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"Draugaa" yra vienintelis liet. 
fcat dienraštis Jis jų reikalus re
mia it nuo priešų gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
"Draugas" laukia iš katalikų / 
paramos, nes juk priešai jo nerems. [* 

Spauda — tai galinga jėga. T* 
jėgą gerai panaudoję, sukurgimt 
kultūros židinius, apginsime tikę. 
jimą, pergalėsime tautos priešu*. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raštais katalikiška spaudą. 
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Meksikoj Teroras, Sukilimai Eina Didyn 
Francijos Jurininkai Laive 

Maištus Kelia 
• • 

Petrograde 5 Rusai Sušaudyti 

Rusijos Komunistai Skaidosi; Trockini 
Atsakoma Vieta 

NUO TORNADO ST. LOUIS'E ŽUVC 89 

MISSISS1PPI UPES PAKRAŠČIAI ATSIGAIVINA 
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MEKSIKOS VALDŽIOS FRANCUOS JURININKAI 
TERORAS MAIŠTUS KELIA 

MKXICi) CITY, spal. 2. — 
Meksikos valdžios vedamas 
gyventojams teroras kaskart 
eina smarkyn. Už reiškiamus štus 
gyventojų nepasiteaikinimus jie pietauti,'nemanas skaičius ju-
žudomi. Įvairiose Meksikos liniukų atsisakė klausyti, 
dalyse atnaujinami sukilimai. Tuojaus susisiekta su Tou-

lon militariniu kalėjimu. Aš-

PA RYŽIUS, spal. 2. — 
Francijos kruizery Krnest 
Renan jurininkai sukėlė mai-

Pusiaudieniu šaukiami 

J m 

Apaštalų Sostas Su Lietuva 
Daro Konkordatą 

Apšaudė Lietuvos Sargybas 

Mississippi upė po potvinių atsigaivina, š tai vaizde matoma daugybės garlaivių šalę 
St. Louis. J ie plauks su prekėmis į New Orleans. Prekių vežimas šia Upe kas metai eina 
didyn, (iarlaivių plaukiojimą buvo sutrukdę, šių metų potviniai. Bet dabar upė iš naujo 
pilnai užimta darbais. 

VATIKANO SU LIETUVA 
DERYBOS 

ŽUVUSIŲ NUO TORNADO 
89 ASMENYS Pirklyba, Pramone C H I C A G O J E 

ATNAUJINTAS REVOLIU
CINIS VEIKIMAS 

MEKSIKOJ 

tuoni vadai ir 60 jurininkų 

ST. LOUIS, Mo., spal. 2. -
Žuvusių nuo tornado žmonių 
skaičius nuolat eina didyn. 
Suskaičiuota 89 aukos. (Jai jų 
bus daugiau, Nes apie 350 as
menų pavojingai sužeista. Ne 
visi jie pasveiks. Viso sužeis
tų virš 1,200. 

Vėsula išnaikino 6 ketvir
tainių mailių plotų. Medžiagi
niai nuostoliai mažiausi bus 

Darbas 6 poliemonai suspenduoti 

Anton Laeliman išlaikė tik-
SAN FRANCISCO, Cal., ™ saliuna, savo namuose, 43-

s p a l . i . _ (Jarlaiviu — sal- *3 Kinzie st. Pardavinėjo alų 
dytuvu i$ cia į Japonija siun
čiama daug salotų. Seniau 
siunčiamos salotos Imdavo le
dais sušaldomos, gi dabar siun 
čiama saltai-sausai. Tai išmė
ginimas. 

MEKICO CITY, spal. 2.— 
Meksikoj atnaujintas prieš* 
valdžią revoliucinis veikimas. 
Pati Calles valdžia pripažįs
ta skelbdama, kad tomis die
nomis Jalisco valstijoj ir ki
tur nužudyta 89 sukilėliai. Sa
ko, didžiuma sukilėlių žuvę 
susirėmimuose su kariuome
ne. 

iš laivo pristatyta i kalėjimų, j apie 50 milijonų dolerių. Su
griauta ir apgriauta 55,500 na 
mų ir butų. 

Tarnybon patroliuoti ir 
griuvėsius atkasinėti pašauk
ta visa policija (5,000 vyrų), 

nacionle gvardija, legionin-

Pirm to pačiam Toulono 
kalėjime įvykęs maištas ir šis 
pastarasis verčia ministerių 
kabinetą, imtis kokių-nors prie 
monių prieš komunistų propo-

anda. i i e 
Pirm visko norima atsikra- M »* * * « * J - Valstybių in-

tyti Maskvos atstove Rakov 
kį. 

PAGERBĖ ŠV. TERE3C 

PETROGRADE PENKI RU 
SAI SUŠAUDYTI 

MANILA, spal. 2. — Praei
tą penktadienį vietos katalikai 
iškilmingai 'automobiliais nuvy 

MASKVA, spal. 2. — Va
kar Petrograde sušaudyta 5 
rusai, buvę caro kariuomenė^ vienuolijos koplyčią, Singalo-
kaiininkai, bolševiku, teismo, n * 
apkaltinti už bombos suspro-. Vienur ir kitur įvyko pamal 
gdinima komunistų susirinki-/los pagerbti ftv. Teresės fcs Li-
me Sovietu centralinis ekze- sieux 30 metų mirimo sukaktu-

fanterijoa pulkas. 
Labiausia nukentėjusios 

miesto dalys aplink Sarali gat 
ve ir Enrigbt ave., Taipat 
į šiaurius nuo Delmar. Kitos 
miesto dalys mažiau paliestos, 
dar kitos visai išliko sveikos. 

Raudonasis Kryžius ir su
daryti piliečių komitetai ata-

BOSTON, Mass., spal. 1.— 
Kastern Massacbusetts Stre

et Railvvay sistema imasi vi-
j šokių priemonių patraukti sa 
ivo pusėn buvusius pasažie-
Irius. Važiuojantiems žmonėms 
įteikiama visokių palengvini
mu. 

KANSAS CITY, Kas., spal. 
1. — Pakerių įstaigose daug 
darbo. Daug gaminama ruky 

ir * * moonsbine". Už protek 
ciją policijai mokėjo 350 dol. 
į mėnesį. • 

Buvo viskas tvarkoje, kol 
j jo flatą neatėjo kiti polie
monai, kurie taipat pareika-
lvo kyšių. 

Lachman'Ul to buvo per
daug. Sako, jis negalįs dviem 
atvejais mokėti. I r jis tuojaus 
tuo reikalu kreipėsi į policijos 
kapitoną, (jleason. Šis pain
formavo policijos viršininką. 
Šeši poliemonai jau suspen
duoti 

ROMA, rug. 29 (suvėlinta). 
- Čia atvykęs Lietuvos pre-

sįmieras ir užsienių ministeris 
Voldemaras pradėjo derybas 
su Apžtalų Sostu konkordato 
reikale. 

Aną dieną turėta pirma* 
pasitarimas. Aapštalų Sostą 
reprezentuoja monsign. Bor-
gongini, Nepaprastų Bažnyti
nių Reikalų Kongregacijos 
sekretorius. 

DAR VIENA AUTOBUSO 
KATASTROFA 

Nuo demarklinijos tenka pa
tirti, kad rugsėjo 11 d. pusė 
devintos vakare ties Sketerų 
kaimu Ukmergės rajone buvo 
apšaudyti šautuvų ugnimi mū
sų pasienio policijos sargybi
niai. 

Apšaudė lenkų pasienio kor
puso 21 bataliono 3-ios kuo
pos kareiviai. Šaudyme nieks 
nesužeistas, nes kulkos ėjo vi
rš gaivi] ir per kaimą. "L." 

SERGA P. PR. MAŠIOTAS 

Nužudytas hotelio savininko 
sargas 

Spencer hotelio, 300 East 

ko į Jėzuitų Šv. Ignacijaus baž 
uvčia, iš ten į Karmeličiųįtinkamai veda šelpimo darbą. 

Reikalinga plačiosios visuo
menės medžiaginė pagelba. 

kutivis komitetas 
kimą patvirtino. 

jų pasmer ves. 

1 DIDINAMOS ALGOS 
MINĖJO 80 METŲ 

SUKAKTUVES 
-

BERLYNAS, spal. 2. — 
Pranešta, kad Vokietijos aukš-

BERLYNAS, spal. 2. — Vi- tiesiem** valdininkams, kurie 
soj Vokietijos respublikoj šian jįosiol pigfai buvo apmokami, 
die minimos prezidento von ; padidinamos algos. 
Ilindenburgo 80 metų amžiaus 
sukaktuvės. 

TROCKIS PASALINTAS IŠ 
KOMUNISTŲ TARPO 

17 ŽUVO JUODOJOJ 
JUROJ 

KEMAL APLEIDĘS KONS-" 
TANTINOPOLJ 

MASKVA, spal. 2. — Ei
nant internacionalio komuniz
mo komiteto išsprendimu pa
galiau iš sakomo komiteto pa
šalintas Leon Trockis ir Yvh 
jocič, kuriedu buvo opozicijos 
vadais prieš Staliną. Be to, 

j iš komunistų partijos pašalin 
į ta dar kitų 14 opozicionistų. 

Trockio pašalinimas iškeltas 

PJTTSBURCH, Pa., spal. 1. 
— Plieno pramonėje čia at
liekama apie 65 nuošimčiai 
normalaus darbo. Spėjama, 
geležinkeliai greitai duos sa
vo užsakymų. 

tos mėsos. Vietos ske rdyk lose , ( i a r f i e l d W f r s savininką, an-
už galvijus mokamos aukštos, t r o J ° a u k * t o karidoriuje už-
kainos. puolė du plėšiku. Savininko 

sargas Miller, 34 m., vieną 
plėšiką, pašovė, gi kitas plėši
kas keliais šūviais nužudė 
sargą. 

Plėšiku nuo savininko atė
mė 700 dol. ir automobilių pa
bėgo. 

Rugsėjo 12 d., apie 18 valan
dą Aleksote, tučtuojau prie» ti
lto, atsitiko nelaimė su važia
vusiu iš Kauno Mariampolės 
link autobusu. 

Kažin kokios priežasties dė-
liai užsidegė autobuso benzino 
rezervuaras, o nuo jo ir visas 
autobusas. Apdegė autobuso 
mašinerjia, iškaba, viršuj au
tobuso vežtoji kuisėte. 

Iš žmonių nukentėjo auto
buso šoferis, kuriam Čia pat 
esanti p. Mikulieiaus aptieka 
suteikė pagalbą. Šoferiui ap
degė veidas. "L. Ž." 

Valstybinės gimnazijos dire
ktorius, senas visuomenės dar
buotojas p. Pr. Mašiotas, kaip 
mums pranešama, sunkiai su
sirgo. Liga reikalaujanti ope*' 
racijos, kuriai gerb. Mašiotui 
teks išvažiuoti Vokietijon. Švie 
timo ministerija jam davė ato-* 
stogų. Klaipėdos visuomenė 
labai del to susirūpinusi. 

* " L . Ž." 

DIDELE PAGARBA MŪSŲ 
ATSTOVO 

MIESTO TILTAI 

NIKOLAJEV, spal. 2. — 
Juodojoj juroj audros laiku 
apsivožJė bolševikų pirklybinis 
laivas. 17 vyrų įgulos žuvo. 

KONSTANTINOP., spal. 2. 
— Turkijos diktatorius Mus-
tafa Kernai paša apleido šį 
miestą, kur išbuvo tris mėne
sius. Išvyko į Brusa. 

tuojaus, kuomet susekta slap
ta opozicijos išlaikoma spaus
tuvė tikslu kovoti Staliną ir 
Bucharina. 

Trockis save ir savo šali-
ninkus-pasekėjus mėgino gin 
ti. Bet tas negelbėjo. , 

PHILADELPHIA, Pa., spa
lių 1. — Pastarųjų kelių sa
vaičių oras 
buoliams ryt 
jos daly. Vaisiai nuo medžių 
labai krinta. 

Nuo svaigalų mirtingumas 
padvigubėjo . . 

Lietuvos pasiuntinį Latvijo
je p. Aukštuolį, įteikiant įga
liojimo atšaukimą, Latvijos 
Prezidentas apdovanojo " Tri
jų žvaigždžių" pirmo laipsnio 
ordenu ir suruošė išleistuves. 
Tai labai didelė pagarba mū
sų atstovo. "Lietuva." 

GRAIKUOS VALDŽIA GY
VENA BAIMŽJE 

Šio rugsėjo 6 dieną Minis
terių Kabinetas galutinai rati
fikavo Susisiekimo Ministeri
joj sudarytą sutartį su danų 

' firma Htigard ir Scl statymui LONDONAS, spal. 2. — 
geležinių,.tiltų per Nemuną A- p™ikijos valdžia gyvena nuo-
leksoti 
mpolį. 

per Nerį į Vi l ią*! l a t i n ė ^ b a i m ^ e -
... _ _ ._ __. . du tiltai turi būtil T r y s įvykę diktatoriaus 

yra nepatogus o- C o o k a p s v i e s koroneris i užbaigti statyti 1929 metais j r ,Pangalos dalininkų sukilimai 
tinėj šios valsti- W o l f f pranešė, kad šioj ^aps-J perduoti vyriausybei: Neries' numalšinti. Valdžia numato, 

tiltas — gruodžio 1 dieną i r i k a d t Ų sukilimų gali but dar 
Aleksoto — gruodžio 15 dieną! daugiau ir kartais jie gali pa-
1929 m. įsirodyti pavojingi. 

DETROIT, Mieli., spal. L— 
Visokis "bus iness" Miehigane 
eina didyn. Daugiau kaip ki-
tuomet turistai lanko valsti
ją. Dirbtuvėse dirbama gerai. 

GELBĖS MAŽIESIEMS 
ŪKININKAMS 

TOKYO, spal. 2. — Japoni-

BRITANIJOS VALDŽIA 
TURI DEFICITO 

LEISTA GRYŽTI BUVU
SIAM DIKTATORIUI 

LISBONA, spal. 2. — Por-
I/yNDONAS, spal. 2. —'Augalijos ministerių kabinetas 

jos valdžia išsprendė suorga- į Paskelbta, kad šįmet už pir- išsprendė leisti iš ištrėmimo 
nizuoti atatinkamą komisiją ! mąjį pusmetį Britanijos vai- .gryžti į Portugalija buvusiam 
tikslu duoti valdiškos pagelbos j džia užvarė net 280 milijonų diktatoriui gen. Gomez da Cos 

krity prohibicijos laiku miri
mai nuo užsinuodijimo svai
galais padvigubėjo. Žmonių 
blaivumas puola. 

KANSAS CITY, Kas., spl. 
1. — Medžio pramonė šioj te
ritorijoj menka. Geležinkelių 
kompanijos mažai perka me- t 

džiagos 

Plėšikai atima drabužius 
Tomis dienomis Chicagoje 

plėšikai pagrobė porą vyrų į 
savo automobilių. Kadangi už 
pulti neturėjo daug pinigų, 
plėšikai privertė juodu su 

Visi detalus braižiniai šiems 
tiltams statyti turi būti fir
mos inžinierių paruošti iki 
gruodžio 15 d. š. m. ir patys 
darbai tu r i but pradėt i da r 
šiais metais. 

Kaip žinoma, Kauno mies 

ROOSEVELT PUOLA 
SMITH'Ą 

ROCHESTER, N. Y., spal. 
1. — Valstijos republikonų 
partijos suvažiavime Theodo-

tas prisideda prie šių t i l tų ' r e Ro°sevelt kalbėdamas puo-
jais pasikeisti naujais drabu- ; statymo 55 nuoš. visos kainos, j ̂  gubernatorių Smith, kaipo 

NUKRITO ORLAIVIS 
Bomba suplaišinta 

Bomba suplaišinta nekilno
jamos savasties agento ofiso 

t. y.- turės Vyriausybei sugrą.-
žinti 3,866,500 litų, sumokant 
kasmet iš savo biudžeto, pra
dedant nuo ateinančių, metų 
po 300,000 litų. Į busimą til
tams komisiją numatomas ir 
Miesto Valdybos atstovas. 'L.' 

Tammany Hali šalininką. 

y PINIGŲ KURSAS 

mažiesiems ūkininkams. dolerių deficito. ta. 

Ties Kaunu, Žagar&kSų kai- priešaky, 5 East 71 gat. 
me, Garliavos vaL, vakar apie -
18 valandą nukrito mokama-. Rugsėjo mėnesiu iš Chica- j 
sis orlaivis. Orlaivis sud4u%-|gos į kitus miestus paštiniafs MANILA, spal. 2. — Cen
tas, lakūnai tiktai kontūzyti ! aeroplanais išvežiota 50,284 trai Luzon paliete taifūnas. 

, "Lietuva." l svarai pastos. Praneša, 23 žmonės žuvo. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 st. svarui 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos ^ 0 0 lirų 5.44 
Šveicarijos 100 frankų 19.25 
Vokietijos 100 markių 23.70 
Belgijos 100 belgų 13.90 
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KATALIKU ŽUDYNĖS MEKSIKOJ. 

Artinantis Meksikos rinkimams, katalikų persekiojimai 
ir žudiinai vėl visu smarkumu atsinaujino. Šiomis dienomis 
liūdnais garsais pasauly praskambėjo, kad nužudyta trisde
šimts keturi katalikai ir vienas kunigas. 

Spauda paskelbė buk tai visi buvę sukilėliai prieš be
dievių vyriausybę. Bet tam negalima tikėti. Kaip žinoma, 
Meksikos valdžia leidžia visokius šmeižtus ir melus katalikų 
adresu. 

Nesenai Chicagos Tribūne, vienas įtakingiausių Ameri
koj dienraščių, rašė, kad iš Meksikos tikrų žinių negalima 
gauti, nes ten griežčiausia spaudos cenzūra įvesta, daug 
griežtesnė negu Sovietų Rusijoj. Kas mėgintų teisingų žinių 
iš vyriausybės darbų už Meksikos ribų išvežti, tas savo gy
vybę turėtų rizikuoti. Taip rašė Tribun'as, bet kai gavo ži
nių, be abejo valdžios padiktuotų, apie 34 katalikų nužudy
me- tas laikraštis dėlto nemalonėjo pastebėti kokiais, ištik-
rujų, motyvais tie žmonės tapo nužudyti. 

Kad Meksikos katalikai yra žudomi, visi apie tai žino. 
Pat i to krašto vyriausybė tą skelbia ir tuo didžiuojasi. Bet 
kažkodėl Amerikos spauda bijo savo skaitytojus painformuo
ti, kad katalikai visiškai nekaltai vra žudomi. Demokratin-
gos šalies spauda mažiausia turėtų būti vienpusiška. Jei ji 
skelbia bedievių mažos klikos varoma prieš Meksikos katali
kus propagandą, ji privalėtų dėti ir tas žinias, kurios tikrą 
to krašto padėtį nušviečia. Matomai, masonerija veikia, ne
norėdama duoti tikrų faktų apie bedievių kovas prieš kata
likybę. 

Meksikos katalikai, kurie sudaro didelę gyventojų di
džiumą, jokių riaušių nekelia, nors jiems yra atimta žodžio,. 

A. a. Kun. J. Sutkaitis. 
Giltine gana uoliai lanko 

Pittsburgo apylinkes. Poros 
metų bėgyje ji pakirto visą 
eilę stambių tos kolonijos va
dų. Dar tebemini žmonės žy
mių biznierių ir veikėjų stai
gią mirtį, kaip tai — Obečiu-
no, B. Vaišnoros, J . Miliaus 
ir kun. Abromaičio, kaip vėl 
Pittsburgiečiams tenka lydė
t i į kapus kitą savo seną vei
kėją, didžiausios ir seniau
sios Pįttsburge parapijos kū
rėją a. a. kun. Joną Sutkaitį. 

Velionis Pittsburge gyveno 
apie trisdešimts metų. Jisai 

PAPILDOMOS ŽINIOS 
APIE TAURAGĖS 

RIAUŠES. 
J 

(Tąsa) 

ne vien dvasiniais, bet ir ma-1 savanaudiškumas, kurie žy-
terialiais tos apylinkės lietu
vių reikalais rūpinosi. Jo pas
tangomis sukurta stambi tau
pymo ir skolinimo draugija, 
taipgi Politania State bankas. 
Tos įstaigos Šimtams lietuvių 
gelbėjo materialiai tvirtai ant 
kojų atsistoti. Šis tai ne ma
žas buvo velionies nuopelnas, 
nes tos įstaigos ir dabar sėk
mingai tebeveikia, teikdamos 
krūvon lietuvių kapitalą ir 
tarnaudamos lietuvių' reika
lams. 

Velioniui rūpėjo ir tauty
bės reikalai. Tai liudija prie 
parapijos pastatytoji mokyk
la ir uolus dėjimąsis prie Šv. 
Pranciškaus Seserų kongre
gacijos kūrimo darbų. 

Velionis paliko seserį — 
p-lę A. Sutkaitytę, Politania 
State banko iždininkę. 

"Taikos ir ramybes". 
Tokiu ^n tga lv iu ' ^&ytas 

gaiš, visi privalo susirūpinti 
krašto reikalais ir tais grasi
nančiais sopuliais, kurie tai 
šen tai ten susitelkia. 

Kiekvienas gyvenimo reiš
kinys galvojančiam žmogui 
yra proga pasimokyti ir jei " £ " £ £ £ £ • £ 
tas reiškinys yra šiokia ar 
tokia reakcija į. žmogaus el
gesį, tai jis dar gali būti pro
ga peržiūrėti to elgesio tiks
lingumą bei išmintingumą. 

Tiesa, mes žinome, kad 
žmonių ir tautų gyvenime 
veikia dar kiti neigiami fak
toriai, kaip užsispyrimas, fa
natizmas, trumparegystė ir 

mu. Tokios pat žinios ir iš 
visų Jurbarko apylinkių. 

Važiuojant iš Jurbarko } 
Pagėgius, Klaipėdos krašte 
taip pat ramu, žmonės gyve-

Bėgančios grupės Pagra- 'na kasdieninių, normaliniu 
manty apiplėšta ūkininkas gyvenimu ir visai nejaučia, 
Žemeckis, ties Burkėnais —'kad netoli buvęs kažkoks pu

čas. 
Iš kelių krautuvių paimti 

" b a r g a n " rūkalų. Kiti pilie
čiai savo nuostolių nenori sa-lprie miesto, nei pačiame mies-
kyti. 
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ke net naktį daugiau nešta-j be žymesnių atmainų. Už be-
tomos užtvaros ir viskas ra- ikoną mokama 90 angliškų ši

lingų, arba mūsų pinigais apie 
225 lt. Šiuo metu, tačiau yra 
padidėjęs "Mais te" kiaulių 
skerdimas. "Lietibva." 

Į Tauragę įvažiavau V2 U 
vai. naktį. Nei pakeliui, nei 

t 

Pakeliui. 

miai trukdo blaivų ir objek
tyvų gyvenimo reiškinių ver
tinimą. 

Bet žmonės, kurie drįsta 
ant savo pečių pakelti sunkią 
vadovavimo arba valdymo 
naštą, jei nenori pražudyti 
šalį, privalo .kuo blaiviausiai 
vertinti kiekvieną krašte su
sidariusį padėjimą ir iš jo 
kuo daugiausiai mokytis. 

Mnsų kraštui, po tiekos su
krėtimų, neramumų ir ypa
tingų aplinkybių reikalinga 
taika. Taika gi yra tvarkos 
ramybę (tranąuillitė de l'or-
dre). 

Kad tai visa įvykdyti, rei
kalinga geros valios, pasiry
žimo ir reikalinga kreiptis į 
Amžinosios Išminties saugo
tojos Katalikų Bažnyčios iž-
dyną, kad ten pasisemti jėgų 

te jokių riaušių ženklų nepa-
stebiama. Miestas, kaip pa-

Pakeliui Jurbarke pradeda- prastai, apsviefetas elektra, 
me teirautis apie Tauragės gyventojai vaikščioja kaip vi

suomet, ir užklausti apie riau 
šes atsako: — "Vot, susirin
ko visokių drumzlių, prisi-. 
grobstė šautuvų, palakstė po j 
miestą, pagąsdino žmones ir 
išbėgiojo, kaip tik pasirodė 
keletas kareivių. Tai ir visa 
istorija". Kiti priduria, kad 
tie vadinami "suki lėl ia i" no
rėjo tik pasipelnyti, vieni iš 
bankų išplėštais pinigais, kiti 
iš to, ką paims iš krautuvių 
ar šiaip nučiups iš miestiečių. 
Kiti prie riaušininkų prisidė
ję buvo stačiai mėgėjai ir 
lengvatikiai, kad galima link
smai padaryti riaušes ir ne
nešti del to jokios atsakomy
bės. Apskritai reikia pasaky
ti, kad tik nedidelė dalelė 
riaušininkų galėjo turėti ko
kius tolimesnius tikslus, o ki-

riaušes. Ten žmonės nieko 
nežino, tik dabar pradeda 
sužinoti iš laikraščių ir iš 
atvažiuojančių. Cirkuliuoja į-
vairių gandų. Gandai, žino
ma, išpučia Tauragės įvykį 
į didelę istoriją. Pastebėta, 
kad tai istorijai išpusti pa
deda priešvalstybiniai ir tam
sus gaivalai, visokių riaušių 
mėgėjai. Tai yra ta kategori
ja žmonių, kuri yra priešin
ga visokiai valstybinei tvar
kai. Tokis Tauragės riaušių 
pūtimas ir gandai jokių vaisių 
apylinkėj neduoda. Jurbarkie
čiai ir aplinkiniai yra ramus 
ir labai pasipiktinę tokiais 
įvykiais, kaip Tauragėj. Yra 
nusistatę padėti vyriausybei 
kovoti su tokiais įvykiais. Pu
čo dienoj ir po jo Jurbarke 
tuojau atsirado apie šimtas !ti buvo nesąmoningi triukš 

' > 

tikėjimo ir spaudos laisvė, išplėšta bažnyčių turtas, už
drausta pamaldas laikyti, ištremiami kunigai ir tt. J ie visiš-
kai teisėtais keliais reikalauja sau nedaugiau kai žmoniškų 
teisių ir feidimo bažnyčiose Dievą garbinti. 

Kaip tik katalikai sau bent kiek teisių pareikalauja, jų 
vadus suima, sušaudo ir skelbia pasauliui buk tai sukilėliai 
ar riaušininkai buvę nubausti. 

Tokiais pat motyvais ir tie 34 katalikai nužudyti. Bedie
viai valdininkai iš tų nužudytųjų šešis lavonus, ta ip jų ir 
kunigo Sedano lavoną išstatė parodai Guzman stotyje, kad 
jais bauginus ir terorizavus kitus gyventojus, kad jokių/ sau 
teisių ir tikėjimo laisvės nedrįstų reikalauti. Nėra .kalbos, to-

įdėjo vedamąjį straipsnį, kurį l iai> n e smulkučių individmmi 
ir perspausdiname: a m b i c i J o s P r i v a l ° vadovauti 

Jau greit sukaks devyni T a u t o s i r Valstybės likimui, 
mėnesiai, kaip mūsų kraštas b e t * * * * * i š m i n t l * i r k l L 

gyvena nepaprastose sąlygo- ™ s Pasiryžimas. To išmokti 
se. 

savanorių, šaulių ir šiaip pi
liečių, kurie padėjo policijai 
apstatyti kelius* ir tikrinti 
apylinkėj visus nepažįstamus. 

1 Buvo pasklidę gandų esę Jur-
Ne siauri asmenų reikale-Į, , -v, -v • u , • , 

įbarko miskuo*qtfi išsisklaido 
daug Tauragės banditų, bet, 

ir išminties. 

kie baisus ir kruvini žygiai prieš katalikus patinka viso pa- pagydyti politikos negalavi 
šaulio bedievijai ir masonerijai ir dėlto jie neprisideda prie 
katalikiškojo pasaulio protestų prieš Meksikos valdžios žvė
riškus darbus. Tat, ir iš tos spaudos, kuri yra masonų įtako
je, teisybės Meksikos skriaudžiamieji katalikai nesulauks. 

Ateis laikas, kad katalikų žudytojus pats gyvenimas nu
baus. Toji teisybė, už kurią kovoja katalikai, ar ankščiau, 
ar vėliau ims viršų. Jų kraujas nėra liejamas veltui. Katali
kai geriau pasirenka mirti, negu tikėjimo išsižadėti, f a i p , o (atsidėjęs seka mūsų gyveni
ne kitaip darė ir pirmųjų amžių persekiojami krikšfcįonys. 'mą ir sielojasi Lietuvos var-

nesio pereitų metų sukrėtimo, 
kuris įvyko krašto gelbėjimo 
nuo anarchijos šukių ir ture-
jo prablaivinti mūsų skur
daus gyvenimo atmosferą ir 

net gerai išieškojus, ten jų 
nerasta, ir per paskutines 
tris paras sulaikyta vos kele
tas nepažįstamų, kurie tuojau 

tegalėsime Katalikų Bažny- . . . . .V 1-• 
~ . v [paleisti, paaiškėjus jų ne

kaltumui. Šiuo metu Jurbar-
Po to pirmojo gruodžio mė- cl0 ' ie* 

Prancūzų akademikas, žy
mus istorikas G. Goyau savo 
knygoje "Catholicisme et Po-! t oJ a - Be t> k a d t a i k a " * « * 

mus, mes susilaukėme naujų 
sukrėtimų grasinimo kovo — 
balandžio mėnesį ir štai da
bar apgailėtinų ir smerktinų 
Tauragės kruvinųjų įvykių. 

Ar kas yra valdžioje ar jo
je nedalyvauja, o taip sau 

l i t iąue" taip aptaria Bažny
čios vaidmenį valstybių gy
venime: "Bažnyčia myli tai
ką teisingume, kaipo idealą. 
Mylėdama taiką, nes taika y-
ra meilės duktė, Bažnyčia vi
sada bus mažai palanki ar
šiems sukrėtimams, kurie 
išjudina žemuosius jausmus 
ir kurie, rodos, palieka ne
apykantai, jėgos padedamai, 

k ra prasme taika, kad ji skir
tųsi nuo tų taikos karikatū
rų, kurios įžedžia pačią mei
lės dvasia/. 

Mūsų kraštui labiau negu 
kuriam kitam reikalinga tai
kos ir ramybės — tad, visi ge
ros valios žmonės privalo su 

madariai. Mat, Tauragėje bu
vo keletas įvykių ir pirmiau: 
pavyzdžiu, pereitais metais 
tie patys Tauragės triukšma
dariai buvo užėmę vieną ma
lūną ir neleidę įvažiuoti ir iš
važiuoti, kitą kartą vėl buvo 
išėję į prekyvietę ir norėję 
nustatyti savas kainas; taip 
pat po gruodžio 17 d. susi
rinkę į stotį norėjo sulaikyti 
ateinantį traukinį — ir už vi
są tai nebuvo nei kiek nu
bausti. Matyti, jie manė, kad 
panašiai pasibaigs ir šitos 
riaušės. 

(Bus daugiau) 

Per pirmuosius šių metų aš
tuonis mėnesius . 4 Maistas 5 1 

būti naujos tvarkos gimdy- Į t a i k ^ į r r a m y b c > 

savo skerdyklose paskerdė: 
9185 — kiaulių ir 12,715 ave
lių. Paskutiniu laiku pabran-

burtomis jėgomis tą' taiką ir j g<?8 Y r a gyvulių penėjimas, nes 
ramybę įgyvendinti. 

Pasirinkę principinį teisė
tumo kelią mes sukursime 

I v 
si pavasarį žmonės neturėjo 
pakankamai paUaro. Gyvulių 
ir jų produktų kainos užsieny 

'išsilaikė maždaug tos pačios, 

Gr. Valančius. 

KONSTITUCINĖ TEISĖ ĮVAIRIOSE 
VALSTYBĖSE. 

(Tąsa) 

Pasivadinę, steigiamuoju tautos 
susirinkimu (assemble e constituant na-
tionale) jie tą 1791 m. ir padaro. Ši kon
stitucija padaro galą^ karaliaus absoliu
tizmui. Prancūzija skelbiama konstituci
ne monarchija. Amerikos pavyzdžiu le-
gislatyvės ir egzekutyvės valdžios orga
nai griežtai atskiriami. Karaliui palikta 
veto teisė. 

Praėjus vos dvieniv metam nuo pir
mosios konstitucijos priėmimo, naujas 
konventas išleidžia kitą konstituciją 
(1793 m.), kuri proklamuoja Prancūziją 
kaip respubliką. Valstybės tvarka vėl iš 
pagrindų permainyta. Ši II-ji konstituci
ja nespėjo tačiau įsigalėti, nes tame lai
kotarpy viešpatavo teroras paneigęs bet 

kokUpį, konstitucines normas ir netrukus 
paskelbta vad. Direktorijos konstitucija. 
J a s visas netrukus nubloškia geležinė Na
poleono Bonaparte'o ranka, grąžinusi vėl 
Prancūzijai monarchiją; kurios soste at
sisėda jis pats. Perplatus Napoleono už
simojimai pražudė Prancūziją. Bourbonai 
vėl grįsta sostan. 1814 m. Liudvikas 
XVIII duoda Prancūzijai parlamentarinę 
konstituciją; rinkimų teisė apribojama 
turto cenzu. Ši iš eilės penktoji konstitu
cija ("Charte Constitutionelle") buvo 
tarsi karaliaus malonė, dovana savo val
stybei ir kaipo tokia ji nebuvo padarinys 
tautos valios. tTodel jau 1830 m. prancū
zai turi kitą "Charte Constitutionelle", 
kuri nebuvo jau karaliaus malonės dova
na tautai, bet iškilminga sutartis, kom
promisas tarp tautos ir karaliaus, kurio 
akstinu DUVO vasario revoliucija. Ši kon
stitucija turėjo tą patį nedateklių, ką ir 
paskutinė prieš ją* — nelemtuoju rinkimų 
teisės suvaržymu per turto cenzą. Tasai 
suvaržymas buvo priežastimi liepos revo
liucijos 1848 metais, kurios rezujtate 

Prancūzija vėl paskelbta respublika su 
nauja konstitucija, šį kartą jau lygia vi
siems pilnateisiams piliečiams rinkimų 
teise. Monarchijos pavojus nebuvo tačiau 
pašalintas. Pirmu prezidentu išrenkamas 
Louis Napoleon Bonaparte, kuris baigiau-
tis jo prezidentavimo kadencijai "assem
ble'e legislative" paleido, turėjęs nemaža 
tam žygiui šalininkų. 1852 m. paskelbta 
nauja konstitucija, prailginusi vykdo
mąją prezidento valdžią iki 10-čiai me
tų. J is padaryta atsakomingu tik prieš 
tautą kuri tik referendumo keliu galėjo 
jį atstatyti. Jam priklausė įstatymų leidi
nio iniciatyva, karo skelbimo teisė; jis 
skyrė ministerius ir valstybės tarybos 
(Conseil d*Etat) narius. Pirmieji tik jam 
buvo atsakomingi. Tik įstatymų leidimo 
kamera (Corps legislatif) rinko tauta 
viešu balsavimu, iš vyriausybės pasiūly
tų kandidatų. Senatas taip pat susidėjo 
iš prezidento pakviestų senatorių ir kar
dinolų, maršalų bei admirolų, kurių užr 
davinys buvo užtvirtinti ar atmesti įsta
tymų leįdįmo kameros priimtus projek-
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, tus. Taigi ši konstitucija prezidento tei
ses išplėtė iki tiek, kad jam betruko tik 
karaliaus titulo. Tų pačių metų pabaigoj 
Liudvikui Napoleonui Bonaparte'ui (Na
poleonui III) visuotinu tautos balsavimu 
suteikta ir karaliaus titulas. Monarchija 
po neilgos pauzos vėl atstatyta. Visą val
džią karalius koncentravo savo autorite
te ir tik jam atsakominguose ministe-, 
riuose. Toji praktika ilgainiui nepaten
kino viešojo manymo. Imta kaskart grei
čiau reikalauti parlamentarinio charakte
rio vykdomajai valdžiai. Vienintelis ke
lias buvo kreiptis į tautą del pasitikėji
mo ar nepasitikėjimo esamąja tvarka, 
7 1-3 milionai balsų prieš iy2 miliono 
pasisakė prieš reformas. Tai buvo pas
kutinis monarchijos laimėjimas. 1870 me
tų konstitucija taip pat esmingai nesis
kyrė nuo pirm jos buvusiosios. Kas ga
li suprasti prancūzų psichologiją. Praėjo 
vos pusė metų nauja konstitucija vėl ne
patenkina jų — reikia kitos. 

(Bus daugiau) 

N era pavaduo
to j 11 d ei paprastų 
cigaretų a p a r t 
HELMARŲ. P e r 
dvidešimtį m e t ų 
jie vis {gauna dau
giau populiarišku-
mo, Jie yra kaip 
tik tokie cigaretai 
'del vyrų kurie no
ri ko nors gere
snio negu paprasti 
cigaretai. 

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas-
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįsite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 

tas laikas. 

į ; ; , 

• 
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DETROIT, MICH. 
Bus darbo ir po stogu. 

Vasara pasibaigė, o su j a ir 
visi pasilinksminimai lau
kuose. 

Bet nenusiminkime. Kieno 
širdis prisirišus prie veikimo, 
daugiau ras darbo pastogėse. 

Šv. Jurgio parapija praei
ta vasarą buvo surengus net 
penkis piknikus ir visi gerai 

'pavyko. Daržą aukojo gerb. 
kun. J . Čižauskas, už ką pa-
rapijonys yra labai dėkingi. 

Daugelis parapijonų, ma-
tvdami mus kleboną uoliai 
veikiant, ir darbu ir aukomis 
dedasi^, kiek kuris gali. 

Sėkmes to darbo visiems 
matomos, nes bažnyčios vidus 
išpuoštas ir iš lauko puses 
taip pat daug kas pagrąžin
ta. 

Šių metų komitetai gražiai 
darbuojasi visuose reikaluo
se. 

Dabar ateina vienas didelis 
darbas. Lapkričio mėnesy bus 
bazaras. Žiūrėsime, kas dau
giau pasidarbuos, 

Šioje parapijoje yra pavyz-
* dingų draugijų, kurios ne sy
kį jau gražiai pasirodė. Nė-

Choras. 
Choras gražiai gieda. Atvy-

| kus varg. B. Nekrašui, viskas 
lulaip eina. Mūsų choras turi 
neblogų balsų. Šie solistai da
lyvauja visose pramogose: 
M. širvaitiene, S. Bukšaitė, J . 
Valiukas,. M. Pranaitis, F . 
Stankus, O. Jodsnukiute, M. 
Stankienė, V. Čepelioniutė, 
O. Šnariutė, J . Baleiunuke, K. 
Baikauskaitė. Choras suside
da iš apie šimto dainininkų. 

Graži piknikams vieta. 
Birutos daržas, kuris da 

pirmi metai bizniui atidary
tas, yra graži piknikams vie
ta. Kaip girdėt, kitai metais 
bus daug kas pagerinta. Dr-
jos turėtų iš anksto užsire
gistruoti sau dienas. 

Šįmet už daržą buvo imama 
tik pusę tiek, kiek buvo ver
ta imti. Daugelis draugijų 
daržą gavo dykai. Tai buvo 
graži klebono kun. J . Čižaus-
ko auka 

Darbai. 
Darbai Detroite visai su

mažėjo. Fordas nebedirba 
naujų automobilių. Kurie' dir
ba, tai tik " p a r t s " seniems 
automobiliams. 

Daugybė žmonių paleista, 
kurie kasdien laukia pakvie-

ra, abejonės, kad jos i r ba-jtimo dirbti. Je i kurie ir dir-

KRIKŠČIONIMS APSAUGA S S Z f U S S ^ " ^ 
SKELBIAMA KINIJOJ* p u o t i m i s i J a s i r įsakoma teik-

______ ti reikalingos globos krikš
čionims. Krikščionys statomi 

Iš Maryknoll, N. Y., p r a n e - į l y g i o m i s s u k i t a i s v i s a i s gy. 
ventojais. Laikas parodys, 
kaip ilgai taip galės būti. 

"Didis skaičius misionie
rių, kurie buvo nuvykę į 
Shanghajų savo gyvasties ap
saugai, išnaujo gryžta į vidu
rines Kinijos provincijas. 

" T a i nepaprasta, kad mes 
pasiliekam savo vietose. Tė
vai Jėzuitai iš Anhwei pro
vincijos gryžo i r išnaujo pa
šalinti. Vienas italas Jėzuitas 
net nužudytas". 

sa : 
• Ikišiol yra žinoma, kad Ki

nijoj Maryknoll kunigai mi
sionieriai jaučiasi laiminges
ni už savo brolius misionie
rius Pasionistus ir kitus, ku
rie labai daug nukentėjo toj 
nelaimingoj šaly. 

Čia gautas misionieriaus 
kun. Danieliaus McGillicuddy 
laiškas iš Kinijos. Tame laiš
ke jis tarp kitko rašo: 

"Mūsų misija (Vincentė-
nai) Kanchow ,e po penkių 
mėnesių miliatrinės okupuotės 
pagaliau evakuota birželio 1 
d. Tuomet katalikai pirmu! 
kartu į penkis mėnesius gavo 
progos viešai išklausyti šv. 
mišių. 

" I ta la i misionieriai Kigan 
vikarijate baisiai nukentėjo. 
Praktikaliai jų visos misijos 
nuo sausio mėnesio 
kareivių okupuotos ir ligšiol 
nepal mosuojamos. 

Pašalink Pavojinga 
KOSULĮ 

Nele isk kosuliui išsivystyti į pavo
jingą, liga. Severo* Kosulio balzamas 
greitai palengvina, Pasal ina erzinanJ 
tj gerk lės kutenimą ir kriokimą, 
kurs als ina nervus ir iščiulpia Jėgas. 

Tikroji gyduolė 
g ^^mmm^m^ per 48 metus. Ma-
' / « & ^ * 5 g ^ l ° n i i*nti, saugi 

lygiai va ikams ir 
suaugusiems. Rei
kalauk aptiekose 
po 25c. ir po 50c. 
už bonkelę. 
W. F . Severą Co. 

Cedar Rapids, 
I o w a 

Slogoms krūtinėj 
ir gttfrvoj vartok 
Severa's Cold Ta-

SEVERAS 
COUGI BALSAI 

D A 
I | =3 

Telefonas Boulevard 1919 

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 Iki 12, 1 lkl 8 

diena, Ir 6:80 lkl 9:80 vakare 

4608 So. Ashland A ve. 
Netol i 46th St. Chicago, 111. 

J 
^^ 

Re*. TeL Midway M I I 

Dr. R. C C U P L E R 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Onkley Ave, Ir 94-tas gtreert 

Telefoaal Canal 1 7 1 8 - 9 2 4 1 
Yalandos: 2iki 4 p. p. Panedėlials 

l f Ketvergais vakare. 

LIETUVIŲ KALBOS 
KURSAI 

Švietimo ministeris leido į-
steigti i r laikyti savo lėnomis 
Kaune vakarinius lietuvių ka
lbos kursus. Kursai trijų sky
rių dviejų mokytojų seminari
jos kursų programa, šešių gi
mnazijos klasių programa ir 
vidurinės mokyklos programa. 
Kursų vedėjas numatomas 

"Kigan vikarijato viename | buv. Kėdainių gimnazijos mo-

Tel. Canal 6222 

DR. G. I. B L O Ž I S 
D E N T I S T A S 

2201 West 22nd Street 
( K a m p a s Leavltt St .) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto. 
nuo 1 iki 9 vakare. 

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

TeL Lafayette 4146 
( n u o 9 iki 11 vaL ryto 

Valandos ( n u o 6 iki 9 vai. vak. 

DR. S, B E I S 
GYDYTOJAS O I O B l B I I B a M 

Ofisas f f f l Weet 12nd 
Cor. s . Leavltt St. TeL Canal 4221 
ResidencUa: 6649 S. l faplewood 
*••• . TeL Repiibllo 7M8 

Valandos: l — t * f _ e w?Wm 
Nedėlloj: 19—11 ryt© 

Tel. Boulevard 2110 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, III. 

O P T I M I T 1 I I T 1 I 

zare neprasčiau pasirodys. 
• Visi dirbkime. Vienybėje ga- savaitėje,- arba keletu dienų 

lybė. 

ADVOKATAI: 

J. P . VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

1075* So. Michigan Avenue 
Tel. P u l l m a n 5950 

N a m ų Telef. P u l l m a n 9271 
Special istas Abstraktu. Vedėjas 

v isu teisiu. 
.J 

JOHN B. BORDEN 
( J o h n Bagdzlunas B o r d e n ) 

A D V O K A T A S 
112 \V. ADAMS St., R o o m 1217 

Telephone Rando lph 6727 

Vakarais 2151 West 22 St. 
Telephone Rooseve l t 9090 

N a m ų Tele fonas Repnbl ic 9600 J 

JOHN KUCHINSKAS 
B. F. MAŠTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 W. 22nd S t 

arti Leavitt St. 
Tele fonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto Iki 8:00 vakare. 
Seredomis Ir PėtnyČoimis nuo 9 
Iki 6. 
Nedė l iomis l l t o s Iki 1 y. po piet. 

ba, tai tik po keletą dienu 

m ė n e s y j e . 

Bet žmonių Detroit prisi
kimšę. Tūkstančiai bedarbiu 
stovi pas dirbtuves. Mokesčiai 
kapojami. 

Dul-Dul-Dudelė. 

mieste kinietis kunigas ir ka
talikų mokyklos mokytojas 
nežmoniškai apmušti ir pas
kui gyvi palaidoti. Tai atliko 
katalikų tikėjimo priešai. 

"Prae i ta savaitę tam pa
čiam mieste kareivis brutaliai 
apmušė vieną gailestingąją 
seserį. Jei ne tarnas, gal ji
nai butų buvus nužudyta, 

"Šiandie, kaip atrodo, tai 
visa ima keistis. Paskelbta 

kytojas Geniušą Juozas. "L. }f 

KONFISKAVO LAIKRAŠTĮ 

"Savaitės įvykių Šiaulių Na
ujienos" rašo: "Perei tą pen
ktadienį Šiaulių karo komen
danto nutarimu konfiskuotas 
vienkartinis leidinys "Įdomiau 
šios Šiaulių Naųjienos , ,. Jų 
vietoje vėliau išėjo "Šių dienų 
Šiaujių Naujienos.'' "Lic-va." 

A 
11 So 

^ 

. A. OLIS 
ADVOKATAS 
La Salle St.. Room 2001 

TeL Randolph 1034—Vai. nuo 9-4 

8241 S. 
7—9 

t _ 

. Vakarais 
Halstcd St. Tel. Yards 0062 
y. v. apa r t Panedėlio ir 

Pėtnyčloa \ 

Central 1110 Res. Central 0403 
JOHN S. RYBICKI 

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

R o o m 607 
1752 W. 18 th S T R E E T 

( 1 0 - 1 3 ) 

JOSEPH J. 6RISH 
(Juozas J. Gris ias) 

A D V O K A T A S 
4631 So. Asbland Ave. ( 2 lubos) 
Vaiandos: N u o 8:30 ryto iki 5:30 
po piet. Panedėl ia ls . Seredoms Ir 
Subatoms vakarais nuo 7 iki 9. 

Telef. Boulevard 2600 
R E S I D E N C I J A : 

6615 So. RockweH Street 
Telef. Republ i c 6725 

Vakarais Utarainko Ir Pėtnyč ioms 

MELROSE PARK, ILL 
Rūgs. 25 d. lietuviams pa

maldas čia laike gerb. kun. 
Bublys. J is pasakė labai gra
žų pamokslą, apie pasilinks
minimus. Daug papasakojo 
gražių papročių ir iš Lietu
vos. 

Melrose Parko žmonės tik 
laukia sekmadienių, kad išgir
dus daugiau tokių pamoki
nančių pamokslų. Kun. V. 
Dvaranauskas taip pat pasa
ko gražius pamokslus, žmo
nės noriai klauso. Kaip gera 
butų, jeigu tokie pamokslai 
butų sakomi savoj bažnyčioj. 

i i i i i i i i i i i i i iHi i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i in 

! BUDRIKO DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVĖ I 
CHICAGOJ. ] 

Naujas Radio 1928 modelis, 6 tūbų, 1 kontrolių. Tik- = 
tai vienu pasukimu pagausi, ką, tik norėsi. Nereikia nei 
baterijų, prijungiamas prie lempos, soketa grynai elek-

| trikinė. 

cNew and Improved 

EASETERPIECI! 
• 

Kaina su viskuo ne kuo daugiau. Nereikia pirkti, 
Į galima įgyti mokant po $3.00 į 'savaitę. 

$169.00 

Perslkčlė j Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
OPTOMETEISTAS 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins aklų į tempimą ke 

rti esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą aklų kar
sti. Atitaisau kreivas akis, nulmn 
oataractus. Atitaisau trumpą rea7-
ete Ir tolimą regyst*. 

Prirengiu teisingai aki n los vi
sose ats i t ikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančia* 
maHaoslaa MsĮssss 

•peč ia i* atyda atkreipiama mm-
kyklos vaikufiiama 

•alaaduB m o l i ryto lkl 1 va
kare. STedėllocDis nuo 1S ryta | k l 
1 P« Pietų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 8. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00 

AŠ T U R I U 43 METUS JPATTRIMO 
Taigi nenusiminkit , bet eikit 

pas tikrą specialistą, n e pas kokj 
nepatyrei! Tikrasa peciaJistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno lsegsaml-
navlmo, Jųs sutaupysit laiką i* 
pinigus. DaugeOs kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radlo — Boope — Ragei , 
X - R a y Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktertologiBkas egzamina-
vitnas kraujo at idengs man jūsų 
t ikras negeroves, Ir je igu a i pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, tarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatis-
mo, kirminų, uždegimo Žarnų, sll* 
pnų plaučių, arba jeigu tu i l t ko
kią užslsenėjusią, ' Jslkerėjusią, 
chronišką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam še imynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėję pas m a n a 

DR. O. C. SINGLEY 
8 P E C I A U S T A 8 

Rūmai 1912 — 1016 — l t l f 
SS W. JACKSON B O U L E V A R D 

Arti State Gatves 
Ofiso Valandos: N u o I š ryto Ik) 
1 PO pietų. Vakarais nuo B iki 7. 

Nedėl iomis nuo 1S ryto ia l 1 
po pietų. 

Tel. Oanal 4247 Res. Prospeot <f l t 

DR. P . Z . ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

1811 Bouth Halsted ftt. 
Resldenclja ««0t B. Arjeafan Ava. 
Valandos: i i ryto lkl s po pieta: 

• lk l 4:84 

DR. CHARLES SE6AL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave 
8PECIJ AUSTAS 

Dik>vų, Moterų Ir Vysų Lsgą 
Vai.: ryto nuo 1 9 — l t nuo 
po pietų: nuo 7 — 8 : l t i 

Nedėl iomis I š lkl l t 
, Telefonas Midway 2880 

Pirmiau gatves čia buvo la
bai duobėtos. Praeitą, savaitę 
33 gatvė, kuri "turtingiau
s i a " buvo duobėmis, tapo iš
pilta žvyru. Dabar ir važiuo
ti bus geriau, nes kaulų ne
kratys. Sakoma, vienas žmo
gus važiuodamas ta gatve sy
kį vos liežuvio nęnukando. 

A. a. A. Kisielius. 
Rūgs. 26 d. italų bažnyčioj 

tapo atlaikytos pamaldos už 
a. a. A. Kisielių, kuris mirė 
rugsėjo 23 d. Velionis priklau 
sė prie Šv. Jono Krikštytojo 
draugijos, prie Algirdo ir 
prie Politikos kliubo. 

Didžiausiame varge paliko 
MOTO moterį, šeimyną, ir daug 
nuliūdusių draugų. Palaidotas 
Mount Carmel italų kapuose. 

Tebūna lengva jam šios ša
lies žemelė. 

Jaciškiuose per upės Min-
gės šaką bus statomas tiltas, 
kuris kainuos 41,000 litų. ' 

Pritaiko akinius, at i taiso regėji
mą, akių į tempimą, ir g a l 

vos skaudėjimą 

DR. G. SERNER 
L I E T U V I S 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedėl iomis nuo 10 iki 1. 

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679 

S. A. DOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

Ofisas: 1446 So. 40th Court 
Tel. Cicero 6«2 

Rezidencija: 4729 W. 12-Ui PI. 
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888 
Valandos: Ryto: 10—12. P o 

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

TT 

J 
Ofiso ir Res. Tel. Bou'evard 691* 

DR. A. J. BERTASH 
8464 So. Halstcd St. 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
piety ir 6 iki v 8 vaL vakare 

Res . 3201 So. Wallacc Street 

Tel. Caaal f 764 

PERSIKELS Į KITĄ 
VERTĄ 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas l l fas 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

l i g o n i u s priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai . vakaro. 

Nedėl iomis Ir seredomla tik 
išk&lno snsi tarui 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 W » T 22nd STREET 

CHICAGO. 

25 MĖTĮ) PATYRIMO 
Frltaikime akinių del visokių aklų 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo aklų ir 
pritaikymo akinių 

1801 South Ashland Ave. 
Platt BIdg., kamp. 18 S t I augfttas 

Kambariai 14, 16. 16, 17 Ir 18 
Pastebėkit m a n o iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:86 va
karo. Nedėl ioj ofisas uždarytaa 

Tel. Canal 0523 
= . « -

D E N T I S T A I 
i = 

Telephone Hemlock 6066 

0R. B. J. R00TH 
Lietuvis Dentistas 

Ofiso Valandos: 
6 iki 12. 1 iki 6. 6 iki 8:80 

7054 SO. W E S T E R N A V E N U E 
V ^ 

Office Boulevard 7068 

Pr. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos 

Cbicago. 111. 

mąp 

= « 

į 

Tas pat setas be elektros pri- $ " | 2 0 s 0 0 1 
juiigimo 

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

Išgirsk šį stebėtiną, gerą, naują radio pas Budrikę.'. 
Krautuvo atdara kožną vakarą. Nedėliomis 'iki 1 vai. 
po pietų. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 

J Ū S Ų A K Y S 

KRAUTUVĖ PIANŲ, RADIO, RAKANDŲ 
| 3 4 1 7 S. Halsted St.f Chicago i 

Telefonas Boulevard 4705 (8-16) 1 
ilUJlJlIUllIlIllIlIIIlUJUIIilIlIllIlIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIIIIIIIiUIHIIIIIIIIIIIIIIlIlB 

Jusų akys tai jusu dldslls turtas. 
Saugokite savo akis Ir sykiu apsau-

S gokite savo sveikata. Jei nesveikos 
; jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 

nesveikas. 
Egzaminuoju akis Ir pritaikau aki

nius kam reikia, duodu patarimų 
akių higienoje visiems. 

Dr. C. MIOHEL 
"LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

3401 So. Halsted Street 

DR, H. M, VYISNOVV; 
LIETUVt DENTISTU 

X—Spinduliai 

2137 So. Cicero Avenne 
Cicero, 111. 

Valandos: Ryto: 9-1. Vakaro: ! - • 
Išskiriant Sareda. 
Telef. Cicero 721 

i • i -

p ' " - • - " - - s 

Off. Yards 35E7 R e a Hemlock 1385 

PR. JONAS MOCKUS 
DENTISTAS 

Valandos; nuo 9 ryt* iki i vakaro 
Nedalioj pagal sutartj 

S401 SO. HALSTED STKEET 
CHĮCAGO, UJa. 

OR. H E R Z M A N 
13 SUSUOS 

Gerai l ietuviams žinomas per I I 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas Ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas llgee 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus. 

Ofisas Ir Labaraterlja: l t t f W. 
18th 8t_, netoli Morgan B t 

• A L A N D O S : Kue 19—lt pietų 
Ir nuo C Iki T:t* vai. vakare. 

Dienomis: ~CannJ 
Telefonai: l l i l . NaktJ 

• o u t h Shore t l t l 
Boulevard 41IC 

32;̂ 5 South Halsted S t 
• a i . t — ! • A M. Ir po • v. vak 

= Z 
f* 

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas Ir 

8315 SO. HALSTED 
Valandos: Nuo 4 — i e, a. 

T— i vakare 

a i - • ' 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND ATS. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plasa I2# t 
VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 dieną. 
Nuo 2 iki I po pietų. 
N u o 7 iki • vakare. 
NedėL nuo 19 iki l t diena, 

fe — J 
' - n "« * ' >* 

• ' • • 

Orfise Tel Lafayette 5799 
Rea. l e l e f . Vi irtaia 991% 

Dr. A, J. JAVOIS 
. Gydytolas ir Ohirurgąs 

1449 S. Oalifornia Ar«m% 
• a l . : 1—9 p. p. f—9 vmk. 

JJJH-UL L g £ 
Ofiso Tsl. Boulevard 969* 

Rezidencijos T e l . Drexel 9191 

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

Ofisas 3102 So. Halsted St!, Chicago 
I arti l i e t Street 
.^a landos : 1-8 po piet, 7-8 vak. N e -
Uė l iomis Ir šventadieniais 10-12 d. 

S 
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choras veikia"? 
Well, that ' s easy. 
"Da inos" chorui vadovau-

re je pietų iš mokyklos rado j i! ja žinomas muz. A. S. Po-
negyvą. Nabašninkas nuga-1 eius. Į chorą, sutraukta Chi-
|>entas pa^ graborių Eudeikį.! cagos gabiausios dainininkės-

V Penktadienio vakare p- Koronerio ištyrimas parodė, t k a i Choras mokinasi daug 

C H I C A G O J E 

2inm-2ineles. 

4 d., 8v. Burgio pampijos Ūž' 20c. LIGI 'GtfVOg GAt- | Afc JŪS ŽINOTE, KAD: 
svetainėj. Visi kviečiami at- VOS KALĖJIMAS 
silankyti ir pasinaudoti pro
ga, nes bus daug visokių do
vanu 

ni 

feeizbolas paplito po visą Ameri
ka ir tapo tautinė žaisme 1S85. Iki 

N E W Y O R K , S p a l . 2 . T . tų metų buvo beizbolas tik Šiaip jau 
.!.„,• i T»C ri A Ar- v or\ Ižaismė. P irmas beizbolo klubas bu-
taip kad kiekvienas j McCarthy, 4/ m., uz 20 centų !vo i8teigtBts N e w Y o r k e 1845 I r va_ 

turės progos ftį-ta laimėti, pavogimą nubaustas kalėjimu id inos l Kaickerbockers. Pirmas beiz 
c bolininkų viešas sus irėmimas buvo 

Kviečiami vietiniai iš apielm 
pjj tvyko kad velionis turėjo "organie sunkių klasiškų veikalų. kės i r iš toliau, o ypatingai 

Chicagon. Stotyje ją pasitiko I"*"'* decease". ' U Šį sezoną muz. Pocius pri- Vyrių kuopos. Tik prašome 
X Pereitą seredą įvyko ne-į ruošė kelias sulietuvintas o-, nesivėluoti, nes po " b u n c o " 

paprastai iškilnUngos laidotu- peras bei operetes ir, choras būs užkandis ir programa. Lo-
vės Olesės Paulauskaitės, ku- jas patieks Chicagos rimtos Šimas " b u n c o " prasidės ly-

virš penkiosdešints moterų są-
jungieėių, konsulo žmona p-ni 
Žadeikienė, Drausta re-

ikcijos atstovai ir aniiių ka i - ! r i mi r t 'k P° operacijos gerklė- muzikos mėgėjams. J ie iki giai vai. ikrinam, kad 
bos dienrašėlųraporteHai. I š ! * - 6«*>tog08 pamaldos buvo šiol Amerikos lietuvių tarpe 

<ivežė i At-i&v- Jurgio bažnyčioj. Daly va-, da nebuvo statomi. Nėra nei stoties viešnią nu 
lantic viešbuti, kur suruošta 
gražus bankietas, apie kurį 
parašysime vėliau. Viešnia, 
nors kelionėje suvargus, vie
nok labai gražiai ir simpatin
gai atrodo. .Pamarius stotyje 
toki skaitlinga savo sesuėių 
lietuvaičių buri ir gėlių pluoš 
tus, iki ašarų susijaudino. 

X Vincentas Gaižauskas, 
gyv. po num. 6237, nigs. 29 
susilaukė netikėtos mirties. 
Jisai ta dieną iš ryto pajuto 
ne visai gerai ir nėjo darban. 
Liko namie vienas. Vaikai pa-

vo penki kunigai. Kadangi mažiausios abejonės, kad vi 
velionė buvo narė daugelio suomenė bus patenkinta, 
dr-jų, tai dr-jos su vėliavomis] "Da inos" choras buvo kelis 
ėjo iš namų atlydėti į bažny-.kartus kviestas dainuoti per 
ėią. Žmonių buvo nepapras- radio, bet turint svarbesnių 

kurie atsilankys, nusigailės. 
Rengimo Komisija. 

tai daug, 

L. R. K. MOTERŲ SĄ-̂  
JUNGOS CHICAGOS 

APSKRIČIO SUSI
RINKIMAS. 

reikalų, kol kas atidėjo. Bet 
jeigu ir pasirodys, tikrai gar
bės priduos mūsų tautai! 

Tikimės, kad "Da inos" 
chorą Chicagos visuomenė pa
rems skaitlingai atsilanky
dama į jo rengiamus vakarus. 

Myra. 

NORTH SIDE. 

DIeVO APVEIZDOS PAR. 

GRABORIAI: 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Graborlus m mg 
1S14 W. 23rd Place 1 ^^„Y « 

Chlcago, IU. fW^ 7 %& 
Patarnauja ' • ' 4 " i T i i i H 

tuvėse kuopigiau^ia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 

Į H T T > • mirti- jfa, .v. 

A darbu busite užga- ^ 2 
nėdin t l mtfF* 

Tel. Ganai 1 J71J \M 
1199 

Rugsėjo 26 d. įvyko Moterų 
Sąjungos Chicagos Apskričio 
susirinkimas, Dievo Apveiz-
dos parapijos mokyklos kam
bary, Sus-me dalyvavo atsto-j Marijonų Bernaičių Kolegi-
vės šių kuopų: 1, 2, 3, 4, ,20, | j 0 s o(j sfc>Tius laikys mėne-
21, (4, b* ir 7 pranešė per tele-l sįnį susirinkimą spalių 3 d., 
toną savo veikimą). I< 55 kuo-j s vai. vakare, j>o pamaldų, pa-
pos niekas neatsiliepė. jrapijos mokyklos % kambary. 

Protokolas praeito sus-mo Kvieėiu visus rėmėjus susi-

Draugija po &v. Cecilijos 
globa susirinkimą laikys spa
lio 4 d., 8 vai. vakare, &v. 
Mykolo parapijos svetainėj. 
Turime daug svarbių dalykų 
svarstyti, tode? visi nariai 
kviečiami skaitlingiausia susi
rinkti. 

J . Ramoška, pirm.. 
J. Gedvell, rast. 

4449 N. Artesian ave. 

ligi gyvos galvos. 
Xew Yorko valstijoj ėmė 

veikti naujas įstatymas, kuriuo 

1846. P irmos beizboJo taisyklės bu
vo parašytas 1857 m. ir National 
Baseball Leagrue įste igia N e w Yorke 
tais pat metais. Del čampionato pir-

| mu sykiu susirėmimas buvo N e w 
e i l i a n t n e p a t a i s o m i n u s i ž e n g ė - • Yorke 1858 m. Ar jus žinote, kad 
. . . . . . , »v tūkstančiai vyrų kasdien ima ruky-
1181, k e t v i r t u k a r t u n u s i ž e n g ę , t i Helmarus, cigaretų karalienę. Jei 
b a u d ž i a m i l i g i g y V O S g a l v O S k a t a v ° , U P ° S d a f*"es Helmarų, tai ir 

° "^ tu tapsi ju rūkytojas. 
» * - • 

NAMAI - ŽEMĖ 

Įėjimu. 
McCarthy nusižengimas bu

vo ketvirtas. 

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

J. F. EUDEIKIS KOMP, 
P A 3 R A B Ų V E D Ė J A I 

Didysis Ofisas; 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
TeL Yards 1741 ir 4040 

S K Y R U S 
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

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

SKYRIUS 
S201 Auburn Aveirae 
Tel Boulevard 3201 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Graborlua 

CHICAGOJ5 
Laidotuvėse pa

tarnauju fer lau-
ir pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų iSdlrbystės 

OFISAS: 
M 8 West 18 St. 
Tel. Canal «174 
SKYRIUS: S2S8 

So. Halsted 8t. 
Tel. Blvd. 4181 

Tel. Roosevelt 7631 

S. M, SKUDAS 
GRABORITJS 

Nul iūdimo valandoje suteikiam 
geriaus) patarnavimą. 

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

1911 CANALPORT AVE. 
Chlcago, m . 

T d . Boulevard 4 l 8 t 

A. MASALSKIS 
ORATORIUS 

Muaų patarnavtnas laldotnvėee 
•r kokiam reikale, v isuomet eata 
•anžlnlnjraa Ir nebrandus, todėl 
kad neturime Išlaidų uš la lkrma 
•kyrlų. . 

8907 AUBUBN ATS. 
m. 

vienlmlsiai priimtas. 
Kaslink p. F. Pikčilingie-

nės maršruto, pasirodė, kad 
visos kuopos veikia visu 
smarkumu. 

Gyvai . svarstyta atstoves 
sutiktuves ir išleistuves. Aps
kričio pirmininkė tuomi da-
lyjui la))ai susirūpinus dėlto, 
kad yra gmhra viso Cliica^os 
Apskričio. Garbė Chicagos 
Moterų Sąjungos Apskričiui 
turėti tokij^ darbščią, ir rūpes
tinga pirmininkę. Jinai ragi-
na visas dirbti vienybėj ir 
sutarty, kad p. Pikčilingienė< 
maršrutas visais žvilgsniais 
pavyktu. Atstovei priimti iš
rinkta komisija, į kurią įėjo: 
A. Nausėdienė, Moterų Są
jungos organizatorė ir Moterų 
Sąjungos motina, ir p. B. Bi- \ 
tautienė, Moterų Sąjungos 
Centro viee-pirmininkė, taip
gi Apskričio pienininkė. Del 
atsisveikinimo vakarėlio ir-gį 
išrinkta komisija, būtent Ka-
Šinskaitė ir Gurinskaitė, abi 
yra Moterų Sąjungos Centro 
valdvbos narės 

Plačiai kalbėta apie agita
ciją. Pasirodė, kad didžiausią 
agitaciją per dienraštį " Drau
gą*! varo p. Nausėdienė. Ki
tuose laikraščiuose kol kas 
nieko nesimato. Kaž kodėl? 
Rodos yra tam tikros mote
rys, kurios įgaliotos tą darbą, 
vesti ir apsiėmė tai atlikti. 

Apskričio vardu p-lė Gal-
naitė dėkojo p. A. Nausėdie
nei už rašinėjimą, tokių gra
žių straipsnių. P-lė Galnaitė 
ir-gi pasižadėjo rašinėti apie 
atstovės misiją. 

Susirinkimai buvo gyvas ir 
rinitas, nes rimčiausios mote
rys Chicagos Apsk. dalyvavo. 

Daugiau tokių susirinkimų. 
Koresp. 

rinkti. Reikės pasitarti apie 
veikimą. Darbo turime pilnas 
rankas. 

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami įsirašyti. Mokestis 
$3 į metus, ir už tuos pini
gus narys gauną, "Laivą" . 

Tėvai Marijonai viena te
nori, kad mes padėtumėm 
jiems pastatyti bernaičiams 
kolegiją, kurioj mūsų vaiku
čiai bus gražiai mokinami ir 
nuo ištautėjimo apsaugojami. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT. 

L. Vyčių 16 kuopa rengia 
"buneo p a r t y " su programa 
antradieny, spalių (October) 

[VAl̂ lCOJįtRAKTORlAI 

PEOPLES HARDVVARE 
AND PAINT CO. 

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

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

Turime plumbiniu ir elektros 
reikmenų. 

1901 VVEST 47th S T R E E T 
Telefonas Lafavette 4139 

Chlcago. 111. 

< i DAINOS'' CHORAS. 

Rodos šis vardas už save 
kalba, bet kartais pasitaiko, 
kad žmonės įdomauja klausi
nėdami: " K a s yra vedėju? 
Kas ten priklauso? Ką tas 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Maliavojame, dekoruojame, kal-
s imuojame ir popleruojame na
mus. Tadarome darbą greitai ir 
pigiai. 

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

3149 SO. HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Chicago, III. Tel. Yards 7282 

MDRTGEČIAI-PASKOLOS 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sutelkiama { vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalą* $500,000.00 
M 0 4 8. K E D Z I E AVK 

Tel. r* fayet te 67S8-071* 

Per Obieagą gryždamas iš 
Tolimųjų Rytij pravažiavo bu
vusi s J . Valstybių Aziatinio 
karo laivyno komendantas ad
mirolas AVilliams. J is išeina i's 
tarnvbos. v 

ISRIINDAVIMUI šviesus, 
didelis, karštu^ vandeniu ap
šildomas kambarys. Gali iš-
renduoti vienas vaikinas ar 
mergina. Atsišaukite į *'DR
AUGĄ" arba 2322 W. 24th 
St. ant pirmu lubų. Tele f . ! P a s k o l o s B o n u s ' K u n e n o n ^ 

VALGYK IR N0RŽK. 
Kam varginti šeimininkes, kad pas 

mus gali grerai pavalgyti. Tik at i 
dariau rgstoraną, kuriame gamina
m e naminius , gardžius Ir šviežius 
valgius. Restoranas švariai užlaiko
mas, patarnavimas kuo mangiausias . 
P a s mus valgydamas nežinosi, k a s 
tai yra alkis, o svarbiausia kas tos 
per vidurių ligos. 

KAROLIS MAR0ZAS 

2343 So. Leavitt Street 

R E N D O N geras flatas, su moder
niškais įrengimais. Tinka daktarui, 
advokatui ir šiaipjau šeimynai. 

Kreipkitės: 

3327 So. Halsted St. 

Tel. Yards 4669. ( 9 — 1 7 ) 

PRANEŠIMAS. 
Perkame Lietuvos Laisves 

Roosevelt 1710. 

PARDUODAM — MAINOM 
NAMUS, LOTUS, F A R M A 8 ir BIZNIUS 

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

pirniiaus kreipkis pas raus. Turime dau
gybę bargenų ir esame visados pasirengę 
teikti greitai, sąžiningą ir jcerą patarna
vimą, visose Real Estate reikaluose. 

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

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

(te parduoti kreipkitės prie 
JOHN J. Z0LP 

4559 So. Paulina Street 
( 2 6 - 1 ) 

REAL ESTATE SALESMEN 
Turiu gerą pasiulijimą ke

turiems salesmonams, ofisas 
žinomas visiems Lietuviams. 
Kreipkitės asmeniškai, 2 vai. 
po piet. 

JOHN KUCHINSKAS 
2221 West 22nd Street 

Canal 2552 
(3-4) 

Visiepis Reikalingas Radio 
Ilgi, tamsus ir šalti rudens vakarai jau čia. Kon

certus, Operas, Orkestras, Muziką ir Futbole* Sportą, 
namuose sėdėdamas girdėsi ir gėrėsis su Brunswick ir 
K. C. A. Radiola, Atwater Kent ir Fresliman Radio. 

Atwater Kent vėliau-
sis modelis kaip ant 
paveikslo tik už 

$ 1 2 0 . 0 0 
Fresliman vėliausias 
modelis kaip ant 
paveikslo už 

$98.00 
ir augščiau 
Radiolas už 

$78.00 
ir augšeiau 

Phonograph ir Radio 
krūvoje už 

$79.00 
Užlaikome vėliausius 
Brunswiek ir Colum-
bia Lietuviškus Re
kordus ir Roles. 
Einame į namus ir 
radio setus sutaisome 

Radio kokio tamista laukei — parankiausio, prieina
miausią kaina gausi mūsų krautuvėje. Ateik ir pama
tyk mūsų Radio Skyrių Didžiausioje Lietuvių Muzika-
liškoje Krautuvėje. 

JOS. F. BUDRIK 
(INC.) 

3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted Street, 
CHICAGO, ILL. 

Tel. BOULEVARD 4705 
Atdara kiekviena, vakarą iki 10 valandai. 

Nedėliom iki 1 valandai po pietij. 

DIDŽIAUSI 
BARGENAI 

. V 4 

! NAMŲ IR 
AUTOMOBILIŲ 

10 flt. naujas muro namas 
6x5 kamb. 2 po 4 ir 2 fl. po 3 
kamb. parsiduoda arba išsi
maino ant farmos, savininkas 
priims lotus ui pirmą įmokė-
jima. I 

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

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

PARSIDUODA restoranas, 
geroje vietoje, biznis gerai iš
dirbtas. Gera ateitis mėgs
tančiam tą biznį. 

4928 So. Western Ave. 
( 1 - 7 ) 

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

REIKIA penkių apreiterių 
prie moteriškų kautų siuvi
mo. Darbas nuolatinis. Atsišau 
kitę t no jaus Cloak Shop, 
4837 W. 14th St. Cicero, IU. 

Tel. Cicero 1863 
(1-3) 

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

PAIEŠKAI! pusbrolio Kazimiero 
Aaknevičiaus. Ki lęs iš Linkuvos 
Iniesto. Šiaulių apskr. Seniau gyve
no 713 E. Jefferson St. Springfield, 
111. Dabar nežinau, kur jis. Pats ar 
kas apie jj žino teatsil iepia adre
su: - / 

J. fcAKNEVTč-IUS 
2748 E . Pacif ic Street 

Philadelphia, P a . 
(30 -3 ) 

NAMAI - ŽEMĖ 
BALTUTIS N A U J O J E VIETOJE 

3327 So. Halsted Street 
Persikėlę i naują, patogią, vietą.. 

išplečiame biznį daugiau, padidina
m e skaičių darbininkų. Todėl bus 
ga' ima atlikti darbus greičiaus ir 
geriaus. 

Parduodame namus, farmas ir lo
tus, taip-gi m a i n o m e ant kitų biznių. 
Darome paskolas, imame ir antrus 
morgičius, ekzaminuojame dokumen 
tus pirkime, pardavime ar mainyme. 
Darome jgaliojimus. S iunčiame pini
gus doleriais Ir litais telegrafu. Par
duodame laivakortės ant visų lini
jų. Registruotas notaras. 

P A U L P . BALTUTIS & CO. 
3327 South Halsted Street 

Tel. Yards 4669 

šitą kuponą prisiųsdami m u m s arba atnešdami į krautuvę gausi
te dykai V E I D R O D Ė L Į SU CHICAGOS RADIO STOTIMIS. 

Vardas ir Pavarde 

Adresas 

PAKSIDUODA mūrinis na
mas, 2—5. Visi įtaisymai pa
gal naujausios ma'dos. Gra
žioj vietoj, Brighton Parke. 
Netoli liet. bažnyčios. Mainy
siu ant bungalow ar loto. 

Telefonuokite: 
Lafayette 1311. 

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 $6,500. 

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 

| 8 5 mokėsi už mano $850.00 
Shuman grrojiklj kartu su krėslu ir 
rolėmis. $25 cash ir $10.00 kas m ė 
nuo pasit ikėtinam žmogui. 

Atsišaukti 
SMTTH. i 

2 t l 8 Milwaukee Avenue 
1-mas augšt ia 

( 2 7 - « ) 

G. P. SUROMSKIS 
& C 0 . 

REAL ESTATE BROKER & 
AUTOMOBILE DEALER 

5833-35 So. Western 
Avenue 

Tel. Hemlock 6151 

\ 


