
O '' Drangas'' yra rieaiatelis litf. ){ 
\į kat. dienraštis. Jis jų raikalm re- % 
į mia ir nuo priešu trin* Pr^aai t* priešų gina. Priešai 
\ skaitlingi — darbas nelengvas. £ 
J "Drangas'' laukia iš k-talikų / 
J paramos, nes juk priešai jo nerems. -

n 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

Spanda — tai galinga jėga. Tą 
jėgą gerai panaudoję, suknraimt 
kultūros židinius, apginsime tik*. 

\ Ji*H, pergalėsime tautos prieina. 
J Susipratę katalikai remia pinigais 
J ir raštais katalikišką spaudą. 
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Rumunijos Karalienei Rupi 
Dinastijos Likimas 

Calles Valdžia Meksikoj Ir Tolesniai 2udo 
G y v e n t o j u s 

Graikų Valdžia Bijo Sukilime 

SLAPIEJI SU SAUSAISIAIS 
KOVOS KONGRESE 

LIETUVOS MOTERŲ ATSTOVE ^Vt^k 
*m *r 

AVASHINGCTON, rūgs. 29. 
| — Išanksto nusakoma, kad su-
| sirinkus Kongresui vsJapieji su 
i sausaisiais iškels smarkią ta
rpusavy kovą. 

Kiek žinoma, sausieji dar-.! 
buosis dar daugiau subraklin- i 
ti šalies gyventojams laisvę, gi 
slapieji mėgins trupinti sau
sųjų eiles. 

Kanu klius, kam ne, bet pati 
proAibicija daug turės nuken
tėti.' 

Sen. Walsh is Mass. Stovi Už Smitho Kandida-,' KONFERAVO SU SAVO 
ture; Turkai Savaip Atlieka Gyventojų Su
rašyme 

RUMUNIJOS KARALIENĖ Į GYVENTOJAI MEKSIKOJ 
SAVO DINASTIJOS LIKIMU VIS ŽUDOMI 

KRITIKU 

WA.SHL\GTON\ rūgs. 30. 
- - Karo laivyno sekretorius 
AYillinr konferavo sw admiro-
lu AJagrnder, kur s vienam lai-
kramy aštriai kritikavo karo; VTF:\XA, Austrija, rūgs. MKXTCO CITY. ruirs. 30. -

«>iv i> i i> •• » /i n i i iv u n • i j laivyno administracija. 
3(1, — Po karo Ri numna u/.- Į Calles O valdžia paskelbė, kad •k 

\ 

grobe ir pasisavino l'ngarijos 
provinciją Transylvania ir ko-1 riuomeiid turėjusi du smarkiu las bus pakauktas tieson. Bet 
nfiskavo didelius iemča plo
tus, prigulinčius a n g a r a m že
mvaldžiams. Už tai jiems ne
duotas joks atlyginimas. 

To atlyginimo T. Sąjungos 
suvažiavime Tngarija pareika
lavo. Tečiaus rjidžiosios valu-
tybės tą klausimą vilkina. NVs 
"Rumunijos karalienė-naslė Ma
rio laiškais kreipėsi j Anglijos 
karalių ir į Britanijos užsie
nių sekretorių prašydama ne
pripažinti iš Rumunijos jokio 
atlyginimo l'ngarijai, nes, gir
di, Rumunijos monarchijai bu
tų mirtinas smūgis. 

Jalisco valstijoj va'džios ka- Buvo kalbama, kad ariinįpa- f 

Misiįvinimu su sukilusiais ggr- taip nebus. Matyt, sveika iki i- į 
ventojais, kurių 34 nužudyti, tika reikalinga. 
I>e to, suimtas kunigas Seda-, 
no ir tuojau* sušaudytas. Sa-j DANIELS PRIEŠ REPUB- KINIEČIAI SUGAVO 30 RU-
ko, kunigas dalyvavęs sukili
me. 

P-hi F. Pikčflingiene šiandien, 7:30 vai. 
vakare, atvyksta į Chicagą. Sveikiname! 

LIKONŲ ADMINISTRACIJĄ SŲ PLĖŠIKŲ CHICAGOJE 

ieakaUiždejo Mokesni Vilniaus Vytauto 
j Didžiojo Gimnazijai 
! REIKALAUJA MOKĖTI 5000 ZLOTŲ 
I 

j VILNIUS, IX. 12. (Elta)., KOMUNISTŲ RIAUŠES 
Spaudos žiniomis, lenkų vald-! VILNIUJE 
žia lietuvių Vytauto Didžiojo 
gimnazijai ir mokytojų semi-į VILNIUS, IX. 13. (Elta), 
narijai uždėjo 5,000 zlotų m*-Į<*Dziennik Wilenski" praneši-" 

.kesnį į nedarbo fondų. Tuo ta- mu, Vilniuj Įvykusios komunis-
jr]>u toks mokesnis uždedamas tinio jaunimo r iauks . Apie 
j tik įmonėmis, turinčioms savojioo komunistų, iškėlę raudona 
i tikslu pelnų. Lenkų švietimo vėliavą, bandė eiti miesto gat-
I įstaigos mokesnio nemoka. jvėmis, bet jiems pasipriešino 

vienas policininkas, no rė j^* 
vėjavę atimti. Tuomet komu
nistai policininkų puolė ir su 

|šauksmais "užmušti j į " pradė-
Lenkijoj veikia tam tikras .jo muUti lazdomis. Parkritu-

, įstatymas, kuriuo einant viso-, šiam žemėn policininkui, grėsė 
kios įmonės, turinčios savo ti-, mirtis, bet tuo metu jam pa-

jkslu pelnų, jeigu tik duoda da- j galbon atbėgo policijos komi-
jrbo bent penkiems darbiniu-j-aras, kuris komiitfstus išvai-
kams, privalo mokėti tam t ik -kė nuogu kardu. Vienas komu-
rų mokestj į vadinamoji Ne- j nistų sužeistas į galvų. Suim-
darbo Fondų. j ta 15 komunistų. Visi suimtie-

Visa tai butų nieko, jeigu j jj priklausų žydų "Bundui . " 
tas mokestis butų imamas tei-1 

SPAUDŽIA LIETUVIŲ 
ŠVIETIMO jSTAIGAS 

j singai. Bet jis panorėta imti 
ir iš lietuvių švietimo įstaigų, 

j kaip Vytauto Didžiojo gimna-
^ j a \t -Mokytojij ,HeTnw*rij«.' Iš valdžios pusės trys karei-į W ™ W * rūgs. 30. P t tKINA*. rūgs. M - Ko- ,; V a g o m * l ieosi lG* 

viai žuvę ir vienas k a r i n i n k a s . - F™11*™** Wilsono kabi- l int i metai Sungaria upėje, Vi^udnio gėleŽrnkelio vago. 
ir devyni kareiviai sužeista, j n o t o h u v u s i s k a r o *«fyao se- MandŽUrijoj, veikė nežinoma j „„ apačioj kilo liepsnos, kuo-

\not valdžios, vienur ir k i - ! k r o t o r i l l s D a n i e l s konferavo plėšikų (piratų) gauja. Jm<»t geležinkelio kabelis nut-
tur kova tesės po keletu valan- ^U ^ * * ? ir paskelbė, kad Tomi s dienomis pa t ro l i uo jų^^o i r j 0 g a l a s fpįą • u d ę , ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ pe_ 
du. Sukilėliai pabėgę kalnus,• * i a n d i e M* v a l d a k o l i P r i v i " »*>« kiniečiai kareiviai užtiko 

leginuoti piniguočiai. Sako, plėšikų laivų ir armotos šovi-

SUAUJŠE UŽ RAŠYMĄ 
PRIEŠ PILSUDSK| 

VARŠUVA, IX. 13. (Elta,). 
,K^i prahžioj tas mokestis b u - > R z o e 2 p < ) y p o l i t a " žiniomis, 
vo paskirtas išvardintoms į-'vienų jos redaktorių Mostovi-
staigoms, tai jos padavė skun-'(, iu^ v a k a r 0 g r į ž u s | n a m f 0 j n e t i_ 

kvtai gatvėje užpuolė 7 vyrai, 
o tik grynai švietimo J-1 keliais smūgiais apsvaigino ir 

DEIMANTUS 

PALIUOSUOIAMAS IŠ 
KALĖJIMO 

ĮtlO DE JANEIRO, Brazi-į 
lija, ragą. 30. — Vietos ame-1' 

i 

rikonų grupė suorganizavo ko-1 

ktrizuotų tretįjį bėgį. Tai įvy- ]m 

ko vidumiesty ryte 'staigos. Byla tuo tarpu pasie-' p a s i s o d i n ( V į a u t o m o b i ų n u y e _ 
Snim t« an^Mikt i P o , i A f t i ^ .Tonas buvo pilnas vyrų k , V a j ( , l : V ^ J a u r o d c s i , ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

, Suimta 30 pes.kų. P a s i r g o l r moterų. ICilo pasiauba. Visi , i e t u v i ^[eiima, b u s tfldB.u J 

MORROVV VYKS I PA ^ 2 T S 2 H ? !pU0,'Si P ^ ^ k U r i ° S ^ " tas lluo M°S ~**«^tt 
MORROVV VYKS I PA- .„kų U Rusijos pab>ge. v o užtrenktos, žmones ne.š le , į į y - į ^ B e t k u r t a u f š : 0 : ^ ^ J^ p ^ 

sta, kol nepnvaziuota stoties, m i s d i o n o m i s a t e i n a s e kvestra- Revolverio grasinimais Mosto-

AMERIKONAI PASKUI • v a W ž i o J t 4 žinonės nereprezen- niais sudaužė. 
'tuojami. m fl 

SKIRTĄ VIETĄ i 
TURKAI ATLIKS GYVEN- kur 

ta. 
tuoj aus liepsnos užgesin-

mpanijų eksploituoti deiman- t ^ ^ H T N O T O N , rūgs. 30.; TOJŲ SURAŠYMĄ 
tu kasvklas ties Parauna upe.\ P a s k i r t a s J A , e k s i k a ambasa-. Praneša, kad keletas asme 

jdorium New Yorko bankinin-': KONSTANTINOPOLIS, ru;nų lengvai sužeista. 
PARYŽIUS, rūgs. 30. -

Franci jos valdžia iŠ kalėjimo 
pai.nosnoja ti-anenzų užsienin. GRAIKŲ VALDŽIA A P G I N - . k a S M o r r O W ^ i t ū i v - ^ s " * ^ į * 30. - Turkijos valdžia pa-' 
legiono kareivi, amerikonų Do-
ty. kurs aaiais metais Sirijoje 
iš legiono paliego. 

KLUOJA POLICIJĄ i savo ofisų Ifaieo City. , skelbė, k,ad spalių 28 d. pirm 
Daugelis ėia galvoja, kų ge-IP i e t l* v i s o J Turkijoj visi gy-

ATENAI, rūgs. 30. - - Grai- ( 'ra atliks naujas ambasadorius veilt<>jai nutrauktų visokius 
Doty po kiek laiko sugau- kų valdžia vietos policijų ap- bankininkas. Sakoma, to p«s- j s a v o vedamus reikalus ir dar-

tas ir nubaustas aštuoneriems ginklavo šautuvais. Tai prie- kyrimo klausimas ir Kongrese " u s ^r V1S* D u t l i namie. 

Reikalauja greitai teisti 
žmogžudžius 

torius ir pareikalauja iš abie- vi(-,įlls b u v o n u v a r y t a s į girių, 
i jų įstaigų apie 5,000 (penkis p 0 k o užp l U ) i ik a i grįžo į Var-
tukstanėius) auksinų: tiek to £ u v a 

SUIMAMI GUDAI KAREI
VIAI 

metams kalėjimu. Ilgiau vie-
nei-jų metų jam iškalėjus, jis 
paliuosuojamas. Turi baigti ta
rnybų legione. 

monė prieš numatomus ėia Pa-; bus diskusuojamas. 
ngaloso šalininkų sukilimus. 

APGRIOVĖ DU SODŽIŲ 

MIR£ KARO I^KELEIAS 
— SĄKALBININKAS 

Too pusdieniu visoj šaly 
60,000 enumeratorių atliks g>' 

SEN. WALSH UŽ SMITH'Ą vent°i» surašjmių. 

BATTLE CRBEK, Mieli., 
BUKAREŠTAS, Rumunija, rūgs. 30. — Senat. AValsb iš 

mokesčio užkrauta per praėju
si laikų. 

Kai buvo kreiptasi vėl kur 
reikiant, tai didžiausias "nu-

Valstijinis prokuroras Cro- sileidimas" buvo padar>'tas j . V į y « U S , IX. (Elta#. — 
we kreipias į kriminalinį teis-,toks, jog, girdi, visa ta suma "Dziennik AVilenski,, praneši
ma tikslu paskubinti teisman galinti būti išdėstyta dalimis. m u ? vienam iš Gardine stovin-
pašaukti žmogžudžių ir terori-'i Kiek teko patirti, panagios (

v.jy pėstininkų pulkų padaryta 
stų gaują ir su jais apsidirbti lenkų įstaigos to mokesčio vi- ^ suėmimai. ^uimti kareiviai gu-
taip, kad jie, nebūtų pavojui-' sai nemoka. "Lietuva." 

rūgs. 30. -
bolševikų raudonoj 

MAŽA LAIVE PER AT-
LANTIKĄ 

gi visuomenei. = 

Mirė darant operaciją 

Sdai kaltinami komunistine agi-
\ taci ja. 
i 
i 

Ruth Koebes, 5 metų, Glen j PABALTfiS PRAMONE 
Tai einasi apie gelžgalių pi

rklio Braverman nužudymų, 
Dniestro paupiu Mass. čia pareiškė, kad jis MADRIDAS, Jspani ja, r n J , a i o m e t tas atsisakė prisidėti "Ellyn miestely prarijo mažytį J 
ionoji armija tu- j rems gubernatoriaus SmithV g{§ 3 Q _^ J š c ^ a r y saįŲ ' p r a I p r i e unijos. j švino žaislų — karo laivų. Kad | Kaip teko patirti ruošiama 

8 K O P U K , Jugoslavija, ru- rėjo įnanebms. P e r klaidų ar- nominacijų į prezidentus. A- n e ^ ^ \ t o n a i AtTantikii 
motų šoviniais apgriovė du ru 
sų sodžių. 

gs. 30. — č'ia mirė Milan Ci-
ganoviė, kurs buvo prisidėjęs 
prie sakalbio 1914 metais Se-
rajeve nužudyti Austrijos-IJn-Į PAŠALINA 14 KOMUNISTŲ 
gari jos sosto įpėdinį. Del toj 
nužudymo kilo europinis ka-j MASKVA, rūgs. 30. — Pra
ras. I nešta, iš komunistų partijos 

_ _ j pašalinama 14 komunistų vei-

not AValsh, demokratų partija 
šiandie nebeturi kito atatinka-
mesnio kandidato. 

MOKA VYRUI IŠLAIKYMĄ, f 

iš J . Valstybių atvykęs Hugo 
-Hoahna, maža laive, kuria, jis 
| pirkęs už 75 dolerius. 

Is Providenee, L. L, pakraš 
ėių jis išsiiręs birželio 15 d. 

LOS ANGELES, Cal., ru 
gs. 30. Amerikos moterys! 

Vandens salkrodžiai 

JAPONIJA RENGIAS KA- kėjų, kurie pasirodę komuniz- (nori civilinės lygybės su vy-; p y g A N T R O MILHONO 
RUNUOTI IMPERATORIŲ mo vadams įtariami ir pavo- rais. Jos tai turi California 

| jingi. Į valstijoj. 

Vandens saikrodžių likimas 
Chicagoj labai neaiškus. Mie
sto majoro parėdymu sustab
dytas įvestų, saikrodžių skai-

Jam draugauja tik šuo if kati- j t y m a s i r u ž v a n denį vartotojai 
n a s * .. v j mokės taip, kaip senovėje bu

vo mokama. 
Saikrodžių skaitymas tik ten 

paliekamas, kur vandens per< 

išimti įbėdusį viduriuose žais-; didžiulė knyga apie Pabaltės 
1 lų kitokios priemoniės nebuvo,'valstybių pramonę. Į darbų pa-
kaip tik atlikti operacijų. j skirti žymus Latvijos, Estijos, 

Darant operacija mergaitė Lietuvos ir Suomijos ekonomi-
nirė. štai. Knyga ijseis suomių, lie-

OOL. TAKSŲ GRĄŽINO 

TOKYO, rūgs. 30. — Japo
nijos imperatoriaus karūnavi
mas įvyks i dar už metų, bet 
paskirta tas iškilmes ruošti 
komisija jau šiandie dėsto rei 

tuvių, estu, latvių" ir prancu-
l.s Gary, Ind., praneša, kad'zų kalbomis. ''Liet.* 

Emerson high mokyklos strei
kuojantiems mokiniams prane
šta arba šiandie gryžti į mo-

MIRĖ A. LINCOLNO 
DRAUGAS 

INDIANAPOLĮS, Ind., ru-

j Mrs. Daisy Lorentzen teis- NEW YORK, rūgs. 30. - m e t u s ^va r to jama daugiau 
jmo išsprendimu apmoka savo 1918 m. mirė Mrs. Russell Sa- l l z ^ ^ o l e n ^ -
divorstioto vyro išlaikymų. 'ge, palikusi didelius turtus. 

j Federalė valdžia iškolektavo 
BOS/TON, Mass., rūgs. 30. taksas. Dabar pasirodo* kad 

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nepastovus oras; gal 

kyklą arba jie bua pašalinti U e t u s ; v i d u t i n ė temperatūra, 
šiam semestrui. 

Oru siunčiama paštą 

Pranešta, kad Chicagos pu-
bliškų mokyklų apšildymui bus 
vartojamos tik tinistų angle 

PINIGŲ KURSAS 

Aeroplanais siunčiamus lai- kasių iškasamos anglys, 
skus galima įmesti į paprastas ' — . . kalintms planus, ruošia prog- gs. 30. — Čia m.irė J. O. Foss, — Quincy aeroplanų stoty su-, pusantro milijono dol. perdaug 

r a m ą . 93 metų, karo veteranai, pre- sidaužė Flamingo aeroplanas, iškolektuota. Tai turės būt grų |paš to s dėžutes visam Chicagos' 7 plėšikai ap ip l ė š užeigą 
Sakomos iškilmės atsieis ke-1 zidento Abrahamo Lincolno į kuriuo skrido vokietė lakime žinta mirusios turtų pavelde-! mieste. Ant dėžučių, prilipinti ' ties 95 gat. ir California ave. 

lėtų milijonų dolerių. artimas draugas. , , \ Raache. Jinai vos išliko. jams. Įapie tai skelbimai. - Pagrobė apie 5,000 dol. 

Lietuvos 100 Uty $10.00 
Britanijos 1 st . 'svarui 485 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.44 
Šveicarijos 100 frankų 19.25 
Vokietijos 100 markių 23.70 
Belgijos 100 belgų 13.90 
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f DIENOS K L A U S i y A L 
^ i l ^ M i a M — 

f RETOS VIEŠNIOS SUSILAUKUS. 
Turbūt nebėr Amerikoje susipratusio lietuvio, kurs ne

žinotų, kad mušu. kolonijas lanko brangi iš Lietuvos atvyku
si viešnia — p-ni F. Pikeilingiene, katalikių moterų atstove. 
Mūsų dienraščio skaitytojai jau ją gerai pažįsta, nes dažnai 
apie ją ir jos svarbia misiją šis tas yra parašoma. 

Šiandien p-ni Pikeilingiene atvyksta į Chicagą, kur yra 
didžiausias lietuvių centras, kur virš šimto tūkstančių mūsų 
brolių ir sesučių susisuko sau lizdus ir apsigyveno. Ne vie
nam kitam pasaulio mieste tiek daug lietuvių tautos žmonių 
negyvena, kaip Chicagoje. 

P-ni Pikeilingiene Chicagoje, jei taip galima išsireikšti, 
antra; Lietuvą atras. Čia ras keliolika lietuvių parapijų ir tiek 
pat mokyklų; čia ras lietuvaitėms aukštesniąją mokyklą — 
akademiją ir &v. Kazimiero seserų vienuolyną, kuris du šim
tu lietuvaičių mokytojų mūsų mokykloms yra davęs. Netoli 
Chicagos pamatys lietuvių kolegiją bernaičiams, kurią įkūrė 
ir veda Tėvai Marijonai. Ras pradėta kasti pamatus lietuvių 
ligoninei, kuria už metų džiaugsis ne tik Chicagieciai, bet vi
sa išeivjja. Tai bus dar viena mūsų įstaiga, geriau sakant 
gražus paminklas ir lietuvių katalikų darbštumo ir duosnu-
IUO ženklas. „. 

Taip reta Lietuvos viešnia susitiks su visa eile lietuvių 
profesionalų, bankininkų ir šiaip jau stambių biznierių, kurie, 
atsivežė iš Lietuvos lietuvišką energiją, patvarumą ir įgim
tus gabumus, dideliu darbu ir pastangomis, nebijodami nė 
vargo, nė visokių kliūčių, pasiekė savo tikslo ir šiandien jais 
ne tik mes patys, bet ir svetimtaučiai džiaugiasi. 

Už Vaidų kaltes. 
Vakar įdėjome iš Lietuvos 

atėjusią žinią apie nuteis
tuosius mirti Tauragės riau
šininkus. Iš ' šešių nuteistųjų 
ir sušaudytųjų, nė vienas nė
ra žymesnis kokios nors gru
pes žmonių vadas. Tai pa
prasti socialistų sukurstytieji 
ir sufanatizuoti jų pasekėjai, 
kurie aklai, matyt, savo va
dų klausė, eidami net į di
džiausią; pavojų. Jų vadai so
cialistai* matyt, iš anksto sa
vo gyvybės saugumu buvo 
apsirūpinę, kad povojui išti
kus galėtų pasprukti. Taip 
ir buvo — Plečkaitis, Majus, 
Paplauskas, Kiedys ir kiti 
pabėgo vieni Lenkijon, kiti 

darni* 

Socialistų aukos. 
Mes neabejojame apie nusi

kaltimą nubaustųjų — jie 
kalti, kad pasidavė priešvals
tybinių gaivalų agitacijai ir 
kad aktyviai dalyvavo riau
šėse, plėšime, žmonių terori
zavime tikslu suardyti tvar
ką ir nuversti vyriausybę. 
Bet patys didieji kaltininkai 
ir šalies išdavikai pasiliko ne
nubausti. Jie išbėgiojo ir dirbs 
tautos ir valstybės nenaudai, 
ieškodami kitų aukų, kurias 
galėtų pragaištingiems vals
tybei sukilimams pašvęsti. 

Tos kruvinosios aukos tn-
Viešnia ras ir šimtus draugijų bei organizacijų, kuriefe retų būti pamoka ateičiai 

pašaudyti, ką nors apiplėšti 
ir "buržujus'' į "strioką" į-
varyti. Žinoma, tokiame ele
mente socialistai pritarėjų 
sau visuomet susiranda. 

Jei tai tik tokie elementai 
sukilime tedalyvavo, tai pate 
didžiausias revoliucijų šali
ninkas turi rimtai paabejoti, 
kuriems galams socialistai 
tuos visus "bomas" buvo su 
organizavę ir kam juos į bėdą 
panorėjo įtraukti! 

Ir jis seka madas. 

William Jennings Bryan, 
Vieną iš to išvada gali bu^ sunūs garsas taip vadinamo-

U — socialistai ne tik blogos jo "Commoner" ir tris kart 
valios žmonės, bet karštagal- kandidato į prezidentus, už-

Dr. K. Pakštas. 

B R A Z I L I J O N . 
Laiškas iš kelionės, 
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Šįryt atsikėlus radom pa

blogėjusias " perspektyvas. 
Plaukėm per vakarinę La- j apie Šarkį, jei taip, tai ir lie-
manšo dalį. Vėjas didelis, ban j tuviai jiems, tur but, gerai 
gos vidutinės. Dauguma po-.žinomi, kaip pasauliniai bok 

kitaip sakant, sunku nesusi-
pažinti; juk jie neiškenčia su 
kuo nors nekalbėję. Lietuva 
jiems nežinoma šaiis. Beikia 
aiškinti nuo a b c. O mano 
žmona trumpiausiai išaiškina 
jiems visą litvanistiką, už
klausdama, ar jie girdėjo ką 

nių pasiliko savo lovose; kai 
kurie vyrai irgi nebeatėjo 
pusryčių valgyti. Aš dar pri
klausiau prie vaikščiojančių 
ir valgančių. Ypač matant 
ant stalo ananasus, pomgrana-
tus ir greipfrutus ir mirda 

so čempionai. Ix>tynai — a-
merikiečiai tiesiog konfiskuo
ja visą mano laiką: prie 
kiekvienos progos sveikina, 
kalbina, vaišina ir visaip už
ima. Nežiūrint didelio jų įdo
mumo, nusprendžiau būtinai 

viai ir Mdurni'*; arba susior
ganizavo valkatų būrį tam, 
kad jų pagalba prisiplėšti iš 

samanė pasekti vėliausią madą 
— ieškoti divorso. Nors tėvas 

mas neatsisakytum juos vai- susirasti dar Latvijos delega-
gyti. Pavalgiau, bet jaučiu, tą p. Oelms ' ir susipažinti. 
kad ūpas slūgsta ir litfdnos j Prie pirmos progos aš jam 

ir protestantas buvo, vienok j mintys skverbiasi galvon. Ta 
"old fashion" žmogus, todėl 
neieškojo jokių perskyrų. Su-

bankų pinigų ir pabėgti i už-
Vokietijon, treti Latvijon, sa-jsienį. Čia jau pasireiškia ban-
vo sukurstytus pasekėjus la- ditizmas, kuris yra labai pa-[mii, mat, kaipo " naujos ga-
bai skaudžiam likimui palik- vojingas valstybės ramumui irjdynės" žmogui, reikia ir nau-

tvarkai. 

GYVENIMO BRANGENYBĖ 

sukūrė ir užlaiko darbo žmonės, kurios tiek daug ir Lietuvai 
yra dirbusios ir ją sušelpusios. 

Apie tai čia kalbame nepasigyrimo dėlei, bet tam, kad 
pirmoje dienoje supažindinus viešnią su šio surukusio mies
to lietuviais. Pradžioje pats miestas gal blogo viešniai įspū
džio padarys, bet kiek vėliau, neabejojame, patirs, kad tam 
suodiname ir surukusiame mieste gyvena daug lietuviškų 
auksinių širdžių, kurioms Lietuva rūpėjo ir rupi, kaip tikro
sioms jos dukroms, kurių duosnumu tiek parapijų, mokyklų 
ir visokių naudingų įstaigų yra išlaikoma. 

Neabejome, kad chicagieciai įvertins ir Lietuvos moterų 
atstovės misiją, ją parems ir svetingai pasitiks. 

Tat sveikiname p-nę Pikčilingienę, pirmutinę Lietuvos 
moterų atstovę, atvykusia, į Amerikos lietuvių metropolį! 

SKAITYTOJŲ DĖMiSIUI. 
P-ni Pikeilingiene sutiko mums bendradarbiauti. Neuž

ilgo pradėsime dienrašty spausdinti jos įdomų raštą "Lie
tuvos valstybės kuriamieji darbai". P-ni Pikeilingiene visą 
karo laiką Lietuvoje gyveno, aktyviai visuomeniniame ir 
tautiniame veikime dalyvavo, tat jos raštai mūsų skaitytojams 
bus tikras "treat". 

Lietuvos žmonės turėtų arčiau 
pažinti socialistus ir jų sie
kinius. Kai geriau juos pa
žintų, suprastų jų veidmainin-
gumą ir jų tikslą pakenkti ne 

Vienur-kitur kaikuriose pra 
monės šakose darbininkams 

I 

uždarbiai mažinami, neatsi
žvelgiant į jų protestus. Tuo-
tarpu gyvenimo brangenybė 
karo laiku kaip sužnybę šalį, 
taip ir laiko savo žnyplėse. 
Retkarčiais tie ar kiti daik
tai ar produktai kiek atpinga. 
Bet už kokio laiko išnaujo 
ima kilti kaina. . 

Farmers Loan and Tmst 
Company New Yorke tuo klau 
simu padarė tyrinėjimus ir 
susekė tai, ką Amerikos vys
kupai pirm aštuonerių metų 
buvo pažymėję Socialės Re
konstrukcijos programoje. 

Būtent, tar^taiokamos ga 
mintojui kainotr* ir vartotojo 
mokamos kainos pasirodo toks 

jas madas pasekti. Katalikai 
tų "madų" neseka ir prieš 
jas griežtomis priemonėmis 
kovoja, nes jie žino, kad šei
mynų iširimas, divorsai — 
didžiausia šių dienų blogybė, 
vedanti žmoniją prie pražū
ties, j 
— — — - ^ — • • — — — — — — 

Didžiausią vartotojų dalį 
sudaro darbininkai, kurių di
džiuma pigiai už darbą ap
mokami, bet jiems labaį bran
giai atsieina pragyvenimas. 

Tarpe produkuoto jų ir var
totojų gyvuojančią šiandieni
nę sistemą reikėtų išgriauti. 
Bet kas tai gali atlikti. Val
džia tuo neužsiims. ,-ffai gali 
atlikti patys darbininkai, su
sidedam! į kooperacijas ir su
organizuodami nuėstuose ko-
operatyves krautuves. 

adresuoju latvišką "sveiki". 
Jis nusistebi; nejaugi dar kas 
iš Rygos kartu su juo važiuo
ja? Toliau aš tęsiu lietuviš
kai, jis latviškai, o vėliau su
radom, kad lengviausia bus 
mums susikalbėti Pabaltijo 
kol kas dar "tarptautine" 
kalba — rusiškai P. Julius 

čiau, anot Jono Morkūno, "lai 
kykis, nepasiduok!" Ir nepa
siduodu. Einu žvalgybos da
ryti. Greit patyriau, kad šiuo 
laivu važiuoja apie 900 žmo
nių, kurių pirmoje klasėje 
101. Dažnai girdžiu kalbant 
vokiškai, portugališkai, ispa
niškai ir prancūziškai. Pir- Celms Latvijos Seimo atsto-
masias pažintis užmezgiau sujvas, biudžeto komisijos pir-
braziliečiais, yienu portugalu j mininkas, finansų komisijos 
ir vienu urugvajiečiu. Jų pro
fesijos: braziliečiai — brilian
tų pirklys ir medikas, urug
vajietis — politiškos ekono
mijos profesorius, portugalas 
— konsulas. 

Šiandien apie 12 vai. išva
žiavom iš Lamanšo ir, apsukę 

narys ir banko direktorius. 
Pabaltijo klausimai Atlanto 

vandenyne. 
Tuojau tarp mudviejų užsi

mezgė nuoširdus pasikalbėji
mas. Užkliudėm Lietuvos ir 
Latvijos atgimimą, Vilniaus 
klausimą, estų-latvių muitų 

aukštą i r vietomis pliką Bre- uniją ir busimą Paneuropos 
tanijos kampą, pasukom į j konfederaciją. Jam rodos, kad 
pietus, į Vizkajos (Biskajos) 
įlanką, kurioj bangi} nestingu. 

lietuviai per maža triukšmo 
dar%' Vįlniaus atvadavimo 

įdomių pažinčių išnaudoti. 
Dauguma dienos teko lovoje 
išgulėti, bet už tai nuo jurų 
ligos išsigelbėjau, nors upo 

rGtuomet kažkur ir taip įminga kalbėti, o dar sunkiau 
tik valstybei, bet ir ̂ žmonių! "dideli s M r i f ^ l ^ ^ ^ lietuvių buvo kilusios koope- r a š y t į . Gera, kad nieko ne-

racijos. Bet kitų kitais nepa- atstovauju ir nesu patentuo-
sitikėjimąs jas sugriovė. Kai- tas rašytojas, todėl dar trupu-
kur jos veikia, bet be di- tį tikiuosi gerbiamų skaity-

Jos man ir nedavė šktndiei|,j|reik^iu. ^r daro išvadą, kad 
mūsų tauta dar neatsikratė 
pasyvumo. Jo nuomone, Vil
niaus pagrobimas yra tokia 
baisi skriauda Lietuvai, del 
kurios visa tauta turėtų kerš-

gerovei ir krašto ramybę su
ardyti, tuomet neatsirastų nė 
vieno, kuris juos pasektų. 

Koks sukilimas. 

Iš Lietuvos spaudos maty
ti, kad Tauragės sukilimo or
ganizatoriai rimtesniuose u-

niai negalimas daiktas pakęs
ti tos rųšies pramoninės siste
mos. 

Pavyzdžiui, jei farmeriiA' 
ui obuolių bušeli mokama 
koki 25c., tai mieste mokama 
obuolių bušelį surenkama ke
letas dolerių. Tai baisus skir-

kininkuose ir darbininkuose, tumas. Tas skirtumas tenka 
jokio pritarimo nerado. Ma- j įvairios rųšies tarpininkams, 
jus ir kompanija prikalbino 

delio pavykimo. 

Iš Romos praneša, kad an
dai Šventasis Tėvas Pijus 
XI audiencijon priėmė Itali
jos Katalikų Vaikų Sąjungos 

tojų atleidimo už šias nuobo
džias eilutes. 

Rugpiučio 9 d. 

prie "revoliucijos" miesto 
ralkatas, nusibankrutijusius 
šmugelninkus, piemenis ir pus 
bernius, kurie visuomet turi 

i"pašaukimo" iš "pištaleto"(kalingus daiktus, 
i . / . . . . 

tuos narius, kurie atsižymėjo , , . , .t ,. , Tr . 
' . . kloję beveik nesirodo. Vyrai gražiu savo elgimosi ir kate

kizmo mokėjimu. 
Už tai visa turi atsakyti var
totojas. Jis turi mokėti kadir 
aukščiausias kainas kaip uV Šventasis Tėvas vaikams 
valgomus produktus, taip ir,padalino medalius ir paragi-
už virus kitus gyvenimui rei-jno juos būti gerais ir doraV'linti pažintis su lotynais; su 

katalikais. Į jais labai lengva susipažinti, 

tu vibruoti ir kelti didžiausia 
triukšmą visame pasauly. Pa
sirodė, kad abu mudu esava 
ir Paneuropos konfederacijos 
šalininkai. Tšreiškėm viltį, 
kad Rio de Janeire teks abiem 
kartu apsigyventi ir būti viens 

PlaukianTper Vizkajos į l a n ! k i t a m naudingais: jis man fi-
ką į Ispanijos uostą Vigo. a s i n i u o s e klausimuose, o aš 
Jura nerami. Moterys valgy-

irgi prastame upe, išskyrus 
tuos, kurie su jura visiškai 
susigyveno. Į pavakarę ir aš 
įau pradėjau atsigauti ir gi-

jam prancūzų kalba, kuri jam 
menkiau žinoma. Taip pat su
sitarėm padaryti rytoj bendrą t 
ekskursiją į Vigo, Ispanijoj. 

"Sierra Morena" Viz
kajos Įlankoje prie Ispani
jos krantų, 1927 m. rugpiu-
čio 9 d. 

Gr. Valančius. 
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KONSTITUCINĖ TEISĖ ĮVAIRIOSE 
VALSTYBĖSE. 

sudarymo budai malfema pakeisti. j atstovų rūmus. Taigi liouse of commons 
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(Tąsa) 

Karalius yra vykdomosios valdžios ir 
valstybės bažnyčios galva. Jis tebeturi 
visas tradinines garbės teises ir tebene
šioja senąjį titulą: Iš Dievo malonės Di
džiosios Britanijos ir Irlandijos karalius 
ete. Jis tik formaliai dalyvauja svarbiau
siuose valstybės funkcijuose. Jam pri
klauso parlamento sukvietimo, atidarymo 
ir jo paleidimo teisė. Jis pasirašo ir sank
cionuoja įstatymus ir nuo šimtmečių ne
buvo priešingo atsitikimo. Du kartu ka-

pasitikejimo ir faktinai jam atsako, paveldėjimo teisė ir kai kurie tų rūmų turi tik. įstatymų atidejimb teisę, priešais 
Taigi jo sudarymas išeina tik formaliai 
iš karaliaus iniciatyvos. Ypatingos reikš
mės karalius turi anglų valstybės pasau
liui kaipo vienintelė institucija kuri jun-

l gia visas jos dalis ir kolonijas. Jis yra 
bendras reprezentatyvis organas; repre
zentacijoj gludi didžiausia jo reikšmė, 
kuomet visa valdžia koncentruojasi par
lamente ir kabinete. 

Anglijos parlamentas sudarytas iš 

Bendrieji rūmai sudaromi iš atstovų 
grafijų, miestų ir Universitetų. Jie ren
kami bendrais rinkimais, sulig daugumos 
sistema. Aktyvią* rinkimų teisę turi kiek
vienas be lyties skirtumo (nuo 1918), pi
lietis 21 metų, (moterys 30 m.) išgyve
nęs mažiausia 6 mėnesius rinkimų apy
gardoj arba turįs bet kokią įmonę. Pasy-

' vią rinkimų teisę turi taip pat kiekvienas 
' riai yra aproboti tos partijos programa ^dviejų rūmų: bendrieji (house of com- pilnateisis pilietis, išskyrus pairs>us (pe 

mons) ir lordų (house of Lords) rūmai, j rus) valdininkus ir teisėjus. Rinkikas at- Į ir disciplina, kuri juos kabinetan pa-

kona niekuomet neišeina iš anglams sa-
vingo korekting-umo ir jų šalto, politiško 

yra suverenis Anglijos įstatymdavėjas. proto ribų. Pasimainymas rolėmis parti-
Beto jis per parlamentarinius komitetus t jose irgi nesukelia jokio nerynio, nes taip 
ir t. t., karališkąsias komisijas turi dide- j jau priprasta. Šiandien aš, rytoj tu 
lės įtakos į valstybės administraciją. Be- ^ tai anglų partijų devizas. Sena dylparti-
veik nėra administracijos organo į kurį f jinė tačiau anglų parlamento sistema pas-
nesiektų parlamentas. Jo veikimas ankš- Į taraisiais laikais, sustiprėjus darbo par-
tais rišasi su kabineto veikimu, ne veltui Į tija4 ir airių atstovams sudarius savys-
jis turi parlamentarinį charakterį, ryškės- j tovią frakciją, dingo. Tokia padėtis ir 
nį negu visose kitose valstybėse. Ministe- | anglus privertė pereiti prie koalicinės sis-

Pastarieji sūdanti iš karaliaus visam 
amžiui paskirtų, įvairaus laipsnio, lordų 
su paveldėjimo teise. Canterbury'o ir 
York'o arkivyskupai ir didelė dalis vys-
^upų ipso iure yra lordų fumų nariai. 
Be tų visam amžiui, be paveldėjimo tei-

temos, kuri ir praktikuojama nė vienai 
partijai neturint absoliutinės parlamente 

skirais atsitikimais gali paitu savo balsą siuntė. Tokia partijos kontrolė vyriau- didžiumos. Vertingo dėmesio vertas yra 
įteikti. Rinkimai eina dviem atvejais: I sybės darbuose turi pradžią dar iš pra- j' anglų Valdininkijos apolitiškumas. Valdi-
kandidatų nominavimu ir jų balsavimu, į džios XVIII šimtmečio, kada Anglijos j ninkai, kaip minėjome, negali būti ren-

raliaus atmestas, trečiu gi kartu abiejų t sės, yra skiriami: lordai teisėjai (lords 
rūmų priimtas įstatymas įgauna galios ir of appeal), kurie atlieka rūmų teismo 
De jo sankcijos, kuri čia turi tik suspen-
pyvės veto teisės charakterį. Karalius iš 
parlamento daugumos partijos kviečia 

funkcijas, nes lordų rūmai yra be to auk
ščiausia valstybes teismo instancija, o rū
mų pirmininkas yra vyriausias teisėjas 

Kiekvienas kandidatas privalo įnešti 
atatinkamą sumą pinigų rinkimų išlai
doms padengti. Neaiškumus ir ginčus 
laike rinkimų sprendžia grafijų teisėjai. 

Pirmiau abeji parlamento rūmai buvo 
teisiškai lygus, vėliau betgi bendrųjų rū
mų reikšmė nepalyginamai pasidarė di
desnė. Jienis išskirtinai priklauso valsty-

politikoj dominavo dvi partijos, Whigs ir i kami parlamento atstovais ir tuo jie be-
Tories. Pirmas partijos kabinetas suda- « abejonės yra izoliuoti nuo partijų kovos. 
rytas Vygfų partijos Walpoles 1921 metais 
kuris tvėrė net 21 metus. Nuo to laiko 
Anglijos vyriausybę ir sudaro pakaitomis 
viena iŠ dviejų partijų, vigų arba torių, 
vėliau liberalų ir konservatyvų. Gilaus 
priešingumo tų partijų atstovaujamų srt>-

premjerą- ir priima jo pristatytus uiiniete- ir kabineto narys — lordas kancleris. Jis bės finansų sritis ir tos srities įstatymda- ' vių Anglijoj tačiau nėra. Vyriausybės, 
tins, kabinetas yra būtinas parlaihtoito su kiekvienu kabinetu mainosi. Lordo vyste. Tūlais atsitikimais lordų rūmai atseit valdomosios partijos ir opozicijos 

Tokia, vokiškai sakant, unpolitisches Fash 
— beamtentum, yra nejudamas pagrin
das, ant kurio laikosi vienos ar kitos par
tijos pastatyta vyriausybė. Šita aplinkybė 
ir> tik šita, užtikrina partijinės sistemos 
Anglijoj galimumą bei sėkmingumą, 

(Bus daugiau) 
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•y^UJiiiigimitmiipnM^^ t y s . ^ i n a tai 'visa rfiaiSo' ir 
«->. . | = verčia gatvėn. Darbininkai 
J L / / \ \ \ Q 2 ^ J j reikalingi vien mašiną, ope

ruoti ir konkretu lyginti. Ir 
patsai konkretas mašinomis 

••* i suspaudžiamas, kad jam su-
Mažai šiandie atliekama ko džiuvus butų kietas kai tit-

kių-nors darbų, prie kurių ne- ' nagas, 
butų panaudojamos garines, ' Taip yra ir su visokiais 

DARBININKŲ SKYRIUS. 
iuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiTuiuiimiiiiiiiiiiiuJiiiimnHii 

EINA MECHANIKŲ GA
DYNĖ. 

IIIIIJUIIIIIII kiiiuiiiiuii 

žai nukentėjo šalies pramonė, Kai-kurie streikininkai ne-1 - Praeitą, pavasarį kondukto , 000 dol., arba kas mėnesis a-
ir pirklyba. Kadangi susitai-,toli savo namų dirba farmose i riai ir motormanai' iškėlė rei- 'pie 2,700,000 dol. 
kymas nepramatomas, arti-j arba prie vieškelių išvedimo, kalavimą padidinti jiems už- Pastaraisiais laikais kom-
moj ateity pramonei ir pirk-j Bet tas nėra nuolatinis. 
lybai bus blogiau. Tie visi, 
kurie tvirtina, kad esą gali-

Pagaliaus anglekasių strei
kas ir daugeliui geležinkelių 

ma apsieiti ir be streikuojan- didžiai susiaurino pajama 

Žinovai nusako, kad netoli
moj ateity paprasti darbinin
kai, kurie šiandie sunkiai dir
ba dirbtuvėse ar kur kitur, 
bus nereikalingi ir jie tigrės 
išnykti. Jų vietą 

žibalinės arba elektros maši- kitokiais darbais visose pra>- taip nėra. Tai viena graži 

eių anglekasių darbo, tik v i 
suomenei akis muilina. Nes 5! glys. Žmonės jais rečiau nau-

nos 
Atsimename netolimą pra

eit), kuomet miestuose gatves 
imta lieti asfaltu. Į išvedamas 

monės šakose. Net ūkiuose 
paprastas rankų darbas jau 
ima palengva nykti. 

svajonė tvirtinti, kad angle-
kasiai gali streikuoti, gi ku-

(ialbius. Po k'eletos konferen-!panijos darbininkus apmoka 
cijų neatsiekta reikalinga čekiais. Kas antroji savaitė 
taika. Pagaliau visas klaupi- kompanijos ofisuose pagami-
mas pavestas arbitracijai. narna virš 19,030 ėekių. 

Geležinkeliais nevežamos a n - i T a m **Wni kompanijos ir 
unija paskyrė du žmogų, lau-

dojasi, kuomet visokis "bu-1 t a n i a s jų išsprendimas. 
NEKATAUKO GYDYTOJO 

PALIKIMAS. 
siness" sužlugęs. Kompanijos tvirtina, kad 

Tuotarpu kasyklų savinin-! j e i joms1 prisieis padidinti 
ro parūpinsią neunistų kasy-.kai nemano pasiduoti. J i e | S a v o darbininkams uždarbius, 

Canton, O., mirė gydytojas 
l)r. H. M. Schuffel, nekatali-

klos. 

mechanikai ir tecbnikai, ki*-jfaltas, pilnai begaiuojąs, bud
rių priedermė bus valdyti j v o vežamas paprastais veži-
(operuoti) įvairias mašinas j m a į s įr arkliais. Kiek tai ėmė 
ir tik mašinomis atlikti viso-j laiką tą darbą atlikti. Šian-
ki darbo nuo mažiausio (\\e oTeJtu laiku pristatomas 

Dirvą arti išrasta mašina, 
užims vien gįitves išpradžių šutintas as- kuri nereikalinga jokio dar-1 Reikia atsižvelgti į Illinois j mažinimą. 

bininko. Žmogus reikalingas valstiją, kur jau kuone pusė! Jei anglekasių. streikas pra 
tik ta mašina nuvaryti pir- metų kaip nedirbama kasyk- sitęs dar vieną mėnesį ilgiau, 
mąją vagą kokiam dideliam lose. Daugelis miestų ir mies- kaip praneša, tuo klausimu ir 
plote aplinkui. Paskui pati telių juk tik ir priguli nuo anglekasių likimu ims rnpin-

griežtai stovi už užmokesniųy centų už važinėjimą gatve-; ^ a s Savo dailią rezidenciją 

Ii iri didžiausio. 
Ypač Amerika 

radimais pasižymi. Pirm ka
ro dar nebųta įvairios rų-
šies mašinų, kurios turėjo už-! 

trokais ir antkart didelėje 
mašinų iš- kiekybėje, gi tam tikromis 

mašinomis iškraikomas ir 
išlyginamas. 

šiandie asfalto vieta* užima 
imti paprastų darbininkų dar- j cementas, iš kurio mašinomi. 

viena mašina aria. Žmogus anglekasių darbo, 
gali sau ramiai sėdėti kur po, Antai toki miestai, kaip 
medžiu šiltomis dienomis ir Benton, Herrin. Christoplier 
žiūrėti, kaip mašina pati vie- ir Harrisburg pašliję vargam 

tis pati Amerikos Darbo Fe
deracija. 

Grūdas. 

kariais neužteks. Prisieis, sa
ko, darbuotis už padidinimą. 
Tai turės atlikti komercine 
Illinois komisija. 

Anot '•Service News" 
(gatvekarių informacinis la
pelis), šiandie iš sukolektuo-
jamo gatvekariuose dolerio 
didesnė dalis tenka darbinin-

na dirba. Suarus visą plotą,' kuomet anglekasiai nebeteko i CHICAOOS GATVEKARIAI, j , 
i , Kams . 

ji pati sustoja. Sustoja taip pirkimo jėgos. DARBININKAI. 

|lfl paliko (iailestingosioms 
Seserims panaudoti paliegu
sius vaikus slaugyti. 

Dr. Schuffel gydytojavo 
Mercy ligoninėj, kuri yra 
(įailestingųjų Seserų žiny
boj. J is mate nepaprastą Se
serų pasišventina žmonių la
bui. 

bus. Bet po karo visu greitu
mu pradėjo kilti išradimai ir 

dirbamos konkretinės ir labai 
išlaikomos gatvės Trokais i 

ši gadynė tikrai gali but už-i mašiną pristatomas cementas, 
vardinta mašinų gadynė. skaldyti akmenėliai ir smil-

pat, jei pasitaiko jai išeiti iš 
pašalinės vagos. 

Pietinės Illinois valstijos 
dalies daugelis anglekasių 

Sukolektuojamas vienas 
Europoj universitetus lanko 

daug kiniečių studentų. Jų 

PARDUODAM — MAINOM 
NAMUS, LOTUS, FARMAS Ir BIZNIUS 

Jei nori pirkti ar parduoti na
mą, lotą, farmą, ar biznį tai 

pirmiau* kreipkis pas mus. Turime dau 
gybę hurgenij ir esame visados pasirengi 
teikti greitai, -ąi inm^j ir *»rą patarna Į 
vimą, visoje Keal KNtafe reikaluose. 

Skolinau* pinigus, Išrenduojame ap 
saugos dėžutės. Daroma įvairius dokumen-Į 
tus, daviernastis etc. 
FRANK L. SAVICKAS & CO 

REAL BSTATE 
726 W. 18th St. Telef. Canal 1603 

(mtvekarių kompanijos Clii 
Amerikos pietinėse valsti- persikėlė darbo ieškoti kitur cagoj, kurios yra žinomos a-

jose tūkstančiai ir tukstan- — i Kentucky ir West Vir- j belnuoju vardu "Cliieago 
ėiai negrų už pigius uždar- ginia. Virš 30,000 jų turėjo i Surface Lines" darbe išlai-

doleris taip paskirstoma*: j ( a r p o n e d < a u g k a t a ] i k ; i 

52.26 centų darbininkams; r>. ^ y o k i e t i j o j iš 600 ki 
peravimo išlaidoms 20.67c; 
taksoms 5.92c; miestui 4.28c; 

niecių studentų yra vos vie/ 
nas katalikas. Olandijoj vie-

bius kankinasi medvilnės 'vykti kitur. I r Illinois nebe- j ko apie 20,000 d a r b i n i n k ų J p a g a l i a u 1 6-8 7 c- Kompanijoms j n a s k a t a l i ka s išpuola 150 stu 
dentų. Anglijoj 2 iš 300, Fran 

Judėjimai įmogaus, bandančio naują ciįaretą..; BRIGGS 
PASIIMA CIGARETE NUO 
DRAUGO f IR * N EMATVTĄ 
PAKELI APŽIŪRI 
ABEJODAMAS. 

UŽDEGA CIGARETE 
NEPASITIKĖDAMAS. 

ĮS IT IKINA, KAD KELI 
PIRMIEJI DŪMO UŽSI
TRAUKIMAI NĖRA NEMA
LONES IR "PARODO 
GILU.* PASITENKINIMĄ^ 

SUIMA SAU UZ 
GERKLĖS IR MĄSTO, 
KURGI DINGO JO 
GERKLES.KUTENIMAS 

T E A T R A M S V E I K A L A I 
DRAMOS! TRAGEDIJOS! KOMEDIJOS! 

FARSOS, IR T. T. 
PRAŽYDO NUVYTUSIOS GĖLĖS, P. Vaičiūnas, veik 5 mo

teris, ir 3 vyrai del lošime. Kaina 30c. 
SMILČIŲ LAIKRODIS, Drama Vaikams ' lošti 7 veik. 

Kaina 10c. 

tfCzYTRA NEIŠMANĖ, I veik, teatrui par. KPB. Kaina . . 10c. 
KAS BAILYS, Komedija 2 akt. J . Miliauskas. Kaina . . 15c 
"DEŠIMTYS M.ETŲ SMUKLĖJE, 5 aktų drama M. gi/vin 

tas, Lošime veikia 10 vyrij ir o moteris, Kaina . . . . 40c 
VYŠNIŲ SODAS, A. Čechovas, 4 veik. komed. Kaina . . 40c 
UŽ TĖVYNĖ MALONŲ KENTĖTI, 3 akt. Dra. V. K a s 10c. 
SCENOS ĮVAIRUMĄ T, 8 veik. par. J . V. Kovas 40c. 
AVINĖLIS NEKALTASIS, 4 veik. komed. Aišbe . . . . 35c. 

' DESENZANO MERGELĖ, 3 veik. drama, verte Kun. K. 
vaikams lošti. Kaina 20c. 

ŽYDŲ KARALIUS, drama J . M. Sirv. Kaina 30c. 
PATRICIJA, Nežinomoji Kankine drama los. 14 ypat. . . 15c 
PAKLYDĖLIO KELIAS, 4 akt. vaiz. los. 7 ypatos . . . . 15c. 
KOMEDIJOS! Pinigėliai, Karalaitė, Tikroji Teisybė, Gegužis, 

Kuprotas Oželis, par. S. C. Kymantaitė. Kaina 80c 
GRAŽI MAGILIONA, Melodrama 4 akt. K. D. 5()c. 
MIKUTIS IR GENUTĖ, 3 veik. Komedija vaikams lošti 11 

ypatų lošime. Kaina 20c. 

CINGU-LINGU, 3 veik. komed. 10 ypatų lošime 20c. 
AR ESI CIA MANO JĖZAU, drama par. V. K. vaik. lošti 9 

ypatos lošime. Kaina 10c 

KARĖS METŲ, vaiz. L. Gyvenimo, 7 ypatos lošime 15c. 
TARP DILGELIU ROŽĖS, Melodr. 2 dal. 6 akt. Kaina 20c. 

, GIMS TAUTOS, Genijus Drama I I dalyse par. Kun. L. V. 30c. 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, o veik. drama A. M 25c. 
AMERIKOS DOV. LIETUVOJE, komed. 5 aktų V. K. . . 20c. 
GYVŲ ROŽIŲ VAINIKĖLIS, drama 4 aktų vaikams lošti 

par. Gėlelė, ypatų dal. apie 17. Kaina 20c.' 
MAŽAS KRYŽELIS, BET SUNKUS, 3 atid. komedija, par. 

S. Juozas, lošime dal. 13 ypatų. Kaina 25c. 
VAIKŲ TEATRAS, par. Kun. V. K. Kaina 10c 
TEISINGAS JUOZAPAS, drama 3 atid. ypatų apie 20 . . 30c. 
BILĄ DEL LINŲ MABKOS, Juokai 2 veik. dal. 6 ypat. 20c 
PENKIS KARTUS PO VIENA BUS VIENAS Keturių atid. 

Komedija, Parakė Seirijg Juozas Kaina 20c. 
UBEGELIS 3-jų Veiksmų vaizdas, Kaina 20c. 

Reikalaudami virš pažymėtų knygų rašykite šiuo antrašų: 

plantacijose renkant medvil-.teko jų pirkimo jėgos. Kuo-į Tan skaičium ineina kelioli- j u / j -( e a P *̂ 
nę nuo medelių. International met jų tūkstančiai nieko ne-,ka tūkstančių konduktorių ir j Į metus kompanijos darbi- cijoj 120 iš 800 ir Belgioj 120 
Harvester Comp. paskelbė iš-į perka, pirklyba turi siaurėti. Imotormenų. Visi yra unistai. ininkams išmoka apie 32,500,- iš 180 studentų, 
radus ir ištobulinus mašiną, 
kuri už negrus atliks tuos 
darbus. Dar daugiau. Mašina 
ne vien rinks kai gi rankom 
medvilnės pluoštelius nuo me
deliu, bet pačią surenkamą 
medvilnę valys ir suriš į a-
latinkamns pundus (balijas). 
.Mašiną operuos tik du žmo
gų ir ji atliks šimtų darbi
ninkų darbus. 

Iškilus mašinų gadynei, 
bus reikalingi vieni mechani
kai ir technikai. J ie bus rei
kalingi operuoti mašinas. Vi
si jie bus ' vkfutinio mokslo 
vyrai, (ii paprasti darbinin
kai bus retenybė. Kurie ne
mokės jokio specialio amato, I 
tokiems bus vargo. 

Jali ir šiandie VISOK darbo 
Šakose >pecialybė kiekvienam 
reikalinga. Jei mūrininkas 
moka mūryti plytas, jis turi 
mokėti skaityti planus ly
giai kaip architektas. Net 
pečkuriai turi suprasti inži 
nierių darbus ii' reikale juos I 
pavaduoti. j 

Pilnai atėjus tokiai gady
nei ar žmonės jausis laimin
gesni, ])ievas žino. Jei visais 
laikais kai šiandie rituoją-
doleris bus be paliovos visų 
vejamas, tai nei geriausiai 
ištobulintos mašinos žmonių 
nepadarys laimingais. 

Aguona. 

ANGLEKASIŲ STREI
KAS. 

r. -N U S I S T E B I / K A D M I S 
NETURI REIKALO 
KOSETb 

1 

SUSIRŪPINUS, IEŠKO 
KIŠENIUOSE, DUODA
MAS SUPRASTI, KAD 
JIS, NORI KITO. 

SUSILAIKO PAKELĮ, 
IMDAMAS ANTRĄ, 
GlGARET/y SU TIKSLU 
A P Ž I Ū R Ė T I . 

SKUBINA l A R T I M 
IAUSIĄ, CIGARETU. 
KRAUTUVĘ, KAD 
ĮS IGYTI DEL SAVĘJS 
OLD GOLDS PAKELį. 

Šalies pramonės žinovai 
(ekspertai) tvirtina, kad del 
anglekasių streiko minkštųjų 
anglių kasyklose jau nema-

Tai švelnesnis ir geresnis 
Išrūkysi vežime ir 

O L D G O L D 
neturėsi 

Mr. 1. Knowltt Ves u muši nave į į ė g a poor carl By Thornton Fls^er» 
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D R A U G A S 
Penktadienis, Itutfft. 30 d. 1£2T 

Sveikata — Brangus Turtas. 
VALGIAI UŽKIETINTIEMS keptų obuolių ir visokių džio

vintų vaisių. Įvairus žolynai, 
kaip tai salotos, salerijos, as-
paragus ir t t. yra sveika 
valgyti, nes švelniai liuosina 
vidurius. 

4) — Gerti kas rytmetį po 

VIDURIAMS 
Žmogus su 

užkietintais 
viduriais nie
kad gerai ne
sijaučia. Su 
maisto atatin-1 
kainu pasirin- j 
kimu galimu! 
vidurius re-: 
guliuoti. Su l̂ i'ao 4? 

tingai iiita duona, visokie lauk ar ne, eik tupties. Taip j 
"keikfiai" (pyragai), visokio |elgdamasis pripratinsi žarnas 
valgiai su actu, ir eekoladas. 
Snapaas, vynaa ir visokie 
raugalai kietina ir gadina j daug reiškia. 
vidurius. 

su laiku geriau dirbti. Punk
tualumas tokioje padėtyje 

Aukščiaus nurodyti gydy 

valgį ištirpinus į pusę stiklo 
vandens. 

5) — Prieš kiekvįeną val
gį, ir už pusę valandos po 
kiekvieno valgio reik išgerti 

silaikymu, taipgfgalinm ntTįbent P° stiklą vandens, 
leisti kad viduriai užkietėtų. | 6) — Tankiai gerti pasukų 
Kuriems viduriai yra užkietė- (butter milk). Rūgęs pienas 
ję, patariu taikinties prie se- j taipgi yra gerai. 

pilsai yra labai ^pavojinga, j 
Niekam nepatariame vartoti 
magneziją arba patentuotais 

mažą šaukštelį druskos prie*lpįi s u s del vidurių liuosavi-

,T. i -j -: r ^D«^;w*„; niosi budai nors nevisiems Visokie vidurių huosavimuij 
gelbės, mat užkietėjimas vi
durių yra nevienodas, bet di-

tam tikru už-įTci. 

Raukus 
22 St. 

Chicago 
Canal GTG4 

mo. Patentuoti pilsai gelbsti 
tik tam kartui, bet jei varto
si juos ilgą laiką tai visiškai 
vidurius sugadinsi ir sveika
tos neteksi. 

džiumai žmonių tai pagelbės. 

Jau kam reikia neatbūtinai 

PASKIRTAS VYSKUPU 
KINIJOJ. 

METODISTU DVASIŠKIS 
ATSIVERTĖ KATALIKU 

BAŽNYČION. 
Iš Oklahoma City praneša: 
Edward C. Wallace, meto

distų dvasiškis per 30 metų 
Oklahoma valstijoj, podraug 
su žmona rugsėjo 2 d. priim
tas Katalikų Bažnyčion. A-
biem krikštą suteikė čia dir
bąs misionierius kun. T. R. 
Gorman. 

Pirm poros metų Dr. Ed-
ward Carr iš Chikasha Wal-

tai po to jis pradSjo imti 
reikalingų sau pamokų apie 
Katalikų Bažnyčią. Tuo pa&u 
laikujis atsisakė tolesniai but 

metodistu ir pradėjo lankyti 
pamaldas katalikų bažnyčioj-
Ant galo pf rėjo Katalikų B** 
nyčion. 

kančių taisyklių: — 
1) — Sėdėti kuomažiausia. 

Kliaučiai ir kitokie amatnin-
kai kuriems prisieina per 
dienų dienas sėdėti,# daugiau
sia turi užkietintus vidurius. 

2) — Negulėti augštemin-
ka. 

3) — Valgyti: visokią sriu
bą, barščius, kopūstus^ švie 

7) — Retkarčiais išgerti 
kiaušinį išplaktą su obuolių 
sunka. 

Užvis svarbiausia įsitėmyti-
na, kad negalima valgyti nie
ko, kas kietintų vidurius. Se
kanti valgiai duoda vidu
riams karštį ir kietina vidu-

Kun. V. J. Galvin, Omaha, 
Neb., Šventasis Tėvas paskyrė 
vyskupu ir apaštaliniu vika-! lace 'ui pasiuntė keletą kata-

paliuosuoti vidurius, tai ge-jru jjan — Yange, Kinijoj. Ūkiško laikraščio kopijų ir 
riausia yra plauties vidurius Vyskupas Galvin bus Airių šiaip įvairių skaitymėlių. 
su pamuilemis; tik plaunant j Misijos Kinijoj viršininku. ;Tas davė Wallace'ui pradžią 

€|lllllllll|IIIMUIUUHIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIHHttlll«inillllllUIIIIHIIIIIIIIIIIIim»l 

i BUDRIKO DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVĖ 
I CHICAGOJ. 
I Naujas Radio 1928 nuodelis, 6 tūbų, 1 kontrolių. Tik. 

tai vienu pasukimu pagausi, ką tik norėsi. Nereikia nei 
baterijų, prijungiamas prie lempos, soketa grynai eiek-
trikinė. I 

žarnas su liavatyvos pagelba, j 
reik suleisti į žarnas pamui-
iių nemažiau kaip kvortą. Juo 
aukščiau pamuiles pasieks, 
tuo geriau žarnos išsiplaus. 

Paprotys ištuštinti žarnas 
paskirtu laiku yra labai ge-

Monsign. Galvin į Omaha įsigilinti į Katalikų Bažny-
atvyko prm dešimts metų ir č'ios mokslą ir pagaliau pažin-
įkurė Airių Misijai Kinijoj ti tikrąjį tikėjimą, 
vyriausią ofisą. Per 30 metų Wallace dar-

Nuo 1912 ligi 1916 m. jis bavosi tarp metodistų įvairio-
buvo misionierium Kinijoj. s e Oklahoma vietose. Tuo vi-
Tenai jis atrado daug gali-! Su laikotarpiu jis labai mažai 

ras, nes įpratina žarnas pas-'mybės pasidarbuoti Bažny- (skaitė knygų arba kitokių 
rius: silkč, sūdyta bei raky-įkirtu laiku atlikti savo už-jčios gerovei. Tad gryžo į ai- J raštų apie Katalikų Bažny 
ta mėsa, rūkyta žuvis, žir-jduotį. Tad kam yra nuolat 

i žią mėsą ir rupią duoną. Už- \ niai, pupos, šabalbonai, rie- j užkietinti viduriai, lai pasis-
sigardavimui reikia valgyti'šutai, razinkos, suris, Varškė, 
šutintų slyvų, šutintų fygų, i rauginti agurkai, balta, o ypa 

riją ir Misijos darbams Ki
nijoje į kure Šv. Kolumban 

kiria patogų laiką ir lai eina f draugiją. 
tupties; ir vistiek ar nori eit j Šiai draugijai jis padėjęs 

čią. 
Kuomet 1922 metais prasi

dėjo Ku Klux klano veiki
mas, jis vienas buvo tarp ke-

SAUGUS investinimas 
drūtoje kompanijoje 

. 

Rapid Transit "L" Linijes 
72* Prior Lien Serai 

SAVO atliekamus dolerius pristatyk prie darbo. Investuok juos į 
Rapid Transit Kompanijos Prior Uen Šerus, kur tavo pinigai dirbs 
pilną laiką, uždirbdami tau 7.2% dividendų. 
Rapid Transit Elevated Linijos neša per metus daugiau kaip 229,000,-
000 pasažierių kasmet. Biznis auga kasdien, nes Chicago auga ir 
nuolatai auga reikalavimas vis greitesnio susisiekimo. Čionai tai yra 
saugus juiifc> kelias pasinauduoti tuo progresu. 

Lengvi išmokėjimai. 
Prior Lien serų gali pirktis 
už eash. Bet jei tau geriau at-
seina, tai gali pirktis vieną 
ar daugiau šSrų mėnesiniais 
išmokėjimais — įmoki $10 ir 
po to $10 kas mėnuo. Mokė
damas tuos mokesčius ant į-
neštų pinigų gausi po 6%. 
Jei neišgalėsi išsimokėti,, tai 
galėsi pinigus atsiimti. Šerai 
par value turi $100 ir jie lis-
tuojami Chicagos Biržoj. 

• Atsiųsk kupone. 
Ateik į mūsų ofisą vidur-
miestyje, jei ne tai iškirpk 
žemiau paduotą kuponą da
bar ir atsiųsk mums, o gausi 
pilnas informacijas. 

Metiniai dividendai. 
Kas mėnuo Rapid Transit 
Kompanijos šėrininkai gauna 
sau dividendus už savo inves-
tytus pinigus. Už kiekvieną 
šėrą jie gauna po 60c. mėne
syje. :j • 

Saugumas. 
Kuomet jus investuojate į 
Rapid Transit kompanijos Še
rus, tai jus žinote, kad pini
gai yra saugus, nes tu pats 
matai neišpasakytus tos kom
panijos turtus visose miesto 
dalyse ir tą patarnavimą, ku-
r|> ji teikia visuomenei ir ku
riuo tu pats ir tavo šeimyna 
nauduojasi. 

UTILnY SECURITIES 
COMPANY 

230 So. La Salle Street, CHICAGO 
New York — St. Louis — Milwaukee — Louisville 

Indianapolis. 
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cNew and Itnprovcd 

EASTERPI^! 
Kaina su viskuo ne kuo daugiau. Nereikia pirkti, 

galima įgyti mokant po $3.00 į savaitę. 
$169.00 

čius, gindamas Katalikų Baž-
nyčiųnuo užpuolimų. 

Praeitą gruodį Wallace su
siejo su kun. Gorman ir grei-

Eagle Brand iAaugtno ,svei
kų kūdikiu daugiau, už ki
tus kūdikių maistus kariu. ii ii 

stiprius pamatus atvyko į A-įiįu metodistų dvasiškių, ku* 
meriką ir apsistojo Omaha [rįe n e pr i tarė kluxeriams ir 

Į mieste. Arkivyskupui Har ty | p r į c j u neprisidėjo. Pastarai-
pritariant jis šiame mieste L į a j s keleriais mėnesiais jis j 5 

'įkure 8v. Kolumbano drau-Įdaug rašė į įvairius laikraS-Jl 
•gijos skyrių, pradėjo leisti 
laikraštėlį ir visais laikas jam 
vyko darbuotis Misijos reika
le. 

Tuo laikotarpiu Airijoj jo 
įkurta Šv. Kolumbano drau
gija 1920 metais jau gusilau-
ke keliolikos jaunų kunigu 
misionierių. Kun. Galvin 
tuos jaunus misionierius per
sonaliai nulydėjo į Kiniją 
1920 metais ir tenai taipat į-
kurė Šv. Kolumbano dr-jos 
skyrių. 

Šiandie Hang Yang vikari-
jate, kuriame pirmuoju a-
paštaliniu vikaru bus vysku-

Įpas Galvin, t«rp pagonų dar
buojas apie 50 kunigų, pri
gulinčių, Šv. Kolumbano drau 
gijai. 

Šis vikarijatas randas Ki
nijos vidurinėj daly, kur su
sibėga upės Han ir Yangtze. 
Vikarijate gyvena apie 5 mi-
lionai pagonų. 

Waihington. — čia mirė į-
žymi vietos katalikų tarpe 
darbuotoja Mrs. Lillian Pa-
kenham Lennox. Jinai buvo 
Katalikų Universiteto Ame
rikoje prof. Lennox žmona. 

EACLE BRAND 1 

Tas pat setas be elektros pri- <Įfc *į| Q f ) . f i f i 
jungimo / . . 

Tobulas balsas, aiškus ir visada vienuodas, garsus, 
galima gauti visokių stailių visokiuose kabinetuose. 

Išgirsk šį stebėtiną, gerą, naują radio pas Budriką. 
Krautuvu atdara kožną vakarą. Nedeliomis iki 1 vai. 
po pietų. 

JOS. F. BUDR1K, Inc. 
CONDENSED f ALK 

KRAUTUVĖ PIANŲ, RADIO, RAKANDŲ 
3 4 1 7 S. Halsted St.9 Chicago 

Telefonas Boulevard 4705 s 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiMiiiiNiiiinimtiiimiiiiiiiiiiiiiiia 
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UNITŲ REIKALAIS. 

VTlLITY SECIRITIES CO., 
2«0 So. La SaJle St., Chicago. ** 

Prašau ataiųsti man pilnų, paaiškinimų apie 1.1% Prior Pre-
ferred šėrus Rapid Transit kompanijos. Tas yra tuo suprati
mu, kad aš to prašydamas jokiu būdu nesusirišu. 

Vardas .' 

Gatvė 

Miestas Valstija 

(Prašome rašyti aiškiai) 

Berlynas. — Unitai yra ži
nomi dar vardu unijotai. Ca
rų laikais tie žmones varu 
buvo brukami į pravoslavų 
cerkves, nors jie buvo katali
kais, jautėsi tokiais ir norėjo 
būti vienybėje su Katalikų 
Bažnyčia. , 

Šiandie tie žmones liuosai 
išpažįsta katalikų tikėjimą* 
Bet tarp jų bastosi pravosla
vų agitatorių tikslu juos pa
traukti stačiatikybėn. 

Kad ko panašaus neįvyk
tų, Slovakijoj ir Karpatų Ru
sijoj kunigai teologai sukure 
draugiję, kurioje nariais ga-

1 lės būti latinų ir slavių ri-
įtualo kunigai. Ši draugija 
j darbuosis sulaikyti pravos
lavų dvasios skleidimą unitų 

I tarpe. 

PER KUR GERIAUSIAI 
PINIGAI SIŲSTI I 
* LIETUVĄ? 

. NEABEJOTINAI PER: 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 

,A. - - . * . j 

Draugas siunčia pinigus į Lietuvą per didžiausius Lietuvos 
Bankus, kurie teikia gerą, teisingą ir greitą patarnavimą. 

Draugas siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draftais ir telegra
ma. Pinigai esti išmokami Litais arba Amerikos doleriais, taip, 
kaip siuntėjas nori. 

Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės: 

Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 

D R A U G A S PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III 

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791 

vmmgmBSKBB 
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LIETUVIAI 
P B g XS g g g 

••Į—HW. 

CHICACŪ HEIOHTS, ILL 
Nuoširdi padėką. 

Gjeroji vasarėlė praėjo. Ji 
buvo Šv. Kazimiero parapijai 
derlinga. Ufcderčjo kur tik 
mes ką, sėjome. 

Šv. Kazimiero parapijos 
bazaras, kurį baigėme rūgs. 
25 d., davė parapijai pelno 
$1,150.00. Prie bazaro pelnin
gumo visi prisidėjo kuomi tik 
kas galėjo: vieni dirbdami 
bazare, kiti aukodami baza-
rui, kiti atsilankę į bazarą. 

Prašau jūsų, brangus bro
liai lietuviai, priimkite mano 
nuoširdžią padėką. Širdingai 
aeiu visiems iš Cliicago 
Heights, iš Harvey, iš Steger, 
ir iš Chicago. Dieve, laimink 
jus visus. 
Kun. Juozas J. čužauskas. 

ti, reikia eiti į jos prakalbas 
ir pasiklausyti. 

Tai-gi spalių 2 d visi pra
šomi susirinkti mūsų didžiu-
lėn svetainėn paklausyti gra
žios kalbos ir savo auka pa
remti kilnų darbą, nes visos 
aukos eis Karmėlavos Mergai
čių Ūkio mokyklai. Be to, da
lyvaus mūsų didžiulis choras, 
vadovaujant varg. A. Mondei-
kai. 
Cieeriečiai visuomet pasiro-

dėme gražiai. Tat visi eikime 
į minėtas prakalbas. Parody
kime atstovei, kad mes vi
suomet remiam gražius ir 
kilnius tikslus. Nepamirškime, 
prakalbos bus spalio 2 d., 
parapijos svetainėje. 

Rap. 

C H I C A G O J E 
MARQUETTE PARK 

IND, HARBOR. INO. 

CICERO, ILL 
Spalio 2 d. mūsų kolonijoj 

įvyks prakalbos gerb. atsto
vės iš Lietuvos p. F. Pikčilin-
gienės. Tai pirma moteris ka
talikė iš Lietuvos, kuri turės 
prakalbas Ciceroj. Pas mus y« 
ra buvę visokių kalbėtojų, i ausį. Atvykę į balių galėsit 
bet iki šiol moters nebuvo nė nusipirkti sau "beakę", pil-
vienos. įdomu bus išgirsti, ką ną skaniausio valgio dviem 

Balius. 
Spalio 2 d. Moterų Ražan-

cavos draugija rengia didelį 
balių, kokio da llarbore ne
buvo. Visi vietiniai lietuviai 
ir kaimynai iš East Chicagos 
taip pat ir iš Hammondo bei 
Calumet kviečiami dalyvauti. 

Čia noriu šnipštelti vyrams 

moteris papasakos apie Lietu
vą. Daug apie tai rašo "Drau 

bet negana pasiskaity-gas'y 

ADVOKATAI: 
ii U ~*r 

J. P. Waitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avenue 
Tei. Pu I Ima n 5959 

Namų Tclef. PulUnan tJItT 
Specialistas AKstia,. lU. ved., j * * 

•Įsu teisiu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 

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

Telephone Randolph 6727 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Rooscvelt §090 
Namų Telefonas Rcpųblic 9600 

asmenim. "Beskej' bus var
das kokios nors paneles arba 
jonios. Kas su kokiu vardu 
nusipirks "beskę", tas sii ta 
tarės vakarienę valgyti. To
dėl, visi Harboro vyrai pasi
naudokite gera proga. 

Visus kviečia Mot. Ražan-
eavos draugija. 

Sukaktuvės. 
Moterų Ražaneavos draugi

ja rengiasi prie savo 15 metu 
gyvavimo sukaktuvių paminė
jimo, kuris pripuola sausio 
30 d., 1928 m. Paminėjimas 
bivj sausio 29 d. dėlto, kad 

Žinutes. 
X Sunkiai ir uoliai pasi

darbavus parapijos bazare, 
kol kas viskas ramu. Beabejo, 
neužilgo vėl prasidės veiki
mas, nes parapijos komitetai 
jau galvoja apie paukščių 
bazare kuris, rodos, bus 22 ir 
23 lapkričio. 

X Vietinės draugijos tai£* 
gi tariasi ir rengiasi prie |-
vairių vakarų. Tik nelaimėj 
kad trūksta mums čia geros 
svetainės. Tadgi visi nekan
traujame, kad kuogreičiausia 
pastatyti parapijinę svetainę. 

X Rugsėjo 24 d. suėjo i 
porą Antanas &lauteris iš Ci
cero su p-le Juozapina Ga
li nskaite iŠ niusų parapijos. 
Abu dar jauni ir energingi. 
Kolk&s apsigyveno pas jau
nosios tėvelius. Tikimasi, kad 
jie visados čia gyvens ir dar
buosis mūsų tarpe. 

X Neužilgo ir kitos bus 
sutuoktuves, nes girdėjau už
rakus Juozo Martišiaus su p-
le Jadviga Lukošiūte. Juozas 
yra vietinės L. Vyčių kuopos 
pirmininkas, o Jadviga finan
sų raštininkė. Abu uoliai dar
buojasi čionaitinio jaunimo 
tarpe. 

X Parapijos choras kaskart 
didėja ir progresuoja. Jau 
keletą mišių gieda. Kaip gir
dėt, vėl naujas mokinasi. Tu
rint nemaža solistų, ateityje 
gal surengs ir parapijos nau
dai konefcrta • 

Rap. 

KARMĖLAVOS MERGAI
ČIŲ ŪKIO MOKYKLOS 

REIKALAS. 

Beskaitant dienrašty "Dr
augę" (No. 222) straipsnį 
"Ponios Pikčilingienės belau
kiant dhieagoj'*, taipgi pas
kelbtą, niaršruta, teko paste
bėti iš Cicero, 111., L. Vyčių 
14 kp. įvykusio susirinkimo 
nutarimas. Tame sus-me per
skaityta laiškas, kuriame pra
šoma paremti p. F. Pikčilin-
glenės misija. Kuopa nutarė 
ii iždo paaukoti tam tikslui 
$10.00. Bravo L. Vyčių 14 kp. 
6t, kokis gražus susipratimas 

Lai jos misija Citroj bu
rta s*kfhing&, lai Jinai euren- ==ft 
ka savo kvota; ir grflta atgal 
kupina džiaugsmo. Lai par
veža linksmų žinių. 

Aukokime visi-o*, pagal sa
vo išgalę. 

Ir aš aukosiu. 

z 
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Telefonas Boulevard 1919 

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 lkl 19, 1 Iki t 

dieną, Ir 1:99 lkl 9:90 vakare 
€808 So. Ashland A ve. 

Netoli 46th S t Chicago, I1L 

— . 
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RAŠYKITE "DRAUGUI* 
2INIŲ 

— 

Surūgę Viduriai 
•Phillips Milk of Magnesia' 

Geresnė Negu Soda 

Re*. Tei. ltidway B611 
Dr. R. C. C U P L E R 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Oakfey Ave. ir 94-tas Street 

Telefonai Canal 1719-9241 
Valandos: ilk! 4 p. p. Panedėllais 

Ir Ketvergais vakare. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJ AS m CHIRURGAI 

X — Spinduliai 
Ofisas 2291 West 22nd Street 

Cor. B. Leavitt St. TeL Canal 9122 
Rezidencija: 6649 B. lfaplewood 
Ava TeL Republic 7962 

VsJandoe; 1—2 A 7—9 v. «. 
NedeiloJ: 19—19 tyt* 

> * , , . . -~ . 
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yal prašalina rugftUma be valyto* 
Jo. Apart to, jis yra malonesnis im
ti negu soda. Reikalaukite "Phil
lips", bonkutės po 2 5c. ir 60c. bile 
raistinėje "Milk of Magrnesia" buvo 
ir yra valsbaženklls the Charles 
Phillips Chemical Company nuo 
1875 metų. 

(182) 

BRIGHTON PARK. 

Justo Kudirkos Muzikos 
Studija. 

Plačiai žinomas dainininkas 
p. Justas Kudirka turi pilnai 
įrengęs ir aprūpinęs geru 

prieš tas sukaktuves draugi- mokytojų personalu. 6ioje a* 

JOHN M I N S K A S 
IR 

B. F. MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 W. 22nd St. 
art! Leavitt S t 

Telefonas Canal 2553 
Valandos: 9 ryto iki 8:99 vakare. 
Seredomis ir Pėtnyčoimls nuo 9 
Iki 6. 
Nedėliomis 11 tos iki 1 v. po piet 

11 
TeL 

S241 
7-

A . A. OLIS 
ADVOKATAS 

So. L A Salle St., Room 2001 
Randolph 1034—Vai. nuo 9-8 

L S. 
—> 

Vakarais 
Halstert « t Tei. Tardą 0069 
v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios 

Central 1110 Res. Central 9408 
JOHN -^. RYBICKI 

ADVOKATAS 
64 W. RANDOLPH STREET 

Room 607 
17S1 W. 18 th STREET 

(19-19) 

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grįstos) 

A D V O K A T A S 
4681 So. Ashland Ave. ( 1 lubos) 
Vaianaos: Nuo S.S0 ryto iki 6:30 
Po piet Panedėliais, Seredoms Ir 
Subatoms vakarais nuo 7 iki 9. 

TeJef. Boulevard 2600 
R E 8 I D E N C I J A : 

6615 So. RockweIl Street 
Telef. Republic 9726 

Vakarais Utaminko Ir Petnyčioms 

ja turės narių vajų, tai yra 
bus veltui Įstojimas į draugi
ją. Vajus tęsis tris mėnesius, 
tai yra per spalį, lapkriti ir 
gruodį. 

Visos katalikes moterys, ku 
rios dar nepriklauso prie mū
sų draugijos, pasinaudokite 
proga, kokios da Harboro mo
terys . neturėjo. 

Dr-jos nare. 

MELROSE PARK, ILL. 
v 

Sužeidė. 
Rugsėjo 24 d. ant 15 ir 

Lake gatvių automobiliu tapo 
sunkiai sužeista Ona Bagdo
nienė. 

Nelaimingoji važiavo su sa
vo šunum ir tapo užkabinta 
kito automobilio. Jos jaunas 
vikrus sunūs spėjo iš mašinos 
iššokti, tad jis liko sveikas. 

Sužeistoji randasi Melrose 
Parko ligonbuty. Visi gimi
nės, pažįstami, draugai pra
šomi jų aplankyti. 

Raštutis. 

pielinkej tai vienatine lietu
viška muzikos mokykla. Mo
kslas sutvarkytas europeiško 
muzikos mokymo ir lavinimo 
pamatais, prisitaikant prie 
Amerikos gyvenimo ir reika
lavimų. Mokinama: balso, pia 
no, vargonų, smuiko ir mu
zikos teorijos. Vienas iš bal
so mokytojų ir studijos direk
torių Justas Kudirka yra 
baigęs muzikos konservatori
jų Romoje su kvalifikacijo
mis dainuoti operoje. 

Br. Kalkius baigęs Anieri 
can Conservatory of Musie 
Chicagoje, turi platii patyri
mų mokinime smuiko, teori
jos ir vediine orkestros. 

Florencija Obraitė, baigu
si American (Jonservatoriją 
Chicagoje, labai getą moky
toja piano ir vargonų. 

Taip-gi šie trys mokytojai 
sudaro mokyklos štabų, ant 
kurių pjlnai galima pasitikėti 
visai muzikos reikalais. Stu
dijos ofisas atdaras kasdien 
(apart šventadienių) nuo 10 
ryto iki 9 vakaro, 4140 Ar
cher Ave., Tei. Lafayette 0331 
ant viršaus Jokanto namo. 

Bap, 

Ttel. Canal 62Ž2 
DR. G. I. B L O Ž I S 

D E N T I S T A S 
2201 West 22nd Street 

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto. 

nuo 1 iki 9 vakare. 
\- J 
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Persikelt j Naują Vietą' 

DR. VAITUSH, 0 , D. 
OMOMETRISfAS 

Vietoj aodos paimkite biskį "Phi-
Į Uips Milk of Magnesia" { vandeni 

del nevirškinimo, rūgštaus ar gezo 
viduriuose, tuojaus palengvins jums. 

Per penkiasdešimta metų tikras 

m mūsų Vyži* k„oW. šioj \%*£ * £ - £ £ «£g*Į 
k u o p o j d a u g u m o j e y r a Čia ! tris sykius tiek gezo iŠ vidurių ne- * 

T r Igu bicarbonate of soda. Jis neutra-
g i m ę s i r a u g ę s J a u n i m a s . V a - uZUoJa rugstumą viduriuose ir leng 

tlinas, mustj Vyčiai supranta, 
ką, mokslas reiškia. Nėra abe
jonės, kad ir kitos visos drau
gijos Ciceroj paseks gražų ir 
kilnų iš L. Vyčių 14 kp. pa
vyzdi. 

Ciceros kolonijoj randasi 
virs 600 katalikiškų šeimynų. 
Jeigu kiekviena šeimyna pa
aukotų Karmėlavos Mergaičių 
Ūkio mokyklai tiktai po $1.00, 
tai jau butų $600.00. Yra ge 
raširdžių kurie tam tikslui 
aukos ir po daugiau. Neužsi-
Leiskime, cieeriečiai, kitoms 
kolonijoms. "America- first, 
Cicero next". Ciceros •žmonės 
prielankus visiems gražiems 
sumanymams. Tat yra vilties, 
kad vigi parems gerb. atstovės 
misiją, kada jinai lankysis 
toj kolonijoj, (t 

Nepamirškime, spalių 2 d. 
ponia Pikčilingienė turės pra
kalbas Šv. Antano parapijos 
svetainėje. Visi vyrai turėtų 
susirinkti ir išgirsti atstoves 
prakalbų. O mes, motinėles, 
laikykimės ir nepasiduokime 
vyrams, eikime ir iki vienai 
paduokime savo pagelbos ran
kų* lietuvaitei, atvykusiai iš 
tolimos Lietuvos. 

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

TeL Lafayette 4146 
(nuo 9 lkl 11 vaL ryto 

Valandos (nuo C lkl 9 vai. vak. 

Tei 

_ 

V -

Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, m. 

• 

Šv. Onos dr-jos susirinkimai. 
Spalio 2 d>, Vaičiūno sve

tainėj įvyks šv. Onos draugi
jos mėnesinis susirinkimas, 
kuriame reikės aptarti daug' lio 9 d. paminėjimų ir dauge^ 
svarbių reikalų, būtent apie lį kitų. Visos nares susirin-

r» •• M 

prisidėjimų prie tveriamo Fe* 
deracijos skyriaus, apie spa-

kite tuojau po pamaldų. 
Koresp. 

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 
Šioje knygoje mums ne vien 

žodžiais, bet ir atvaizdais pa
aiškina tas grasias šventas 
vietas, kurias mes galime ma
tyti Europoje, Azijoje, Jeru* 
zolimoje ir kitur garsiausiuo
se miestuose. 

Daugelis mūsų norime ar
čiau susipažinti su šiomis vie
tomis, bet neišgalime tenai nu
važiuoti ir aplankyti. Vis-gi 
prasti. 

"Kelionės Įspūdžių" knyga 
turėtume stengtis kokiu nors 
kitu būdu jas pažinti ir su-
paduoda daug paveikslų su 
dailiais aprašymais. 

Šitų knygą skaitydamas 
kiekvienas susigraudina. Vi
siems patartina šitą brangia 
knygę, turiti savo namuose ir 
dažnakpasiskaityti. 

"Knyga stipriais aptaisais ir 
ant gero popierio atspauzdin-
ta, palyginamai visai ne
brangi. Bu persiuntimu kaina 
$3.00. 

Parašė ir išleido kun. J. A. 
Pauliukas. 

Galima gauti: 
"Draugo" Knygyne 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, 111. 

Lietuvis Akių Specialistai 
PalanirlM aklų įtempimą ka

rt* eal priežastim galvos »kaude-
Jlmo, «vaigimo, aklų aptemimo. 
narmotumo, (kaudama aklų kar> 
ttj. Atitaisau kreiva* akis. nulmu 
oataractua Atitaisau trumpa racy-
•tf Ir tolima resrsta. 

Prlrenclu teisinami akinio* vf-
•OM atsitikimuose egsairlnarima* 
daroma* ra elektrai 
ĮsjąfJtoraJĮ*, į | *J iM 

•pedale atyda atkreipiama 
kyklo* valkueiama 

Talandoa nao l f ryto lkl t 
kąra. IfedeUotnl* nae i t rrto lkl 
1 PO 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI §5.00 

A i TURIU 48 METUS FATTRIMO 
Talei nenusiminkit, bet eikit 

pa* tikra specialistą, ae pa* kokj 
nepatyrei} Tikra** pecialistaa, ar
te profeooriua, nokiau* Jūsų ka* 
Jum* kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys patą, po pilno Įsegtami-
navlmo. Jų* sutaupysit laikų ir 
plnlnia Daugeiia kitų daktarų 
begalėjo pagelbėt jum* dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
redymul žmogau* kenksmingumų. 

Mano Radlo — Bcopo — Raggi. 
X-Ray ROentgeno Aparatą* ir vi
siškas bakteriologlskaa egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikra* negeroves, ir jeigu ai pa
imsiu jua gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio, tarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų. Širdies, reumati*-
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užslsen ėjusia, iškerėjusia, 
chroniškų Ilgų, kori nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui 
neatldėlloktt neatėjo P*s mane. 

DE. C, G. SINGLEY 
8PEGIALI8TA8 

Rumal 1012 — 1015 — 101C 
1* W. JACKSON BOULETARD 

Arti State Gatvė* 
Oflao Valandos: Nao 10 ryto-Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 lkl f. 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po plotų. 

Tol. Canal 0057 Res. Prospoct 0010 

DR. P. L ZALATORiS 
(lydytojas ir Chirurgai 

1811 Bouth Balsted 8t. 
Rezidencija 0600 8. Artesian Ava. 
Valandos: 11 ryto lkl • po pietų: 

0 lkl S:M rakare 

• - - ' 

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—11 nuo 
Po pietų: nuo 7—0:10 t 

Nedėliomis 10 Iki i i 
Telefonas Midway 2880 

(Dabar gyvena:) 
4712 8. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 

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

Ofisas: 1446 So. '491 h Court 
Tei. Cicero 063 

Rezidencija: 4729 W. 12-th PI. 
Cicero, Hl. Tei. Cicero 2888 
Valandos: Ryto: 10—12. Po 

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

• 

— 

Ofiso ir Res. Tei. Boulevard 591JJ 

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. Halstcd St. 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 8201 So. Wallox* Street 

Tei. Canal 8764 
PERSIKĖLĖ Į EITĄ 

VIETĄ 

DR, A, RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

;, . pfisas ir Laboratorija 
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO. 

**m 

f — 
Pritaiko akinius, atitaiso regėji

mą, akių įtempimą, ir gal
vos skaudėjimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

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

3265 S. Halsted St. 
TeL Boulevard T679 

V . . . . 

D E N T I S T A I 
0 ,,lff" ' ' ' \ 

Telephone Hemlock 0066 

DR. B. J. R00TH 
Lietuvis Dentistas 

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 5, 6 iki 8:80 

7054 SO. V7ESTERN AVENUE 

J 
— — ^ — — 

25 MĖTĮ) PATYRIMO 
rrltaiklme akinių del visokių akių 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertą* tyrimo aklų Ir 
pritaikymo akiniu 

1801 South Ashland Ava. 
Platt Bldg., kamp. 18 St. 8 augštaa 

Kambariai 14. l*. l t , IT ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo • ryt* lkl 8:80 va
karo. Nedėliej . ofisas uždarytas. 

Tei. Canal 0523 

' 
Office Boulevard 7042 

Dr. 0. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
Akt Zaleskio Aptieko* 

Chicago. I1L 

DR. H E R Z M A N 
I S B U Š U O S 

Gerai lietuviam* žinoma* per I I 
metų kaipo patyrė* gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris. 

Oydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas Ir Labaratorlja: 1*21 W. 
18th St , netoli Morgan 81 ' 

VALANDOS: Nuo l f—12 platų 
ir nuo 6 iki 7:20 vai. vakarę. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 111%. Naktį 

•onth Shore 2218 
Boulevard 4111 

3235 South Halsted S t 
Vai. 9—10 A. M. ir po I v. 

TeL Boulevard 1401 

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

S315 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—9 vakare 

,J 

i - 1 

D U H. M. VVISNOVY; 
LIETUVĖ DENTISTfc 

X—Spinduliai 
2137 So. Cicero Avenue 

Cicero, IIL 
Valandos: Ryto: 9-1. Vakaro: 1-9 

Išskiriant Sereda. 
TeJef. Cicero 721 

DR. M A U K KAHN 
Gydytojas ir Cfhirurgaa 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tei. Yards 0994 

Rezidencijos Tei. Plaza 2299 
VALANDOS. 

Nuo 10 lkl 12 diena, 
Nuo 2 iki 8 po pietų. 
Kuo 7 iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 iki 12 diena. 

£ 
OfTtse Tei Lafayette 57»t 
Res. Telef. Virgiui* 0518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas ir OhirurKas 

4449 S. California Avenu4 
VaL: 1—B p. p- 7—9 vak. 

—***+• —— — * < — . — . > i, i • . 

Off. Tards 3557 Res. Hemlock 1385 

DR. JONAS MOCKUS 
DENTISTAS 

Valandos; nuo 9 ryto Iki 8 vakaro 
NedėlioJ pagal sutart} 

8401 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL. 

Ofiso Tei. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tei. Drexel 9191 

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

Ofisas 8102 So. Halsted St, Chicago 
arti Slst Street 

Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak, Ne
dėliomis Ir Šventadieniais 10-12 d. 

N 
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C H I C A G O J E SVARBUS PRANEŠIMAS gęs įydyfojo mok.slą atdarys Advokatai J*. Kuehinskas VALGYK IR NORĖK. 
Gauta telegrama, kad p-n! 

; PikčiUngienė, Lietuvos Mo-
rių, jų tarpe yra ir p. Grigo- j tenj atstove, atvyksta Chl-
ravičiai. Jie turi krautuve | cagan penktadieny, rugsėjo 
vardu Peoples Hanhvare & j 30 d., 7:30 vai. vakare Į La 

X Chicago Daily News iš- P a i n t c<Kj 1901 w. 47th St. i Salle stotj (Van Buren ir La 
leidžia rytoj spalių l d. visą Dužiausias pasirinkimas vi - 'Sal le str.) SąjungietėS kvie-
puslapį paveikslų iš Lįetuvos ^[ų namams reikmenų. 

West Sidšj ofisą. Sveikinam. 
Petras Kalnis, turintis dar

bininkiškų daiktų krautuvę, 
2554 Blue Jsland. J is kasdien 
daug M Draugo" pavienių nu-
inerų parduoda. 

Pet. Kobelis, turintis leng-

gyvenuuo. Trumpai atvaiz j x Ateinančiais .metais 
duota Lietuvos istorija, o tair Baltutis žada rengti didelę! tą viešnią. 

čiamos gausingai susirinkti, vų gėrimų užeigą, ant Cuol-
p. kad atatinkamai pasitikus re-(ter St. Jis yra Piliečių Kliu-

ir B. Mastauskas žada būtį 
piknike. P. Mastauskas bu* 
kviečiamas prakalbą* pasaky
ti. J i s kalba ugningai. Pikni
ke bus ir daugiau kalbėtojų: 
gerb. Marijonų Provincijolas 
Amerikoj, kun. F . Kudirka, 
kun. Bublys, Marijonas, tik 
ką atvykęs iš Lietuvos ir kiti. 

pgi yra vaizdų iš Amerikos ekskursija į Lietuvą tiesiai į 
lietuviu gyvenimo. Verta pa-(Klaipėdą. Šįmet p. Baltučio j P****: Panavienė, Sutkienė, w 2 2 g t 

matyti. |ekskursija buvo ir-gi pasek-j Miekeliuniene, Butkienė. 
X Šiandien šv. Jeronimo: m in«a. 

bo pirmininkas. 
A. Aitutis, barberis 2203 

diena. Sveikiname gerb. kun. 
Jeronimą Vaičiūną, "Drau
g o " bendrovės pirmininkas, 
jo vardo dienoje. 

X Pereitą šeštadienį rū
pesčiu p lės Petronėlės Kus-
teikaitės ir p. Jucienės iš 
Roselaudo, Brighton Park 
Rožei Naujokienei buvo su
rengta "Surprise Pa r ty " . 
Svečių buvo virš penkiasde
šimts; daugiausia iš Roselan-
do. 

X To\vn of Lake yra dide
lė kolonija. Joj daugiausia gy 
vena žemaičiai. Tovvnoflai-
kiečiai turi nemaža ir biznie-

I 
Ic. 

"DAINOS" CHORAS. 

"Dainos" choro nariams. 
Šį penktadienį (Sept. 30 

X Praeitą trečiadienį Mel-
dažio salėje buvo suruošta 
banketas Vyčių Basebolo Ly
gai pagerbti. Jaunimo dalyva
vo suvirs 300. Kalbėjo kun. 
I. Albavičius, " D r a u g o " red. d.) įvyks svarbi repeticija pa-
p. L Simutis ir prof adv. B. j P r ^ o j vietoj, Mark White 
Mastauskas. Dainavo p-lės A. \ ̂ u a r e n a m e « M u z - A* S« P o " 
Bereekaitė, A. Feravičiutė, \ c i »* * » d a u £ svarbių pra-
S. Bagdoniute ir A. siauliutė. : nešimų bei planų patiekti. 

Nesivėluokite. Pradžia ly-

GRABORIAi: 

N. H. UCHMfICZ 
Lietuvis f^rab<»rlii« 
SS14 \ \ ->:..-<i IMIH. 

Chloaj^o, UI. 
Patarnauja laido 

tuvėse kuopigiausia. 
Reikale cieidžiu at 
sišauktl, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. ('anai 12: t 
1199 

Vyčių apskričio dovanas ga
vo : pirmą — $75.00 ir Lygos 
"Loving cup" laimėjęs Lygos 
čempionatą 4 kp., Dievo Apv. 
parap., tymas; antrą apskr. 
dovaną $50.00 — 3(J kp., Bri
ghton Park, tvmas ir trečia 
dovaną $25.00 — 112 kp., i 
Marquette Park, tymas. Pro
gramą vedė apskr. pinu. p. 
I g. Sakalas, (j'riežė P Simu-
'"•io, L. V. .')() kp., orkestrą. 

j X P-lė Valančiūtė iš She-
boygan, Wis., praneša, kad 

[prakalbos p. F. PikčilingienėL 
i buvo labai sėkmingos. Atsto
vė buvo gražiai priimta. Slie-

! ho\ ganiečiai negalėjo ja atsi- j 
(džiaugti. Aukų tam mažam 

giai 8:30 vakare. 
Myra. 

T0WN OF LAKE. 

šį 
Svarbus pranešimas, 
vakarą, rugsėjo 30 dieną 

St. Butkus, ir-gi barberis, 
2218 So. Leavitt St. 

P. Kilda, barberis, 2209 W. 
23 PI. , 

M. Brazauskis, senų ra
kandų taisytojas, 2306 So. 
Leavitt St. 

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

ŽMONĖS ŽINO, KO JIE 
NORI. 

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT CO. 

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

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

Turime plumbiniu ir elektros 
reikmenų. 

1901 W E S T 47th S T R E E T 
Telefonas Lafnvette 4139 

Chlcago. 111. 

ECam varginti Seimininkes, kad pas 
mus gali gerai pavalgyti . Tik at i 
dariau restoraną, kur iame gamina
m e namin ius , gardžius ir šviežius 
valgius. Restoranas Svariai užlaiko
mas, patarnavimas kuo manglausias . 
P a s mus va lgydamas nežinosi , k a s 
tai yra alkis, o svarbiausia kas tos 
per vidurių ligos. 

KAROLIS MAROZAS 

2343 So. Leavitt Street 
i 

! R E N D O N geras f'atas, su moder
niškais įrengimais. Tinka daktarui, 
advokatui Ir Šiaipjau šeimynai . 

Kreipkitės: 

! NAMAI -- ŽEMĖ 

Tel. 

3327 So. Halsted St. 

Yards 4669. ( 9 — 1 7 ) 

Nesenai P. Lorillard Co. pasklei
dė Amerikos rūkančios v isuomenės 
tarpe Old Gold eigaretus. 

Rūkytojai jų griebėsi taip uoliai, 
kad tie cigaretai plito taip, kaip 
mi iko gaisros. Rūkytojai po visą 
Ameriką reikalauja Old Gold ciga-
retų, o vietose, kur tie cigaretai dar 
nesuspėjo paplisti. tai kompanija 
turėjo iSleisti aplinkraSOiua, kuriuo
se v i suomenė buvo praSotna būti 
kantri belaukdama Old Uold eiga re
tų. 

Todėl rūkantieji Sio laikraščio 
skaitytojai privalo pasinauduotl ir 

š a u k i a m a s v i s ų ŠiOS k o l o n i j o s I griebtis Old Gold cigaretų. Tie ci-
. 1 garėtai yra tikra Šviežiena, 

m o t e r ų i r V y r ų d r a i l g i j l l S U S I - . Old Gold cigaretai yra Amerikos 
. . . o i 1 ' " v isuomenėje naujanybė, kurios ji 

rinkimas o vai. vak. j parapi- n u o a e n a i iauk^. Qid Goid cigaretu* 
IOS s v e t a i n e ' '^a l i r u k y t l r y t e > ^ I « i i l « | ir vaka-

•' ' re be baimės auersinti gerklę. Nei 
V i s i Žinoi lK 1 , ka<i y r a a t v a - <He'.ame vagone nerasi kostelėjimo. 

. . v _ . T • ± rr » Perska i tyk , paveiksluotą skelbimą 
ZiaVUSl 1S L i e t l l V O S L i e t . K a t . j y a m , . n u m e r y j e Ifc^kirpK jj ir pq-
\\txt i\r in< nt^tnvp* i r e r h P i k - 4 , a l k y k - W * J " M 8 a v o draugams ir 
.Mot. dr-.)o> aistove gern. riK ? fcartu tuH>8lte djlufr ..fonlu.. J u 

eilin^iene tikslu parinkti au 

f Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi-
gesnis L z Ki
tu Patą ravimas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
1»A3RABŲ V E D Ė J A I 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hennitage Ave. 

Tel. ?ards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 '.•*>. I'airriihl Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1411) So. 49 Cl., Cicero 
Tel. Cicero 3704 ir K094 

SKYRIUS 
3201 Aulmni Avcnne 
Tel Boulevard 3201 

kų Mergaičių Ūkio Mokyklai 
Karmėlavoje. 

Visos kolonijos entuziastin-

^ miestely surinkta $70.50. T a i - ' ^ a i r e n * i a s i * s u t i k t L M e S 

gi Slieboyganas pasirodė. 

rosi reguleriai Siame laikraštyje. 

PAIK4KAU 
šakneviėiaus. 

pusbff l io 
Kllęa. -ift 

Kazimiero 
Linkuvos 

miesto. Šiaulių ąpskr. g e n i a u , gyve-
st. 9 

^ i 

DIEV9 APVEIZDOS PAR. 

kol kas tylėjome, taėiau ki 
toms kolonijoms neužsileisi-

• 

me Juk Town of Lake vi-
I sados pasirodo. 

WEST SIDE. 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Graborios 

CHICAGOJ3 
Laidotuvėse pa

tarnauju gerlau-
lr pigiau negu 
kiti todėl. kad 
priklausau prie 
grabų išdlrbyste8 

OFISAS: 
• » 8 West 18 8t. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: S2S8 
So. Halsted St. 

rel. Blvd. 406S 

Kat. Federacijos 15 skyr.l Visos draugijos dalyvauki-
svarbus susirinkimas įvyks te šiame sus-nie. Pasitarsimo, 
spalių '2 d., 1 vai. po pietų.' kuomet ir kur rengsime p-

j Dievo Apveizdos par. mokyk- njai I'ikėilingienei prakalbas. 
los kambary, prieš parapijos ! Laikinoji Komisija. 
hazarų. Buvo išdalinti laiškai j 
kiekvienai 'draugijai su pra-
švmu, kad išrinktu mažiausia 
3 atstovus iš draugijos į Fe
deracijos 15 skyr. susirinki
mų. Kaip girdėt, <lr-jos tų Fe
deracijos valdybos prašymą 
išpildė ir laukė kada įvyks 
susirinkimas, bet, bazarui 
prasidėjus, Fed, susirinkimas 
buvo atidėtas iki spalių 2 d. 
Taigi šiame susirinkime visų 
draugijų atstovai-ės malonė
site dalyvauti. Jei katra dr-

no 713 K. Jeffersbn St. Springfield, 
III. Dabar nežiną**, kur jis. Pats at
kas apie jj žino teatsil iepia adre
su: r. _ 

2748 ¥). l»a< ifi« .Street 
elfo* 

(30 -3 ) 
l'lnladflpliia. l»a. 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Maliavojame, dekoruojame, kal-
s imuojame ir popieruojajne na
mus. Padarome darbą greitai ir 
pigiai. 

Už la ikome maliavų, popie.ru ir 
stiklu ir t. t. 

3149 SO. HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Chicago, Iii. Tel. Yards 7282 

MORTGEeiAPASKOiOS 

PRANEŠIMAS. 
Perkame Lietuvos Laisves 

Paskolos Bonus. Kurie nori
te parduoti kreipkitės prie 

JOHN J. ZOLP 
4559 So. Paulina Street 

( 2 6 - 1 ) 

PARSIDUODA minkštųjų gėrimų 
užeiga. Bfznis išdirbtas per keturis 
metus. Savininkas turi du bizniu. 
Abiej.ų neapdirba ir vieną pigiai 
parduos. 

3827 Archer Avenue 
(29 -30 -1 ) 

DIDŽIAUSI 
BARGENAI 

NAMŲ IR 
AUTOMOBILIŲ 

2-RI MORGICIAI 
3-TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sute lkiama J vieną dlen* 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500yD#0.M 
M 0 4 B. R F D Z I E A ? l 

Tel . Lftfayettt 67Š8-«71« 

P A R S I D U O D A b u č e m ė ir grocer-
nė CiceroJ. Parduosiu pigiai, nes šj 
mėnesį turiu parduoti. Kas tokio 
biznio norėtų, tai tam tikrai gera 
proga. Agentams duosiu komišiną. 

Tel. Cicero 4095 
— — — — — ^ — — — — — ^ — — • — » 

Neapsakomai gera proga gabiai 
ir smarkiai moterei arba vyrui. 
Parduodu knitt ing machine, tai yra 
svederių mezgimo mašiną. Perkantį", 
pamokysime darbo. Galima uždirbti 
nuo $10 iki $15 dienoj. 

Matykite janitorių. , , 
1501 Noi i h Hovno Ave. 

(30 -1 ) 

REAL ESTATE SALESMEN 
Turiu gerą pasiulijimą- ke

turiems salesmonams, ofisas 
žinomas visiems Lietuviams. 

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 ui pirmą įmokė-
jimą. 

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

Tel. Roosevelt 753J 

S. M. SKUDAS 
GRAB0RIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausį patarnavimą. 

Palaidojimą atl iekame rūpestin
gai ir gražiai. Busite pilnai pa
tenkinti. 

1911 CANALPORT AVE. 
Chlcago, Dl. 

Tel. Boulevard 41St 

A. MASALSKIS 
GEABORITJ8 

Mūsų patarnavknas laidotuves* 
• kokiam reikale, visuomet estą 
sanžlningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidy užlaikymu 
«kvrh]. 

5307 AUBURN ATS. 
m. 

Visi ruošiasi į rudeninį pik-1 
niką. į 

Žemiau seka tęsinys sijra.so 
gerb. YVest Sides biznierių, 
kurie žada dalyvauti Altorių 
Puošima draugijos rengiamam ; A 
piknike, spalio 2 d., parapijom 
darže. 

Kaimynai Ip. Malakauskis. 
2320 W. 23 PI., turintis aiskri-
mine ir S. Lakavičius, West 

ja <la neturi išrinkus atstovų, ^idieeių grąborius. 
malonės pati valdyba daly-1 V. Vaitkevičius, kuris vi-
vauti susirinkime, nes labai!šiems West Sidieeiams kepa 
yra svarbu kiekvienai draugi- j skanią duoną ir pyragus; jo 
jai turėti atstovus Federaci-j keptuvė randasi po num. 2306 
jos susirinkime. Pavieniai ka- j W. 24 St. 
talikai taip pat kviečiami da- K. Budris, 2403 Oakley 

Ave. West S^les laikrodžių 
gydytojas. ' 

J . Žurkauskas, 2433 S., 
Oakley, senas bueeris. i 

J . Simanavičius, kurs daug 
metų buvo Aušros Vartų pa- ' 
rapijos komitetu. 

St. Fabijonas ir Jonas Ok- j 
sas, 2148 S. Iloyne, patyrę 

D I D E L I S B A L I U S 
Rengia 

DLK. KEISTUČIO DRAUGIJA 

SUBATOJ, SPALIU - OCT. 1 D., 1927 M. 
MELDAŽIO SALiJ, 2244 W. 23 PI., Chicago, UI. 

Pradžia 7:30 vai vakare 
Bus duodama brangios dovanos, net 21. Pirma dova

na bus tyro aukso laikrodis $30.00 vertės. Taipgi bus 
priimami nauji nariai iki 3f> metų amžiaus veltui. Bus 
puiki muzika po vadovyste J . Philipps. 

Įžanga 50c. Ypatai 
Visus maloniai kviečia Rengimo Komisija. 
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4 flt. bizniavas kampinis 
namas, įmokėti $3,000 kitus 
kaip renda, savininkas mainys 

Kreipkite^ asmeniškai, 2 vai.; bilia ant kokio biznio, 
po piet? 

JOHN KUCHINSKAS 
2221 West 22nd Street 

Canal 2552 v 
(3-4) 

Rendon flatas, G kambarių, 
antras floras iš fronto. Visi 
moderniški įrengimai. 

2230 West 22 Street 
Chicago, m . 

_ _ _ _ ^ ^ ^ _ _ _ (30-1) 

NAMAI - ŽEMĖ 

3 flt. muro namas su visais 
(taisymais 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. 

i 

lvvauti 
Valdyba. 

MARQUETTE PARK. 

Sąjungiedių "Bunco 
Party". 

Nors spaudoje nedaug gir
disi apie šios kolonijos Mote
rų Sąjungos 67 kp., bet tai I mufintojai. 
nereiškia, kad ji neveikia. P. Bikinas, 2212 S. Leavitt 

Štai, šeštadienio vakare, ' St. 
spalio 1 d., p. Sutkų namuo-j K. Tamanauskas, 2224 So. 
se, 2515 W. 70th street, kp, Leavitt St. 
rengia "bunco-party" Gimi
mo Pan. Šven. parapijos nau-

P. Preidžius, turintis mink
štų gėrimu užeiga 2301 So. 

dai, kurioje žada dalyvauti į- Oakley Ave. 
žymių parapijos veikėjų ir J . Kavarskas, turintis leng-j -i£ 

i daug svečių. vų gėrimų užeigą 2458 So. 
i Prie darbo daug prisidėjo [ Western ave. J o sunūs, bai-

IŠPARDAVIMAS LOTŲ 
MOUNT GREENWOOD 

Arti 111-tos Gatves * 

Pirkit lotus pakol dar ne pervelų. Stebėtinas da
lykas: 2 lotai po 30 pėdų pločio, 122 pėdos ilgio parsi
duoda už $775. Tik $25.00 įmokėti, $10 į mėnesį. Tie 
patys lotai bus po $1,000, ar daugiau pakol išmokėsi. 

Ar žinot, kad Mount Greemvood suvienijo su Chi-
cagos miestu? 

Af žinot, kad pradės platinti 111-tą gatvę, taip-gi įves 
visus pagerinimus, kas tik reikalinga del tos apięlinkės. 

Aržinot, kad praves gatvekarius ant 111 gatvės iki 
Šv. Kazimiero kapinių. 

Ar žinot, kad daugel lietuvių čia jau yra apsigyvenę 
ir dauginas kas dieną. 

BALTUTIS N A U J O J E VIETOJE 
3327 So. Halbtcd Street 

Persikėlę j naują, patogią vietą, 
išplečiame biznį daugiau, padidina
m e skaičių darbininkų. Todėl bus 
ga'inia atlikti darbus greičiaus iv 
geriaus. » 

Parduodame . namus, farmas ir lo 
tus, taip-gi mainome ant kitų biznių. 
Darome paskolas, imame ir antrus 
morgičius, ekzaminuojame dokumen 
tus pirkime, pardavime ar mainyme. 
Darome įgaliojimus. Siunčiame pini
gus doleriais ir litais telegrafu. Par
duodame laivakortės ant visų lini
jų. Registruotas notaras. -'*" 

P A U L P. BALTUTIS & CO. 
SH27 South Halsted Street 

Tel. Yards 4669 

3 pagyvenimų muro namas 
su visais įtaisymais, įmokėti 
$1,500, įsimaino ant bilia ko
kio biznio arba lotų. Kaina 
$8,500. 

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

RETA PROGA 

Jfc 

Nepasiveluok pamatyti greitai. 

N ROZENSKI - LEMONT CO. 
6312 SO. WESTERN AVENUE 

Telef.Prospect2102 

Nedidele kaina įsigyti Lie
tuvoje Keturvalakių bažnyt-
kiemyje, 9 kilometrai nuo 
Mariampolės, dailų ukį, dau
giau 35 margų lauko su tro
bomis. 

Išilgai lauką teka upelis— 
Rausvė. Krantai apžėlę med
žiais. Laukas pirmos rūšies, 
prie vieškelio, netoli bažny
čios ir mokyklos. Gera vieta 
bizniui. Gyvais pinigais mo
kant $4,000.00. 

Kreipkitės: 
"D R A U G Ą " 

2334 So. Oakley Avenue 
Chicago, 111. 

' ( 1 6 - D 

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

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 

$85 mokėsi už mano $850.00, 
Shuman grojiklj kartu su krėslu ir 
rolėmis. $25 cash ir $10.00 kas mė
nuo pasit ikėtinam žmogui. 

Atsišaukti " 
SMTTH. 

2918 Mihvaukee Avenue 
l - m a s augštis. 

(27-8) * 

C. P. SUROMSKIS 
& C 0 . 

REAL ESTATE BROKER & 
AUTOMOBILE DEALER 

5833-35 So. Western 
Avenue 

Tel. Hemlock 6151 
y 
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