. p. Alėbiams ir prohibicijos vykinimo nepavy-į 
p. p. Misevieiams. Iš tikrųjų, | kimus New Yorko valstijoj 
tokio nuoširdumo visai nesiti- kaltino ir įžeidė gubernatorių 
kejome rasti. Tamstų ^malonu
mas, ir Detroito miesto gra

me. 
X I: 

ir įsto PAMATŲ KASIMAS LIGO-, 

!gražių siurprizų patiekti mu-
įzikos ir dainos mylėtojams. 

mokytis 
i 

NINEI 
mrses. Džiaugiasi, kad gerai 

r • • • .». J,L+; +Ur Kugsejo 14 d. pripuola sv. Laimingai atsiekti tik-! ° ° < * 
Kryžiaus diena. Labo. Są-gos 
planuojamoji ligoninė vadinsis I 

• sekasi, 
lo. 

4-i : ," i • i • i ;i-v.,^i.,; ivo Juzefą Zaborskaitė tikina, kad visokie laikraščiai ^ 
. ' ,o i šv. Onos hgoninę 

esą geri, jis visiems tarr.au- fcJ 

ias. Matvt, jis laikosi tos dai-
t / | • V 

nos akymo: " jei tik vkną 
temylėčiau, kiti pasikartu." 
et kažin ar tas kriaučių,* K u v o H , t u v i ų dvasios vado, tai, ̂  * - * " ? ~ — 
taip elgtųs, kaip anoj dar oj j ̂  , a i s Y a n i a n i a i l w l n i v u g e r J ir tapo sumanyta, kad ^ m a t ų 

dirva. Kai apsigyveno čionai 
uolus veikėjas gerb. kun. A. 
Baltutis, tai greit ima dalykai I 

Katali-

Kol Marouette Parke ne, 
S v 

sakoma. Jei ne, tai ir laikntš 
riu klausime reikia skirtam 
žinoti. s 

X Šiomis dienomis CYtea 

Kryžiaus ligoninė. Dėlto 
po sumanyta, kad pamatų 

kasimas butų pradėtas šv. Kry 

Bridgeporto Moterų Sąjun
gos 1 kuopa tariasi ir rengia
si prie kuogražiausio priemi-

jmo laukiamos atstovės iš Lie
tuvos p. Franciškos Pikčilin- \ 
gienės. Pirma kuopa rodo ge 

Smith. 
Kongresmonas Boylan iške

itimas, neleis mums užmiršti h ė protestą, prieš tų Lo\vmano 
'niekados. ^ prakalbą. Protestas įteiktas 1-

liekaine jums visados dė
kingos. 

Ona Aleliunienė, 
R. Mazeliauskienė, 
B. Bitautienė. 

BRIDGėPORT 

žiaus dienoje, 
ffa diena Labd. Są-ga vra 

v v * v \ l -• * 1 * 

sv. Mišias, kurios 
I bus laikomos šv. Kazimiero 
Sesei u Vienuolyną. 

Trečią valandą ]K) pietų bus 

ir dabartiniai labdarybės vei
kėjai. Kviečiami dalyvauti iš-
ki'mėse visi Są-gos Garbės 

keistis gerojon pusėn, 
goj lankėsi kun. V- < i a n " ^ k 5 ; k a .panda platinasi. "Navi-
Sbeboygano, Wl , l iet par. ^ „ r l . p o r t o r į u į užeis bedarbės 
klebona>. ijikas 

X Y*tf«'ai Barkauskas, a- ' x Vnt. Rupnikas, gvv. p ^ F * * * * 8 P 8 * * * k a s i m a s ' K a " 
rtffių Svc/imojas, susižeidė vi- n u m < 4315 So. Hermitage, ne- * » '&&*** **•*& ****«» 
dūr iu i Dabar randasi County tįk(->laį pabaigė savo amželį.j 
ligoninėj. Jo gyvastis pavoju- K e t v e rgo vakare pargrįžo iš 
> = • darbo ir jausdamas nuovargį 

rriADAiuAi , . • . —• , ;&A™ «,,t I Nariai, kunigai, LalKl. Są-gos 
G R A B O K I A I : del darbo ir karkiu, IMMO ant, >. » 8 

- . I* „. . , . t- vllt;uAtjii n :kuopos, nariai, visos draugijos 
poiciana pasedetL Netikėtai u- ^ • _ ^ 
•/ėjo galvon svaigulys, virto, 
krito ir užsimušė. Pas grabo-
rių Kr Įeiki koroiieris apžiurę-' 
ies rado, kad buvo sprandą nu-
silaužęs. 

X Brighton Parke lietuvių 
Nek. Pr. Panelės'^v. bažnyčioj 

S. D. LAGHAW1CI 
LJetovis Grahorlu> 
SS 14 W. 23rd f lac t 

Chlcago, IU. 
Patarnauja laido 

luvėse kuoplgiausla 
Reikale meldžiu at 
sidaukti, o mane 
darbu busite užga-
nėdlntL 

Tel. Canal 1271 
2190 

ir visi žmones. 
Iškilmės Įvyks ant Labd. Sa

idos žemės, 68-tos ir Wasbte-

Svarbus visų, Bridgeporto dr-
jų susirinkimas 

Visu Bridgeporto draugijų, 
rą pavyzdį kitoms kuopoms. ^ t a iP idėjinių kaip ir pašalpi-
.Tau kur ne kur, bet tokioj d i - j ^ svarbus susirinkimas į-
džiulėj Chicagoje p. Pikčilin-j v y k s nigsėjo 13 d. antradie-
gienės misija turi pilnai pa-1 nv> 8 y a l - v a k a r e ' š v* J m ^ ° 
sisekti. Tai reikalauja Cliiea-!Par- s v e t - a n t • * » ^bų . 
gos lietuvių i r Motenj Sąjun- Nuoširdžiai prašome visų 

mūsų kolonijos draugijų pri
siųsti savo atstoves bei val
dybas šin susirinkiman, tiks
lu bendrai visiems pasitarti 
apie priėmimą, gerb. L. K. 
Moterų Draugijos atstovės p. 
F. Pikčilingienes, kuri Chica-
gon atvyks spalių mėnesy. 

Kadangi tai dar pirmutine 
moteris viešnia & įgaliotinė 
didžiulės Lietuvos Katalikių 
Moterų Draugijos svarbu yra 

gos garbė. Laikas visoms 
kuopoms subrusti, tartis su sa
vo gerb. klebonais ir veikėjais, 
kad gerb. viešnia atvykus Clit 
eagon neužsiviltų. . . Rap. 

IŠ A. S. R. K. MOT. SĄ-GOS 
APSKR. SUS-MO 

pų. Susirinkimą atidarė Aps
kričio pirmininke p. Br. Bi-

buvo 

Simpatiškas 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Pataravimas. 

J. F. EUDE1KIS KOMP. 
P A G R A D I ; V E D Ė J A I 

Didysis Ofisas; 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

, TeL Yards 1741 ir 4040 
SKTRIUfl 

4447 So. Fairriold ATenue, 
Tel. Lafayette 0727 

8 K T R I C S 
1410 So. 49 Cl.. Cicero 
Tel. Cicero 3704 ir 8094 

SKYRIUS 
S201 Auburn Aveirne 
Te!. B o u k v a r d 3201 

J. F. RADŽIUS 
Pigiausias Lietuvis Graborias 

CHICAGOJ3 
Laidotuvėse pa

tarnauju gerlau-
lr pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų lšdirbystės 

OFISAS: 
• « 8 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 406S 

KASTANCIJA 
ŠIDLAUSKIENĖ 

(Ravusi f iuprinskienė po tė
vais Al išauskaitė) . 

Miiv n igs . 9 d., 1927 m.. ."> 
\a l . ryte 45 ni«'tii amžinus. 

Kilo iŠ I.aukiškii; parapi
jos, l iajoriuų kaluio. Ameriko
je išgyveno 13 ««etų. 

I'aliko tlitkliante nuliiulime 
\ y i ą S«aiu>Io>ą, I dukteris: 
Antanina, Eleną ir Marijoną 
Martinaitiene. 2 si inu: Albiną 
kr Juo/apą, du broliu; Lietu
voj paliko motiną Oną, dvi 
sCMii. du švogeriu ir gimines . 

k ū n a s pašarvotas H850 F.x-
<lian«;t' a \ e . I.aUlotu>ės |vyks 
l tarninke. rūgs. U d., iš na
m u H vai. bus atlydėta į šv. 
Juozapo ba/nyėią, So. Cliiea-
goj , kurioj įvyks getlnlingos 
pamaldos už velionės sielą. P o 
pamaldų bus nulydėta 1 Sv. 
Ka/ivniero kapines. 

Nuoširdžiai kvieėiame visus 
gimines, draugus-en ir pažjsta-
įmis-mas dalyvauti šiose lai-
«lotll\«"'s<\ 

Nuliūdę: Vyras. Simai. Du
kterys. Motina, Seserys, švo -
geriai ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja gra 
lK)rius Kudeikis. Telefonas 

Yards 1741. ( 1 0 - 1 2 ) . 

Po iškilmių buy programa ir 
vakarienė sv. Kazimiero Se
serų Auditorijoj. Vakarienę 
rengia L. Są-gos ą kp. U Br i - j t a u t i e T 1 - ; Susirinkimas 
dgeporto. Kitos kuopos i r g i ! ^ , . . , , i r l a b a i rimtas 

prašomos prie šios puotos su 
'rinkliava prisidėti. ^ 

Visu«į surinktus valgius sių
skite j siv. Kaz. Vienuolyną. 

Lab. Są-gos Centro Valdyba. 

Moterų Są-gos Cliicagos Ap
skričio susirinkimas įvyko rug 
piueio 26 d., Šv. Antano pa
rapijos svetainėje. Atstovų da-į tad tinkamai musli kolonijai 
lyvavo iš 1, 2, 3, 7 ir 67 kuo- iprisirengti prie jos priėmimo. 

BRIGHTON PARK 

.•̂ .' 

Naujas ReUkvijorfus 
Dievą mylintieji žmonės mė-

irsta gražius hažnvtinius- daik-
tus, tat grasiai ir noriai jų 
įtaisymui aukoja. I r taip. Nors 
Nekalto Prasidėjimo parapijaĮk t- l a b a i y r a Vusirūpinusi tuo 

Ponia A. Nausėdienė ir p. 
B. Bitautienė išdavė raportą 
iš XlII-to Seimo. Raportai 
buvo geras ir priimtas su pa
dėka ir gaustu delnų ploji
mu. 

Buvo išreikšta apgailestavi
mas, kad mūsų Apskričio pir
mininkė buvo Seime ignoruo
jama. Daug buvo kalbėta a-
pie gerb. Atstovės atvykimą \ 
Chic&ga. Apskričio pirminiu 

Laikinoji Komisija. 

ždo sekretoriui. Proteste pa-
žymima, kad federalis valdini
nkas neturi but toks palaidus. 
J is turi žinoti, kad New Yor
ko valstijoj gubernatorius pil
do gyventojų valią ir nusista
tymą. 

AR JUS ŽINOTE, KAD 
Ibftautija pastafaisiais laikais išsi

plėtė visame pasaulyje, visose vals
tybėse, visose tautose. Visos tautos 
remia skaųtiją, nes tikisi jeis sau 
didelės paramos. Jų patyrimas pa
rodė, kad iš skautų išt ina geri, 
sąmoningi, tautos naciai, pasišven
tę, veiklus, supranta gavo pare ig i s 
piliečiai. Ar jųs žinote, kad Hefrnar 
jau .rūkoma ir mėgiama per -20 mo
tų. Milijonai tą žino ir mėgia tuos 
eigaretus labiau, negu kitokius. Ir 
tu fciu šiandie turėtum susitikti su 
Helmar. 

VALGYK IR NORĖK. 
K a m varginti šeimininkes, kad pas 

mus gali gerai pavalgyti. Tik ati
dariau restoraną, kuriamo' gamina
me naminius , gardžius ir šviežius 
valgius. Restoranas švariai užlaiko
mas, patarnavimas kuo mangiausias. 
Pas mus valgydamas nc/ inosi , kas 
tai yra alkis, o svarbiausia kas tos 
por vidurių ligos. 

KAROLIS MAROZAS ' 

2343 £o. Leavitt Street 

DIDŽ IAUSI 
BARBENAI 

• -

NAMŲ IR 
AUTOMOBILIŲ 

PRANEŠIMAS CHICAGOS 
APSKR. VARGONIN-

KAMS 

&iuo pranešu, kad Cliic. L 

Lai tavo duktė iš
moksta Dress De -
signing ir Pressma-
king. Tai puikus ir 
gerai apmokamas 
darbas. Lengva i š 

mokti. Pareikalauk 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 augšt is 
(23 -23 ) 

Apskričio liet. vargoninkų su 
sirinkimas įvyks pirmadieny, 
rogs. 12 d., lygiai 1 vai. p/> 
{lietu, Beethoveno Konserva
torijoj. 

Visus varg. kviesiu daly
vauti. Į sus-nič> žadėjo atsi
lankyti ir svečias konip. S. 

Šimkus. Sekretorius. 

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 įmokė-
jimą,. 

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 
'bilia ant kokio biznio. 

nuo pradžios jos įkūrimo tu 
rčjo gana gražų relikvijorių, 
kame yra laikoma <<v." Kry
žiaus relikvija, bet užsiminus 

reikalu. Nutarta šaukti extra 
susi rinkim?}, rugsėjo 8 dieną, 
kad jame dalyvautų visų kuo-

jpų atstovės. Kurių kuopų at-
apie tinkamesnį, tuojau atsira- • t o v ė s n e d a l y v a u s e x t r a s u s i . 
do skaitlingų aukotojų, tai iš r i n k i m e ) A p s k r i t y s neatsakys, 
Apaštalystės Maldos draugi 
jos, tai iš šv. Pranciškaus tre- pik ( , i l i T l g i e I 1ė s nepasiseks, 
eiojo įstatymo. I r dabar šv, 

Tel. Roosevelt 7532 

S, M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausj patarnavimą. 

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

tenkinti. 

1911 CANALPORT AVE. 
Chlcago, DL 

Tel. Boalevard 4tSt 

A. MASALSKIS 
OBABORITJ8 

Mūsų patarnavimas la ldotnrte* 
!r kok iam reikale, r i suomet eiita 
aanžiningras ir nebrangus, todėl 
kad netur ime lfllaldų užlaikymu 
akyl iu. 

8907 AUBTTRN A T I . 
rklvago. IU. 

A. + A. 
ANTANAS 
RUPNIKAS 

M M rug*. 1 d.. 1927 m. 6:lU 
vai. vak. 34 nu'tu amžiaus. 

Kilo iš Vilniaus Rėd., šven-
rioniij Apskr.. Daugėl iškiu J^a-
rap.. Kolouiškiu kainjo. A m e 
rikoje išgyveno 14 metų . 

Pa l iko didel iame nul iūdime 
moterį Agniešką ( p o tėvais 
l ' i l i tauskaite) , 9 snnus: Petrą. 
1» m. amžiaus, Antaną 12 m., 
Juozą 7 m., pusbrolį Motiejų, 
tetą Veroniką, du dėdes K a 
zimierą ir Mikolą Iiiiniekius ir 
gimines . , 

Kūnas pašarvotas 43Į5 So. 
Hermitage aW. Laidotuvės į-
v.vks utarniiike, rūgėjo , 13 d. 
I š namu 8 vai. bus atlydėtas 
} .šv. Kryžiaus bažnyčią., ku
rioje įpyks gedul ingos pamal
dos už velionio sielą. P o pa
maldų bus nulydėtas į Sv. K a -
/ i imn-o kapines. 

Nnošii-džiąi kvieč iame V M Į H 
gimines, draugus-ges Ir pažys-
i.inm -ma> dalyvauti š iose lai 
dotuvėse. 

Nuliiutę moteris, sunai. pus 
brolis, teta, dėdės ir giminė*. 
l a i d o t u v ė m s patarnauja gra-

borius Eudeikis Yards 1741 
( 1 0 - 1 1 ) 

Kryžiaus relikvija jau randasi 
liaujamo ir dideliai puošnia
me relikvijoriume, 

Tebūna garbė ir padėka tie
ms, kurie nenuvargsta dirbda
mi ir aukodami naudingiems 

jeigu maršrutas atstovės p. F. 
nepasiseks. 
Korespondentė. 

VIEŠA PADŽKA. 

Nuo senai lauktas Moterų 
Sąjungos XIII Seimas jau 

j praėjo. Liko vien tik malonus 
ir reikalingiems 'Dievo garbei . . . . T . _ , ,. 

. .. pnsiminimas. Laukėm tos die 
skirtiems dalykams. Puasnivu , , , , , ,. 

!nos, kada teks pamatyti gra-

LOWMAN IMAMAS 
NAGAN 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

' PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT CO. 

S A V I N I N K A I 
GREG0R0WICZ BROS. 

Užlaikome: 
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, įrankių, Indų ir kitokių na
minių reikalingų re ikmenų. 

Turime plumbinių ir elektros 
reikmenų. 

1901 WEST 47th STREET 
Telefonas Lafayette 4139 

Chicago, 111. 

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

WASHINGTON, rūgs. 9. — > 
Iždo sekretoriaus Meliono nau 
jas asistentas Lowman mieste 

R E N D O N kertinis Storas naujame 
name. Tinka bile kokiam bizniui, 
buternei, groeernei ir kt. Caru ap
šildomas. Pamatyk savininką. 

11934 So. Michigan Ave. 
Tel, P u l l m a n 5114 . 

( 7 — 1 2 ) 

R E N D O N geras f.'atas, su moder
niškais jrengimais. Tinka daktarui, 
advokatui ir šiaipjau soimynai. 

Kreipkitės: 

relikvijorių kas penktadienis Į > 
garsia, patėmyti spindint nuo 
šv. Antano altoriaus. Visiems! 

žųjį Detroitą, ir mūsų gerb. 
viešnią, Liet. Kat. Motenj Dr-

džiaugsmas, kurie aukojo, nes i jos atstovę, ponią Pikčilingie-

savo širdyje jaučiasi gerą dar 
bą atlikę. Kurie neturėjo pro-
gos tam dalykui savo aukos 
atiduoti, laukia kitos panašios 
progos. 

Nekalto Prasidėjimo parapi-
, v , . , . T • dziai vaisino. Nei pas t iknau-

jos bažnytėle vis daugiau jgi-j . . . '*•• 

m. 
Kadangi kai kurios neturė

jome Detroite pažįstamų, tai 
patogią apsistojimui vietą su
teikė p. Jesilioniai ir labai 
maloniai priėmė bei nuošir-

3327 So. Halsted St. 

Tel. Yards 4669. O- 17) 

BRIDGĖPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Maliavojame, dekoruoja>ne, kal-
simuojame ir popieruojajne na
mus. -Padarome darbą greitai ir 
pigiai. 

Užla ikome maliavų, popieru ir 
stiklu ir t. t. 

3149 SO. HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Cliieago, Iii. Tel. Yards 7282 

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 
$8,500.* 

7 kambarių rezidencija ran
dasi Foun du Lac, Wis. įsi
maino ant farmos, lotų ar bilia 
kokio biznio. Kaina $<5,500. 

^a gražių dalykų. 
Namiškis. 

NORTH SIDE. 

sius gimines, gal, nebūtumėm 
to patyrusios. Širdingai už tai 
dėkojam p. p. Jeselioniams. 
Dėkojame pp. Macijauskams 

už pagaminimą: skanių pietų 
ir* p. p. Vasiliauskams už nuo-

PARSIDUODA 2 fl. namas 
ir beismontas, iš 'plytų, 5—5 
kambariai, karštu vandeniu 
apšildomas, ąžuolo trimas ir 
grindys. Platus lotas, arti 
Western Electric ir " L " . Sa
vininkas apleidžia miestą ir 
nuleis žemiau mokėtos sumos. 

Reikia $2.500.00 cash. Kai
na $12.500.00. 

HENRY MISKELLY, 
išimtinas agentas 

5001 W 22nd St. 
Cicero, m. 

Ofisas nedėlioj neatdaras. 
(10-12-13) 

BUDAVOJAM naujus namus, 

taisom senus, 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 nuo 6 iki 
9 vai. vaKarer-

(20-20) 

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

ALGA IR KOMIŠINAS 
Mums reikia keletos vyrų 

ir1 merginų darbuotis, kaipo 
agentai. Tuos, kurie be paty
rimo, mes gatavi pamokinti. 

MORTGECIAI-PASKOLOS 

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. 

Liet. Politiško kliubo susi
rinkimas įvyks panedėlyje, ra- širdų-mųs priėmimą ir nepa- j jį'ės~' mokame nuolatinę algą 
gsėjo 12 d.r 8 vai. vakare, Šv. Įprastą, vaišingumą, taip-gi p . , ir komisinę. Kreipkitės tarp 
Mykolo par. svetainėje. Visų p . Cisevičiams už pareikštą 9 j& ff** ** * ? Ą KJPffiS; 

' . v , . . / rlSLLi kL • v. , ' THE FEDERAL RESERVE 
narių prašome skaitlingai su- didelę simpatiją, i r nuoširdų 
sirinkti. Valdyba. t vaišingumą, automobiliu pa-,' 

LIFE INSURANCE CO. 
1530 No. Rcbey St. 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sutelkiama } rleną dieną | 
Perkaiae real estate kontraktu* 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas f500,000.00 
8804 S. K E D Z I E A V E 

Tel. iAfayet tc 67S8-6716 

t P. SUROMSKIS 
& C 0 . 

REAL ESTATE BROKER & 
AUTOMOBILE DEALER 

5833-35 So. Western 
Avenue 

Tel. Hemlock 6151 

http://tarr.au-

