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"Draugas" yra vienintelis bet. 
kat. dienraštis. Jis jų reikalus re-
mia ir nno priešų gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas, 
"Draugas" laukia iš katalikų 
paramos, nes juk priešai jo nerons. 

19?"* USA1 
LITHUANIAN DAILY FRIEND 

8 * t o d i - tai galinga jėga. Ta 
jėgą gerai panaudoję, sukurta* 
kultūros židinius, apginsime t$e» 
j*™*, pergalėsime tautos pridta*. 
Susipraię katalikai remia pinigais 
ir raitais katalikiška spaudą. 
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Maskvos Laikraštis Apie 
Pavojų Lietuvai 

Belgijos Misteriu Kabinetas 
Suorganizuotas Be Socialistu 

• 

Ukrainoj Sukįla Trockio 
. Š a l i n i n k a i 

DIDŽIAUSIA PASAULY NARDANČIOJI LAIVE 

VOKIETIJA UŽBAIGĖ PIRKLYBOS 
KOVA SU LENKIJA ' 

BOLŠEVIKAI APIE PAVO- TROCKIO ŠALININKAI SU-
JŲ LIETUVAI KILĘ PRIEŠ MASKVOS 

VALDŽIĄ 
MASKJVA, lapkr. 24. — Bo

lševikų laikraštis "Moskovski-
ja Izviestija" rašydamas pa
saulio nusiginklavimo klausi
mu parefskia, kad tuo klausi
mu gana tuščiai kalbėti* bet 
vra laikas veikti. 

Pietų Rusijoj riaušės, žu
dynės 

Vien Pramanytos Žinios 
Apie Lietuvą 

WASHINGTON, lapkr. 24. \ kijeliais užmušta dvylika ka^ 
— Užsienių spauda ir radio 
paskelbė, kad 

Lietuvoj atsistatydinęs ge
neralinio štabo viršininkas ir 

.aukštieji karininkai; 
Kad demarkacijos linijoje 

susirėmime su 'Tauragės su-

reivių ir dvidešimts sukilėlių; 
Kad nutrukusios derybos stt 

krikščionimis demokratais. 

Eltos pranešimu, visos šios 
žinios yra pramanytos. 

(Liet. Pas. Amerikai). 

Nepaprasti "Prezidento Sme
tonos" Laivo Nuctikiai 

\ 

Kituomet Portsmouth'e į vandenį įleista čia matoma nauja J. Valstybių nardančioji 
laive. Tai didžiausia pasauly tos rūšies larvė. * . • ' | 

e s r 
GYDYTOJŲ VILTIS KAR

DINOLUI PASVEIKTI 

ROMA, lapkr. 24. — Gydy-
RYGA, lapkr. 24. — Odesoj, t o J a i « » * * * vilties kad Jo E-

Charkove ir kituose Ukrainos t
m i n- kardinolas Bonzano po 

miestuose ^Trockio 'šalininkai (atliktos operacijos pasveiksiąs, 
kovoja su Maskvos valdžios ' n o r s e s a s ^ana susilpnėjęs, 

s. 

MIRC YVINONA VYSKUPAS 

AVINONA, Minn., lapkr. 24. 
— Mirė šios diocezi jos vysku
pas Heffron., 

CHICAGOJE 

Pagavo Povandeninį Laivą Su Kontrabandiniu 
Spiritu; Nakties Tamsuma Pasinaudojęs 

Kontrabandininkas Pabėgo; Jis Ieškomas 

Lapkričio mėn. 3 d. mūsų vos broliai iš laisvosios tėvy-
laivas "Prezidentas Smetona" rr̂ s dalies. .Todėl mes jiems 

Moterims kalėjimas kaip paprastai b«Vo įplaukęs padėkime. Aukokime savo ma*-
Chicago neturi atskiriaus *& Klaipėdos uosto į atvirą ji> ldaknyges ir siųskime Okupuo-

Laikraštis nurodo, kad ilgi, 
• ™ c, • - i i 1 policija ir agentai 

metai JF. Sąjunga nusiginkla- * ° 
vimo klausimu vien daug kai- A n o t ž i n i ^ P r a e i t a P i r m a~ 
ba, bet nieko neveikia. 

UFPIKTVJlssl r W F M Q i m o t e ™ n s kalėjimo, koks labai rQ- Besižvalgydamas juroje tos Lietuvos broliams. Neleis-
AittfcKtltt^A^^UYVfclNa [ i- į̂kralin^as ir kurio reikalui- t i o s Palanga apie 12 vai. pa-'kime lenkinti lietuvių per ba-

i i dieni ir antradienį tuose mie-
| stuose įvykusios kruvino* riau* 

Tnotarpu Europoje vedamos f š ė s 18* žmonių nužudyta, dau-
intrigos ir slapta diplomatija, f „ y ^ sužeista. 

KREIPĖS [ MIKADO, 
' AREŠTUOTAS 

TOKYO, lapkr. 24. — Aną 
dieną Japonijos imperatoriui 

RŪMUOSE 

VARSA VA, lapkr. 24. — A-
merikos fkwfnsistai Lenkijai 
paskolino daug milijonų dole
rių ir Lenkijos finansus kon
troliuoti paskyrė Charles "Dė

kas kadir rytinėje Europoje I 5 Sevastopolio praneša, kad P e r ž i l l r i n t kariuomenę Nagoya^Vey iš Chicago. 
gali iškelti katastrofą. t e n a : k a r n įo i^o dezertuoia l v ' a r e i v i s Kitahara apleido ei-! Kontrolieriui i su šeimyna a p 

Anot laikražčio, Lenkija pla'jurininkai ir prisideda prie.1;8 *.r m ^ n o Operatoriui į s i g y v e n t i lenkų valdžia pave<la 
loia „uiti ir į s i sav in t i Lie- Trockio Salininku. . d u o h V?***- J . , s ™ t a l «««-putnus palei Alėja Ujazdow-nuo ja pulti ir pasi 

tuvą. Ir jei T. Sąjunga misi- Tomis suirutėmis naudojas 
ginklavimo klausimu imtų tuo- Ukrainos separatistai Ir rfar 
jaus veikti, lenkams nebūtą, plačiau ima veikti. 
progos avanturų ieškoti. 

tuotas ir patrauktas karo teis-: ska. 
man. I 

MASKVA NORINTI NUSI
GINKLAVIMO 

SUSITAIKĖ SU VOKIE
ČIAIS 

Kareivis priguli Eta žmonių j NUBARfi AGENTUS 
(luomui (kastai), kuri kitų ne
apkenčiama. Peticija jis krei-

i pės i imperatorių dirstelti tan 
: klausimam 
I BERLYNAS, lapkr. 24. - ! P e t i c i i a k a r e i v i s P^abino 

Bo- Čia pasirašytas protokolas, k m j f * ^ t u v o durtuvo ir atsi-,mie svaigalų ir prietaisų 

įgas 
gumų moterų kliubai darbuoja- tebėjo fl—7 juros myliu to-, žnyčią. Neduokime progos mn-
s j # N . Kje nuo kranto nežinomo tipo sų broliams nugini*& sretimų 

' Dabar motery kliubai pasių- povandeninį laivą naikintoją, knygų. Aukokim visi, ka<T v i -
'lo remontuoti ir moterų kalė- Kalbamasis laivas pastebėjęs į eiemft reikalingų maldaknygių 
jimu pakeisti seną Pageant o!" ** s a V 0 JiUsės "Prezidentą Sme -Okupuotoje LiettlVoje pakak-

į Progrese butą, tarp Adams ir t o m >" l 5 ~ 1 6 m a z « ^ greitumu į tų. Vilniui Vaduoti Sąjunga 
jMonroe gat, priedais Union P a s u k o i Liepojaus pusę. Iš j jau gavo prašymą iš Varėnos 
parką. "Prezidento Smetonos" buvo stoties ir apylinkės sodžių, kur 

i duotas ženklas sustoti ir ne- j maloniai prašoma atsiųsti jie-* 
Naujas teroras pildant 'šito reikalavimo buvo Į ms bent kelias dešimtis malda-

_ _ _ paleista keletas šūvių iš patra-, knygių į parapiją, Vilniui Va-
Darbo agentas Izzy Brave- ^ j g p ė j i r m i i Kontrabandi-; duoti Sąjunga neturėdama to

ms laivas tačiau nekreipė į tai' kių knygų kreipiasi j lietuvius 
jokio dėmesio ir stengėsi iš- i katalikus prašydama aukoti "į-
vystyti kuo didesnę skubą. Praįvairias maldaknyges ir siųsti 
sidėjo savotiškos lenktynės, i Vilniui Vaduoti Sąjungon, Ka-

1 rman pradeda Chicagoj orga 
inizuoti gydytojus. American 
j Medical Association žurnalas 

TOLEDO, O., lapkr. 24. — • tai pašiepia. Ir pažymi, kad a-
Probibiciniai agentai be wa- gentai ir gydytojų tarpe i&-
ranto puolė vieno farmerio na- kels,terorą, kuomet gydytoj'ai 

, , -x- J •• mas greitesnis, per pusantros 
mus, kur rado gaminamų na- pasipriešins tam išnaudojimui. t * . / į . _ , r . _ .. 

'Prezidentas Smetona'' buda- une, Laisvės Al. 61 Nr. "L" 

MASKVA, lapkr. 24. -
lševiku valdžios galva Rvkoviriuomi einant lenkai susitaiko,fIauPCs n o r e 3« t a i P W&\ m i" 

« « . , , « . -r»* •• i i- -;«• ; i i i> n« kadui. Bet jam tas nevyko. Sa-
paskelb<% kad Sovietų Rusija su vokiečiais pirklybos klau-\_ _ l l t l T ' . . _ L „. 

Federalis teisėjas Killits fa-

valandos pavijo bėglį ir jį pa-
Tarsis biudžeto klausimu I * * f kontrabandinį laivą tuo 

j jau buvo perkelti šeši žmonės 
rmerį paliuosavo, gi agentus Pranešta, Chicago miesto ^ "p r e z įo| e i lto Smetonos" fco-

nematęs. 'J 0 ^.! . ! 1 1 1 a lV> n e i'a«triai nubarė, kad jie be wa- tarybos finansinis komitetas a- m a J 1 ( j 0 S apžiūrėti ?aivą ir ko-
rantįo laužias į privatinius na- teinantį pirmadienį pradės sva m a m luot i jo vairavimą. Ivlinė-
mus. I rstyti miesto biudžeto 1928 m. t i ž m o n ^ s ^aimn0j kad l a i v a s 

i klausimą. j b u v o k r a u t a s 30900 l i t e r i u s p į . 
COOLIDGE NENORI BUT • Numatomos aukštesnės de- r i t o i r ^įtokių kontrabandinių 

NEI VIENO SOCIALISTO be pasiskolinti daugiau pinigų | MEXICO CTTY, lapkr. 24.! KANDIDATU parlamentams gaidos . p r e k i ų L a i v a g j š p r a d ž i o s b u . 

ineinanti nusiginklavimo kon-isimu. 
ferencijon tik vienu tikslu, kad[ Ugas laikas tarp abiejų ša-
visą pasaulį nuginkluoti. Xes;lin buvo vedama muitų k o v a i

v l F T n i l i ^ n n V T I I M AI III 
5 ^ i j ą norinti nusiginklavimo.! Vokietija toli gražu nemanė, v ' { S S J i j y 

pasiduoti. Bet Lenkijai prirei-

VILNŲ FABRIKAI JONIŠKY^ 

— 

BELGŲ KABINETE I Amerikoj. Amerikos finansi-__ Calles 'o valdžia stiprina sa 
ninkai tad privertė lenkus su- Vo armiją. 

Joniškyje yra trys vilnų ve
rpimo ir karsimo fabriiai. 
Dviejų fabrikų savininkai yra 
žydai, o vieną laiko " Prad
žios' ' b-vė. Darbo užtenka vi
siems nes apylinkėj daugiau 
tokių fabrikų nėra. Čia veža 

BRIUJCSELIS, lapkr. 24. i sitaikinti su Vokietija. 
— Prerhieras H. Jaspar s;:or-j Lenkai turėjo atlikti didelių sušaudyta. Į jų vietą, genero 
ganizavo naują be7gų ministe-i nusileidimų Vokietijai ir S i a i ^ g paaukštinami kiti, ištiki-
rių kabinetą be socialistų ir j įvykintos paliaubos. I mdeji valdžiai, 
karalius Albertas naujų minis-; Sutarčiai derybos gal Var- Valdžia tvirtina, kad jos po
terių sąstatą patvirtino. j savoj bus vedamos. .'zicija šiandie esanti* puikiai 

- I sustiprinta. 
ITALIJOS STUDENTAI AP- RUMUNIJA APGINKLUOJA 

RIME GARLAIVIUS 

paimtas ant butairo, bet i^ 1 " 8 8 i ž 2 e i m e l i o ' ™^™°> 
WASHINGTON, lapkr. 24. Kalgjlmas už žmonos nužu-

del kilusios audros turėjo bu-i ,^ o n^^ 0 , ^^a i s^i r i° i r kitur. 
Galybė įtariamų generolų'— Prezidento Coolidge šalini- \ dymą t i pnie»ta« vienas. Didelės Ui- Y r a i r v i e n a s l i n u ap^irbi-

nkai visas laikas darbuojasi, [ P. Marek, 43 m., už žmonos n „ o s į r sutema nedavė gali- i m o punktas, kurį laiko Žemes 
kad prezidentas afsauktų savo nužudymą kriminaliniam teis- m u m o daboti laivo plaukimo. LTkio Koperatyvų Sąjunga, 
atsisakymą kandiduoti į pre-me nubaustas kalėjimu ligi*gy- tuprezidentas Smetona" t)ri-!^ s punktas nemaža linų ap-

I 
UŽ SENATORIŲ SMITH 

SPRINGPIELD, II., lapkr. ROMA, lapkr. 24. — Prane-1 BUKAREŠTAS, lapkr. 24. 
ša, kad italai studentai čia ir j — Juodojoj juroj Rusijos so->24- ~ ^ a suorganizuotas ko-
kitur keletą dienų demonstn- vietų karo laivai pagaliau ė- mitetas, kurs gruodžio pradžio-
ve prie'š Francijos-Jugoslavi-'mė lošti piratų (plėšikų\) ro- Je v v k s i Washingtoną ir te-
jos padaryta sutartį pagaliau | les. Ju torpedinės laivės ret- ' n a i darbuosis, kad federalis se-
aprimo ir gryžo į savo pamo-1 karčiais pasirodo Rumunijos s t o r i u s Smith butų pnpažm 
kas. pakraščiuos. j 

Rumunijos valdžia žino, ko 

zidentus ateinančiais metais, vos galvos. 
Bet prezidentas ryškiai at- « • • 

sako, kad kas pasakyta, talžau ChlcagOS pirklyba 
išspręsta. Anot federalio cenzo, praei- roj . 

Prezidentas Smetona" pri 
plaukė uostą ir minėto laivo j dirba 
ilgai nesulaukė. Šiuo metu mi- -

pietas laivas yra ieškomas ju 
"Lietuva." 

n L-va. tt 

,tais metais Chicagoj pirklyba 
LAKŪNAS GRJŽO IŠ VAN-|daugmenomis (wholesa!e) bu-

DENYNO Įvus $4,829,172,300. 
g 

LIETUVI KATALIKE! 

JUDAH PASKIRTAS J 
KUBĄ 

tas senatorium. 

NEW YORK, lapkr. 24. —j bolševikai nori. Jie tykoja^ pa- Į tai atsižvelgiant, Rumuni- gal ir arti San Simeon, Cal., 
Amerikon atvyko Vatikano grobti rumunų garlaivius, ku- jos valdžia parėdė ąpgi>nkluo- nusileido, 
choras, kurio priešaky yra mo 
nsign. Casimiri. Turės konce 

LOS ANGELES, Cal., lap- 45 teroristai apkaltinti 
kr. 24. — Britų lakūnas Giles,' Federalė grand jury apkal- šimtmečio spaudos draudimo 
kurs i§ San Francisco leidosi tino ** Gandy Jobners* Associ- laikai. Kaip Muravjovo laikais 
skristi į Hawaii salas, pras- ation" 45 viršaičius ir narius visoje Lietuvoje buvo draud-
kridęs kelete šimtų mailių Pa- už teroro platinimą mieste. žiama pardavinėti lietuviškos 
cifiko paviršiumi, pasuko at- J : ' maMaknygės, taip dabar len-

Policmotias pašautas kai draudžia Vilniaus kra'šte. 

WASraN.GTOX, lapkr. 24. 
— J. Va'etybių ambasadorium 

Ar tu žinai, kad \ Okupuo-1\ Kubos salą paskirtas adv. 
tąją Lietuvą grąžinti pereito | pulkininkas Judah i!s Chicago. 

Vienoje kovoje su piktada- Kaip seniau visa Lietuva ga-
-jriuos kituomet vartojo genuti visus savo garlaivius, plau- , Jis sako, įskridęs į smerkusiais vienas policmonas pažau-įbendavo slaptai knygaaiiPru-
-iAVrangel ir kurie prigulėjo Ru klojančius Juodojoj ,juroj, įrhįetų ir buvę negalima oro ma- tas. Pašautas peri klaida kitu su tam dabar slaotai s»bens 

rtus. sijai. kovoti bolševikus piratus. Sinos sukontroliuoti. j detektivų. 

= 3 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 s t svarui 185 
Francijoi 100 frankų 3.91 
ItaHjos 100 lirų 5.47 
Šveicarijos 100 franku 19.25 
Vokietijos 100 markių 23.70 

tas knygas Okupuotos Lietu- Belgijos 100 belgų 13.9G 
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LIŪDNOS SUKAKTUVĖS. 

D I E N O S K L A U S I M A I 
— • 

Ir vėl baugina. 

€hieago Daily News trečia
dieny įdėjo atėjusią iš Mask
vos žinią, buk Pilsudskis, žut 
but, esąs pasiryžęs okupuot 
Lietuvą. Tai padarysiąs dar 
prieš svarstant Lietuvos Skun 
dą Tautų Sąjungoje. 

Tuo klausiniu jau esame 
rasę, kad Maslsvos žinioms ne 
ra ką tikėti ir kad Lenkija 
bijos Lietuvą pulti, nes tuo
met prasidėtų karas visoje Eu
ropoje ir Lenkija, benorėda
ma perdaug apžioti, pati ga
lėtų užspringti. 

įteikia pasakyti, kad šian
dien Lietuva turi priešų, bet 
taipgi turi ir prietelių. 

Šiomis dienomis daug įvai
rių gandų apie Lietuvą yra 
leidžiama, Į juos tenka kri
tiškai žiūrėti, nes tai yra mū
sų priešų darbas, kuriais no-

sha, Wis. 5. Bayonne, N. J. 
6. Šv. Jurgio par. Brooklyn, 
N. Y. T. S. Lawrence, Mass. 8. 
So. Boston, Mass. 9. Bfock-
ton, Mass. 10. Lowell, Mass. 
11. Nashua, N. H. 12. Wof-
cester, Mass. 13. Norwoed, 
Mass. 14. Baltinote, MA .15. ^ v T l ^ : ^ 
Montreal, C*o. 16. Amster-

Lapkričio 21 diena pasidarė istorine lietuvių diena. Per
nai toje dienoje pasikartojo caro režimo laikais Kražių įvykis. 
Tik lapkričio 21 d. įvykis yra tuo skaudesnis, kad jau nebe 
caras, nebe jo žandarai, bet Nepriklausomos Lietuvos vyriau
sybė ir jos policija nagaikomis kapojo, arklių kanopomis dau
žė lietuvius studentus, protestuojančius del Lietuvos lenkini
mo ir vedimo prie bolševizmo ir einančius į Karo Muziejų 
žuvusiųjų bekovojant už tautos nepriklausomybę kareivių 

..> i .' . . i i . -£• . 4..4LJL a»L. -2*, 

Kas prie to žiauraus ir liūdno įvykio privedė! Be abejo, 
atsimename, kad tai įvyko nelaimingojo socialistų viešpatavi- j "ma pakirsti lietuvių ūpas ir 
mo Lietuvoje laikais, kuomet lietuvių tautinė mintis buvo per privesti prie to, kad Lietuvių 
sekiojama, kuomet duota privilegijos lenkams ir kitoms ma
žumoms, o mažinta teises lietuviams; bereikalingai steigta 
lenkams mokyklos; paleista iš kalėjimų politiniai prasikaltė
liai — bolševikų ir lenkų agentai, kurie ruošėsi teroro ir žu
dynių keliais nuversti vyriausybę, įsteigti sovietus ir tuomi 
pražudyti Lietuvos nepriklausomybę. 

Netik tautiškai nusistačiusieji lietuviai studentai, bet visa 
tauta piktinosi ir protestavo prieš socialistų vyriausybę, kuri \ sikure Melrose Park, 111. 
užmerkė akis tais momentais, kai bolševikai dau/iė karininkų ! gruodžio 14 d. 1924 m., an-

tauta pati #aVimi pradėtų ne-
bepasitikėti. 

Gražus naudingos draugijos 
augimas. 

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Draugija pradėjo gyvuoti 
1924 m. Pirmasis skyrius su-

galvas (Kaune buvo sumuštas gen. Bulota), kai jie organiza
vosi prie revoliucijos, kai Klaipėdos krašte organizavosi vo
kiečių legijonai, kai švietimo ministeris Čepinskis ragino mest 
iš mokyklų tautybę ir tikybą, kai tautiškai nusistačiusieji mo- j A n o t "Trąjy<i". 
kytojai buvo metami lauk iš mokyklų, o jų vieton pastatomi j « p į r m a į s m e ta is M. K. R. 

trasis-gi šv. Mykolo parapijo
je, Chicago, Iii. sausio 18 d. 
1925 m. 

tautybės priešai. jDr-ja turėjo beveik 600 Re- tais, ar patasinavimu. Iš ge 
Kai Kaune mitinguodavo bolševikai, viešai kurstydavo mėjų, antrais (1926) jų skai-

žmones prie sukilimų, vyriausybė nė policijos į tuos mitingus Čius pasidvigubino, nes buvo 
nepasiųsdavo, o kai lapkričio 21 d., Liaudies namuose, susi-! daugiau 1,100, šiais-gi 1927 
rinko ištikimiausi tautos sunūs, studentai, kad persergėjus metais M. K. R. Draugija tu-
vyriausybę del jos nevykusių ir valstybę žudančių darbų, vi-' ri viso 1,990 Rėmėjų, kurie 
sa Kauno policijos rezervą pastatyta ant kojų, apginkluota, yra susibūrę į 33 skyrius, ar-
kad daužius susirūpinusius tautos ir valstybės likimu studen- ba stačiai priklauso prie Cen
tus. Net ir raitelių eskadronas jau buvo priruoštas gelbėti po-; tro. Skyriai yra šiose para-
licijai studentus mušti. jpijose: 1. Melrose Park, Iii. 

Bet socialistai, lapkričio 21 d. ginkluotai pradėję perse-',2. š v - Mykolo par. Chicago, 
kioti tautybę, klaidą padarė. Jų tasai kruvinas žygis dar gi- *"• 3. Easton, Pa. 4. Keno-
lesnį tautoje patriotizmą išsaukė. Iš visos Lietuvos miestų, 
miestelių ir kaimų pasipylė griežčiausių protestų, biauriausio 
pasipiktinimo. Tai buvo mirtinas socialistų viešpatavimui Lie
tuvoje smūgis. 

dam, N. Y. 17^ Hiagara Faile, 
N. Y. 18. Šv; R M. Gimimo 
par. Chicago, l l į (apsnudęs), 
19. Aušros VąlHįį par. </hic»-
go, 111. 20. ^ęs t e r , Pa. 21. 
Cicero, 111. 2 2 ^ ^ Jurgio par. 
Chicago, 111. 23. Chicago 
Heights, UI. 24. Rockford, 111. 
25. Šv. Kryžiaus par. Chioa-
go, BĮ. 26. Bievd Apv. par. 
Chicago, UI. :2% /Nacine, Wis. 
28. Sheboygan, Wis. 29. In
diana Harborx Ind. 30. Water-
bury, Conn. 31. New York 
City. 32. Kansas City, Kan. 
33. Detroit, Mieh. Paskutinis 
skyrius įsikurs 1926 m. gruo
džio 19 dieną'".. 

Stambus rėmėjai. 
Tas pats laikraštis praneša, 

kad svarbiausiais rėmėjais, 
nariais steigėjais yra: 

1. L. R. K. Federacija pa
aukojo $1,028.31 

2. Šv. Kazimiero Kapinių 
Valdyba (Kolegijos koplyčiai) 
paaukojo $500;Qp. 

3. Valerijonas^ Grikis $500.-
00. 13 

Garbes Rėmėjų, užsimokė
jusių po $100.00 yra 45 ir 17 
aukavusių daug įvairiais daik 

\ gai yra šie: kun. J. S. Mikuls
kis, kun. A. P. Baltutis ir 
kun. Pr. Garmus. Viso Amži
nųjų Rėmėjų yra 900 ir pasi
žadėjusių tapti — 9.' 

Kolegijos fondas auga. 

"Kolegijos steigimo fondas 
per 1924-1927 m. viso gavo 
pajamų (čia neskaitoma turė
tų išlaidų) $18,193.49 ir susi-

ariai Steigėjai 
2,028.31. 

Garbės Remtai 4,560.00. 
Amžinieji Rėmėjai 4,500.00. 
4'Dienos Uždarbis" iki 

9-XI-1927 3,932.22. 
Įvairios aukos vakarai 

etc. 1,532.96. 
Įvairiais daiktais 4,700.00. 
Viso $18,193.49. 
Taigi, daili yra darbo pra

džia. Tegul Pirmasis Rėmėjų 
Seimas būna galingu lietu
viams Išeivijoje šauksmu j 
sutartiną ir nuoširdų darbą, o 
tinkamų Kolegijai mūrų su
silauksime! Mūsų norai kil
nus, tikslai šventi, tad ir ge
riau Dievas mums darbe lai-

šampano "pritruko". 

mins! Į darbą! > , 

VOKIEČIŲ MONSIGNORO 
ATMINČIAI. 

Laivai paprastai šampanu yra krikštijami. Šis didysis An
glijos naujas karo laivas pakrikštytas sudaužant į jį ne šam
pano, bet "sodės" bonką. 

Prašau I Mano Kampelį 
Statys žinyčias "partijoms 

stiprinti. 
>> socialistai vis kaip uodegos 

Užpakaly pasilikę. Komunis-
1 Nežiūrint kokius apaštalu^ tai visuomet būna pirmesni ir 
sandariečiai iš Lietuvos kvie-Nelto jiems tenka visuomeniš-
čiasi, biznis jiems nesiseka ir kų padugnių • smetona, gi san 
gana. Šiomis dienomis, rašo
ma, atvyko koks tai "filoso-

1920 metais į J. Valstybės 'f^^ kuris norįs atgaivinti 

rb. kunigų Kolegijos Garbes 
Rėmėjais yra šie: kun. J. Lie
tuvninkas, kun. P. Saurusai-
tis, a. a. kunv,.,Pr. Jakštys, 
kun. Pr. Cybelis, kun. Pr. Ju-

iš Vokietijos atvyko monsign. 
F. Schlatter, kaipo Šv. Boni
faco Draugijos reprezentan
tas. Šv. Bonifaco katalikų or
ganizacija Paderborne, Vokie 
tijoj, išlaiko virš 20,000 naš
laičių. 

1922 m. monsign. Schlatter 
Amerikoj įkurč tos organiza
cijos šaką. Šioj šaly besidar
buodamas našlaičių naudai 
monsign. Schlatter New Yor-
ke susirgo ir mirė birželio 3 
d., 1927 m. 

Jam mirus, tuojaus sudary-

dariečiai ir socialistai turi 
tenkintis išrūgomis. Štai, kad 
ir žinyčių statyme. Kaune 
leidžiamos "Spaktyvos" pas
kiausia išėjusiam numery į-
dėta atvaizdas Sacco ir Van-

i " rankas ištiesė, nes ir j z^tti žinyčios, kuri4 komunis-

senovės lietuvių perkūno gar
binimą. Ne tik tautiečiai, bet 
ir socialistai naujam "kuni 

>> 

ras, kun. Kuras, kun. J. Va- j tas komitetas parūpinti pamin 
lantiejus, kun. J. Svirskas, i klą velionio inonsignoro at-
kun. Ign. Albavičius, kun. J. | minčiai. Tas paminklas turi 
Vaičiūnas, kun. Kaz. Urba-j but ne koks akmeninis, bet 
navičius ir kun. S. Bystrais. 

Amžinieji-gi Remėjai-kuni-

Kruvinoji lapkričio 21 d. tai viena iš juodųjų socialistų 
valdymo Lietuvoje žymių, kuri aiškiai rodo, kad socialistams 
nė tauta, nė valstybė visiškai nerupi. 

atatinkamas fondas, kurio 
nuošimčiais butų galima išlai
kyti tūkstančius našlaičių. 

Garbes pirmininku komite
te yra Clevelando vyskupas 
Schrembs. Atsiliepta į visuo-

pastarųjų "part i ja" taip su-
liesus kad bile vėjas gali 
pargriauti. Kalbama, kad 
Chicagoj ant Halsted stryto 
bus statoma perkūno žinyčia 
ir kas peržengs jos ' švento
rių", bus pakrikštytas socia
listu ir sandariečiu.' Pats so
cialistų pape pagelbės 
remoni j a s ' ' ' atlikinėti. 

a ce 

Komunistai pirmesni. 
Sandariečiai ir grigaitiniai 

tai ir anarkistai pastatė New 
Yorke vieno darbininkų kvar
talo gatvės ėlėj. Nors žinyčia 
gremėzdiška, bet vis-gi žiny
čia. Prieš ją vieni 'komunis
tai dfot keli^ .parpuolę^ kiti 
stati meldžia Sacco — Van-
zetti komunizmui ir anarkisr-
mui ištvermės ir upartijai" 
narių. 

Taigi Chicagos sandariečiai ' 
ir socialistai turėtų pasisku
binti su žinyčios statymu, kol 

^ dar vietiniai komunistai sa-
menę tam tikslui sukelti 100,- vo šventovės nepasistatė, nes 
000 dol. fondą. teko girdėti, kad Chicagon 

j busią atvežti sudegintųjų S.-
Clevelando diocezijos vys-: V. kūnų pelenai, kurių nepri-

kurjas Schrembs lapkričio 10 ima nei vienos Bostono kapi-
d. iš New Yorko garlaiviu nės. 
"Roma" išvyko Europon. Kampininkas. 

TĖVAI MARIJONAI. 
(Tąsa) ; 

Kaip galima suprasti iš jų "Consti-
tutiones" (Įstatai) ir "Vedamosios Ma
rijonų minties" jųjų obalsis yra: "Vis
ką Dievui, per Dievą ir su Dievu"; jųjų 
pirmiui uždavinys yra tai, atsidavus ypa
tingajai Švenčiausiosios Nekaltai Pradė
tos Panelės Marijos globai, platinti Dievo 
garbę ir tobulinti save, padarius amži
nuosius skaistybės, neturto ir paklusnu
mo įžadus (žiūrėk "Constitutiones" 1§); 
jųjų antrinis uždavinys yra tai: vykdy
mas gerų darbų iš atžvilgio į Dievą ir 
artimą, ypač lavinimasis moksle, švieti
mas ir lavinimas visuomenės, pagelba 
pasauliniajai dvasiški jai sielų reikalams 
aprūpinti ("Con." 2$ "Ved." 2$). 

Šiuo tikslu Brolija spausdina katali
kiškosios dvasios knygas ir laikraščius; 
steigia ir vadovauja įvairiomis mokyklo
mis, kolegijomis ir institutais; kuria ka
talikiškąsias jaunimo ir suaugusiųjų 
draugijas (sąjungas); skelbia ypač pras
čiokėliams Dievo ibodį, daro paskaitas, 
veda dvasinius pratimus (rekolekcijas); 
klauso išpažinčių ("Gongt^ 3§). 

šiam darbui. 
Ne be reikalo žmonių išmintis sako: 

"aklas aklą vesdamas, abudu įkris duo
bėn". Tai reiškia, jog, norėdamas tobu
linti kitus, turi visųpirma ir patsai būti 
tobulas. 

Todėl ir Marijonai visų pirma tobuli
na save. Vedamosios jųjų minties 4 ir 
5 §§ sako: "Kiekvienas tegu visuomet 
stengiasi nuolat žengti pirmyn tobulėjimo 
ir Dievui tarnavimo keliu". — 5$ "... kad 
paskui galėtų sėkmingiau ir geriau dar
buotis kitiems,, tobulinti ir išganyti..."— 
7§ ".... Tegul įvairiais budais stengiasi 
laikyti ir ugdyti meilės dorybę". — 24§... 
Ieškokite tad pirma Dievo karalystės ir 
Jo teisybės".... — 51§ ..."Duodami tik
ro krikščioniškojo sulig Evangelija gyve
nimo pavyzdį, rodydami visiems didžiau-

jų skriauda, teikia didelės progos sauva 
liauti. 

Todėl ir Marijonai, kad pasiliuosavus 
nuo visų varžančiųjų juos pančių, daro 

kunigai — tėvai, ar tai pasauliniai — 
tai paprasčiausis broliukas — amatnin-
kas, darbininkas. Visi darbuojasi sulig 

Tokiuo būdu, Marijonai, tobulindami 
save, nusikratę savo įžadais visų pasauli-
niųjų retežių ir turėdami akyse savo vė-
lavą — obalsį: "Viską Dievui, per Die-savo gabumais ir išgalėmis. Todėl ir Ma-

amžinuosius pilnos "skaistybės, neturto ir V rijonai, neturėdami jokios mažiausios nuo j va ir su Dievu' ruošiasi darban — gar-
savybės, jau tuo pačiu nustoja rupesnio I bei Dievo platinti, žmonėms šviesti ir ją 
nuosavybei padidinti, jai apginti, neturi | gerovei didinti, 
baimes nei prieš plėšiką, nei prieš žmog-

paklusnumo (nusižeminimo) įžadus. 
Pilna skaistybė paliuosuoja jų rankas 

ir valią. Neturėdami nei žmonos, nei vai- ' 
kų, Marijonai yra liuosi. Būdami vieni, ! žud*> n e s i r ? a t ^ a s t i s » *" n e J° n u o 

jie nebijo nei vargo, nei persekiojimų, 
nei kalėjimų, nei pagaliaus mirties; jie 
gali liuosai visas savo jėgas pašvęsti Die
vui ir artimo gerovei. Apie šį skaistybės 
įžadą yra surašyta "Constitutiones" Ca
put X. 

Kas nežino to žmonių troškimo įgyti 

savybė, bet Dievo ir žmonių. (Mar. Ve-
dem. mint. 16, 18, 20 ir tt.). 

Kuo kilnesnis ir platesnis darbas, 
tuo griežtesnės tvarkos reikalauja. Tvar-

Bet šis darbas reikalingas- be didelio 
pasišventimo dar ir nemažo mokslo. Tai
gi antrinis jų uždavinys ir yr a visų pirma 
apšviesti save, o paskui jau šviesti ki
tus. (2, 3 *§). 

Todėl vyresnybė, pažinusi savo narių 
kai palaikyti būtinai reikalingas susiklau- { g a b u m u s , ir priverčia juos lavintis šiuo 
symas, susiklausymas negali apseiti be k r y p s n i u : k a s filosofas, tas filosofijos, 
drausmės, drausmė — be paklusnumo, 

kuo daugiausiai turtų? Prie jų prisirisi- i paklusnumas - be nusižeminimo. ('Const' 
mas yra beveik visados sujungtas su ar
timo skriauda; jisai prikala žmogų prie 
žemės ir neleidžia kilti padangėn; todėl šios meilės, ypač pavargėliams ir nemo- ,. ~ . . " .. 7 TV" ^ " 7 ^ ; ; > — | ^ u w y ^ ^ ^ ^ t flittflUUC' ± T *" 

. .. ,, I r e t a i tegalima atrasti tarp turtuolių idea- siduoda savo vyresnybės parėdymams. 
ky tiems"... i listų. Turtai dažniausiai išveda žmogų iš 

XI). 
Taigi ir Marijonai, darydami paklus

numo (nusižeminimo) apžadus, pilnai pa-

Save kaip reikiant išlavinti, ištobu- Į kelio ir galutinai ištvirkina. Yra tai ki-
linti ir kitus tobulyben vesti, tai jau bu- ti retežiai. 
tinai reikalinga prašalinti tas kliūtis, ku- J Marijonai juos sutrauko,. darydami 
rios stovi ant šito kelio. Tokiomis yra: j neturto įžadus ("Const. Caput K ) . . Jie 
1) šeimyniškasis gyvenimas, kursai labai neturto įžadus ("Const." Oaput U ) . Jie 
suvaržo žmogaus valią ir pasiryžimus, 2) dirba, eina bendron kason. Neturi savo 
turtai, kurie sukelia žmoguje prisirišimą net ir drabužių. Tam tikras ūkvedys pri-

Suprantamas dalykas, jog šitam mii- ' prie ištaigų ir sukietina širdį ir 3) sa- stato, kas būtinai reikalinga gyvenimui 
žiniskajam ir taip visuomenei naudingam vymeilė, egoizmas, kursai dažnai priver- Į — drabužį ir valgį. Valgo visi prie vieno 
darbui atlikti, reikia imties ir tam tikrų čia žmogų teisėtais ir neteisėtais keliais stalo vieną ir tą patį valgymą, — ar tai 

Šis nė kiek nevaržo iniciatyvos, tiktai su
laiko nereikalingus palinkimus dirbti ta
sai darbas, prie kurio neturima atatinka^ j 

kas pamokslininkas, tas iškalbos, kas or
ganizatorius, tas sociologijos ir t. t ir 
{k. t. — pagaliau kas amatninkas — aniat-
ninkystės. Pas Marijonus nėra mažesnio 
ar didesnio mokslo — mokslas yra mok
slas — kiekvieną savo gabumą privalai 
suvartoti savo Uždaviniui atlikti. (Ved. 
Mintis 8, 10, 21, 44...). 

mųjų gabumų. Išrinktoji (visų) prityru- T a i P prisirengęs Marijonas, Dievo 
si, aukšto mokslo ir tobulybės vyresnybė vardan drąsiai stoja visuomenės darban. 
gerai supranta, koksai narys turi kokį [ V i s u P i r m a 3 i s a i kreipia savo dėmesio 
gabumą ir, liepdamas jam tuo keliu eiti, ^arguolių, nelaimingųjų, apleistųjų, pu-
palieka jam pilną iniciatyvą savo gabu
mams išvystyti. Be to ir palieptasis yra 
ramus, nieko nedvejodamas, dirba savo 
darbą, žinodamas, jog tai tokia Dievo 

priemonių ir prašalinti visą, kas kliudo veržtis aukštyn, iškilti virš kitų su gitų- broliai; ar tai mokyčiausis profesorius, ar Valia, toksai jo uždavinys. 

sen, tverdamas labdaringas draugijas, sa
višalpos kooperacijas — sąjungas. Meilė 
— tai Marijonų pamatas ir akstinas. 

Į, (Bus • daugiau) 
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giau politįnių paįniavų. 
Sekretorius Hoover ir sekre

torius Davis kituomet angle-
kasiams ir kasyklų savinin
kams gelbėjo padaryti Jaekson 
ville sutartį. Kuomet tiedu se-

jkretoriu stovi už organizuotą 
darbą, tai sekretorius Mellon 
per Pittsburgh Coal Co. tą 
darbai griauja. 

Toliaus yra žinoma, kad se-
jkretorius Davis kituomet 
Pennsylvanijoj sakydamas 
prakalbas puolė šios valstijos 
režimą. 

Tokiu būdu anglekasių 
streikas yra stipriai supainio
tas su politika. 

Anglekasiaros pagelba. 
Suvažiavime nutarta kreip

tis į gubernatorių Fisher ir 
j prezidentą Coolidge angle-
kasių likimo klausimu. Nutar
ta neatlaidžiai kovoti pramo
nių sąmokslą. Ir pagaliau nu
tarta streikuojantiems angle-
kasiams teikti reikalingos pa-
gelbos. 

Amerikos Darbo Federacija 
tuo reikalu jau paskelbė atsi
liepimą į skaitlingas unijas, 
ragindama nelaiminguosius 
šelpti pinigais ir drabužiais. 

Pittsburgh'o distrikte rei
kalingi sušelpimo apie 85,000 
anglekasių. Jų didžiuma turi 
šeimynas, kas sudaro apie 
600,000 asmenų. Ir moterims 
su vaikais reikalinga" kokia— 
nors pastogė, maistas ir dra
bužiai. 

Anglekasių organizacija a 
pie puse miliono dol. išleido 
vienų barakų pastatymui, 
kuomet ariglekasiai su šeinry-
nqmis pašalinti iš kompanijos 
namų. 

Streikuojantiems angleka-
siams veikimas suvaržytas. 
Prieš juos ir jų viršaičius 
paskelbta visa eilė teismo 

injunctions". 
Darbin. 

i * 

ĮDOMUS TRUPINIAI. 
Havaj.ų salos turi kone du 

syk daugiau telefonų, negu 
visa Bulgarija. 

New Yprkas turi aštuonis 
pyk daugiau telefonų negu vi
sas Afrikos kontinentas. 

"Elektriką!-

DĘLTO, KAD O. Gs. YR' GERESNI! 
Visas jūrės vėjelio švelnumas ir malonumas yra 
supakuotas į OLD GOLD Cigaretą . . . Ir vi
sas gardumas i* pasitenkinimas, kurs gaunamas 
iš geresnes tabokcs, iš geresnio sumaišymo, ge
resnio padarymo. Palygink juos su kitais ir tada 
juo parinksi sau. Tai įsimylėjimas iš pirmo pa
matymo. 

Produktas P. Lorillartl Co. 
Ist. 1760 Be kosulio vagoną išrūkysi 

Ai«ifiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiitiiiiifiitiaiiiiiriiiiiiiiiiiiiiif»iiiiiiiiiiUiI!ll£!S^, i-i turi virš 3 milionų narių, darbininkus. Mvardyti gėle-
: | ^ | 5 didžiulės pramones gi yra : žinkeliai anglis, pirkti tariasi 

| _ ^ J \ } \ { J J \ ^ ) ; Pittsburgh Coal Co., viena tik iš tų kasyklų, kuriose y-
| i didžiausių pasauly; General ra "open shop". Antgalo iž

do departamento sekretoriaus 
Meliono ir jo brolio kontro
liuojamos bankos Pittsburgh -

* • 

T 

Naujas pagelbininkas farmoms" 

Sako William M. Jardine 
Agrikultūros Sekretorius 

• 

"Elektra jau padarė svarbią paramą f ar-

menams prie darbų ir prie padauginimo 

jiems patogumų. Aš esu tikras, kad atei-

tyje elektra suteiks farmeriams dar dau-

giau pagelbos darbuose ir daugiau pato

gumų."* 

4 , ką elektra padarė pra

moniniams darbininkams ir jų 

§ £ 5 ^ ! ^ Co-; toiP pat Feimsyl 

iTiiiiiiMiiiū«^rtii*M»»inūii»Mu»«iiu*iiiiiiiiiiiiMiiiiii*iiiii i vania, Baltimore & Ohio, Ne\v 
ORGANIZUOTI DARBININ- , suvažiavo didžiais svarbiais York Central ir kiti geležin-

KAI IR DIDŽIULĖS reikalais. Tai unijų likimą ap- keliai; pagaliau Meliono ban-
PRAMONŽS. tarti. Susektas kapitalo atsto- \ kiniai interesai. 

|vų platus sąmokslas sugriau- j Šiandie svarbiausioji kova 
Jau buvo rašyta apie įvyku- !ti darbininkų unijas ir pas- j eina klausimu a r 150,000 an-

sį andai daibaiinką unijų vir-ikiau gal dar pačią Amerikos glekasių, Pittsburgho ir Ohio 
saičių suvažiavimą Pittsbur-1 Federaciją. distriktuose, turi būti unistais 
gh'e, Pa. Tas suvažiavimas; Pittsburgh'o distrikte jau ar neunistais. 
buvo vienas skaitlingiausių iri antri metai streikuoja apie i Amerikos Darbo Federacija 
pirmu kartu krūvon sutrau- 85,000 anglekasių, kuomet ka- be mažiausios abejonės stovi 
ke keletą šimtų unijų viršai- sykių savininkai atsisakė mo- į už anglekasius unistus. Di-
čių. |keti nustatytus sutartimi į džiulės pramonės stovi už 

Viršaičiai, Amerikos Darbo jiems uždarbius ir pripažinti i "open shop". 
Federacijos viršininkų vedami pačią uniją. . j Platus sąmokslas. 

- = = j Nepaprasta kova. 
; Organizuoto darbo kova su 

Suvažiavę konferencijon u-
nijų viršaičiai atrado, kad 
prieš organizuotą darbą iškel
tas platus sąmokslas. Pirmiau
sia norima sugriauti angleka-

I didžiulėmis pramonėmis jau 
senai buvo vedama. Bet pas* 
taraisiais keleriais metais ji 
pakilo ligi aštriausios formos. 

NEBŪK SAVO PILVO NE- Organizuotą, darbą sudaro A- te. Po to neleisti union suor-
GALIŲ VERGAS. i merikos Darbo Federacija, ku- ganizuoti General Motors Co. 

'o distrikte kredito duoda tik 
toms pramonėms, kurios ko
voja unistus. 

Ką sako Lewis. 
Internacionalis anglekasių 

organizacijos prezidentas Le~ 
wis tvirtina, jog Pennsylvania 
gubernatorius Fisher yra vie
nos anglių kompanijos šeri-
ninkas, gi šią kompaniją do
minuoja New York Central 
geležinkelis. Pagaliau, jog tas 
pat gubernatorius streiklaužių 
kasyklose apsaugai stato še
rifų asistentps ir valstijos po
liciją. Lewis taip pat tvirti
na, kad broliai Mellon domi
nuoja Pittsburgh Coal kom-

.. šeimynoms, palengvindama jų 
darbus ir pagerindama jų eko-
nominę padėti, dabar tą pada
ryti žada farmeriams. 

Per pasidarbavimą Komiteto 
Farmoms elektrifikuoti ir per 
bendradarbiavimą su elektros 
kompanijomis farmų elektrifika
cija jau atlikta 23 valstijose. 

Šimtas keturiasdešimt būdų e-
lektros vartojimo ant farmų jau 
atlikta. Per bendradarbiavimą 
farmerių ir elektros kompanijų 

farmerių skaičius vartojančių 
elektrą padaugėjo ant 83 nuoš. 
per pastaruosius trejus metus. 
Elektros išplatinimas po far-
mas, palengvinimas jų darbų, 
padidinimas jų patogumų, pa
dauginimas jų džiaugsmų, yra 
didžios svarbos visos tautos ir 
valstybės gyvenime. 

Kad padidinti išplatinimą elek
tros ant farmų, tai yra reika
las palaikyti Amerikos princi
pą, kuris vadinasi individualė 
iniciatyva. Tos iniciatyvos dėka 
padarytas šioje šalyje toks didis 
progresas. 

sių uniją Pittsburgho' distrik- (panijoj. 
v Tikrai stebėtina. 

Viršaičių suvažiavime to-1 

/ 

* Pilnas tekstas sekretoriaus Janiline'o prakalbos galima gauti ant pareikalavimo. 

Commonwealth Edison Company 
72 West Adams Street, Chicago 

Liūdnas yra gyvenimas to, j 
kurs yra savo pilvo ligi) ver- Į 
gas. J i s negali valgyti, negali 
miegoti, kenčia skausmus, ne-1 
turi energijos, išrodo it koks į 
skeveldras. Bet yra tikras ke- t 
lias, vedantis lauk iš tos vergi
jos. Vartok Trinerio Kartųjį 
Vyną ir sveikata sugrįš!! Nei 
nevirškinimas, nei blogas a-
petitas, nei sukietėjimas, nei 
gazai, nei galvos skaudėjimai, 
nei neramus miegas jus ne
vargins. — Slogos dabartinia
me sezone bus dažnas apsi
reiškimas; bandyk Cough Se-
dative ir Triner 's Cold Tab-
lets: gauk pas savo aptiehi-
ninką arba tiesiog iš Joseph 
Triner Co. Chicago, BĮ. (1) 

THEM DAYS ARE GONE FOREVER Play This With Pathos. 
i iB 3»"» F f • 

LET'S SOU/G TMlS C(?OSS- O 0 £ P 
?ozzuz--• TAJMT so easy, t 

TwZ (JMOGCČS Cr TU€ CD0TE5T 6GT 
ATrAOOSAIOP 60CKS //O 6 0 U ? ! 

My u 
THEM BAYS ARE. 
CONE FOREVER.! 
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Sveikata — Brangus Turtas* 
y i •• i i u n m 

TETANISKA KONVULSIJAĮ vojmgos; juo labiau jos yra 

nugara. Visi rauanenys pasi-; pasidurti su adata arba su 

B visų ligų 
baisiausia y, 
ra tetauiška 

konvulsija. 
Augiai pap
rastai ta ligą 
vadiua 4blood 
poison' arba 
"ioek r jaw , ,

) 

daro skaudus, Viliau pradeda 
traukioti skaud&oa konvulsi
jos, akys stulpu stojas, lupos 
labai išsišiepia (risua sardo-
nicus) ir visiškai surakina 
liotis. Kuom#>t žiotis suraki-

l |)r . A. M, Rackus 
Nevienam te-; aiso w. ai st. 

pavojingos jei labai maiai 
kraujo nuteka, ues bėgantis 
kraujas ia žaizdos vidaus iš
plauti nešvarumus stengias, j na, tai prisieina išlupti kelis 
Gilios iaiados iš viršaus greit' dantis, kad gsjima but įdubti 
užgija, bet viduryje pasilieka' maisto. Nuo maiiąnsio vėjo 
visokių nešvarumų bei mik- Į pūstelėjimo, uuo menkiausio 

špilka, tai nieko nelaukti pet 
eiti pas daktarą. Daktarą* į|-

tinkamų metodų savo pusėn-mas metodas ir tikisi, kad ir 
patraukti pagonus ir supago-
nėjusius, su kuriais gyvena-

valęs žaizdą, turi išmirksi po raV\ 
skūra Tetanuš Antitozin, Ra^ J, Valstybėse misionieria-
da jau pradeda žandus sl̂ ftu- Vimui yra begalo didele dirva, 
dėti, tada jau pervelu, tuomet kuomet dežimtyp milionų žmo-
ir antitoksinas mažai gelbsti aių, aeprįguji jokiam tikėjimui 
ir ligonis dažniausia turi baĵ  
sia mirtim mirti. 

Podraug noriu pąlymetl, 

kitį kunigai ir pasauliniai im-
sistų priemonių atvertimo 
dirvoje. 

. * Grūdas 

patenka mikrobai vadinami 
"Tetanus bacillus", tai ten 
jie veisiasi ir rengia žmogui 

ir prigulti nesirūpina. 
fciąme magazine iškeliama 

aikštėn kun. Oonway nepap 
robų. Ypatingai jei žaiadon trinktelėjimo, nuo Švelniausio kad retkarčiais ir mažyčiai; xę^g g«znyeiai positarna-

CHICAGOS PAŠTĘ 
LIETUVIAMS LAIŠKAI 

Surūgę Viduriai 
Phillips Milk of Magnesia' 

Geresnė Negu Soda 

ko girdėti, j j ^ S ū j *T\ i kapus. 
kad žmogus užstojo ant sūru-j Simptomai yra tokie: Iš 

kūno palytėjimo, net nuo, bal- kūdikiai miršt* UUO tetauiškų 
seanio kalbėjimo nelaimingaji konvulsijų. O tai ve kodėl; 
tuoj pradeda kamuoti konvul- kuomet ne&vąri akušerka su 
sijos, laužti užpakalin spran- nešvariomis ir neilvjrintomis 
dą ir strėnas. Nugarkaulis žirklėmis nukerpa kūdikėliui 

dijusios vinies, arba įsidūrė pradžių toje vietoje, kur žaiz- j išsiriečia tuomet į pusratį lig bambelę, tąį Mįętauus bacil-
su adata ir už kelių savaičių j da buvo "učjgyjusi", pradeda j kinietiškas tiltas, O to skaus- lus" patenka į bambeles vidų 
mirė baisiausiuose skausmuo- į skaudėti ir parausta. Už lOimo baisybės negalima uei ap-ir kūdikis fc*?i mirti nuo fcon-
se. Anuomet Chicagoje vie-: dienų žmogus pasidaro labai I sakyti. Ligonis visas išprakai-, vulsijų. Taipgi, kol dar bam-
nas lietuvis duonkepis, įsi- jautrus ir bile kas jį greit su- tuoja, baisiai nusikamuoja ir bele nėra nukritusi, tai reik 
pjovęs peiliu, mažai į tai erzina. Jam sunku praryti labai nusilpsta. Prieš mirt}, J labai saugoti nesuslapinti su 
kreipė domės ir už keletcs sa-; maistą, žandai truputį sustin-1 visas kūnas užsidega karščiu 
vaieių mirė. gę, kramtant skauda smakrą. 

Visos gilios žaizdos' yra pa- Potam sustingsta sprandas ir 
_______ 

e-= fRINE^ Tyros, Aiškios, Sveikos 

GRAŽIOS AKYS 

Yra didelis tur tas 

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. JUB ją pamėgsite 
Knyga "Eye Care" a rba "Eye 
Hcauty" an t pareikalavimo. 

temperatūra pakįla net iki 112 
F. laipsnių. Mačiau keletą 

_-_-1 lietuvių mirštant nuo tetanisV 
kų konvulsijų. Tai tikrai bai
sus reginys! Neduok Dieve 
nei vienam tokios nelaimės! 

Persidurus su vinimi, ypa-

MurtM Co., Dpc R S., 9 B. Ofcb St., 

tingai jei vinis yra truputį su-

vandeniu, nes nuo to kūdikiai 
taipgi tankiai gauna tetauiš-
kas konvulsijas. Motinos įr 
akušerės šį faktą turėtų ge* 
rai įsitėmytj, 

' J M f l 

"BALTOJI PlUTt". 
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». Baltoji Pįut4' u The 

PROGA INVESTINTI! 

Midland Utilities C ompany 
6% Cumulative Prior Lien aerai 

. ir pelnyk virš 6% 

(Par Value 
$100 šėras) 

\ j . . . 

Ta 
• v v * is SIŲ pamatinių visuomenes pramonių 

Elektra Gesas 

M IDLAND Utilities Kompa-
panijos 6% Cumulative 
'Prior Lien Stock siūlo 

jums progą investyti jūsų taup
menas i sėkmingas public utility 
kompanijos, kurių bizniu ineina e-
lektra, gesas ir transportacija 
daugelyje aplinkinių pramoninių 
miestų. Šie serai duoda proga. į-
vairiai ir saugiai investyti — tas 
būdas galima pavadinti "nedėsty-
mas kiaušinių į vieną̂  krepšį". 

Trys patarnavimo rūsys 
Ši kompanja kontroliuoja public 
utilities, Tanios aptarnauja 204 
miestus Šiaurinėj Indianoj ir va
karinėj Ohio. Jos teikia elektrą ir 
gesą šiems miestams: Hammond, 
Fort Wayne, Indiana Harbor, 
Vąlparaiso, Whiting ir Ęast €hi-

rudijusi, tuoj reikia eiti pas AVhite Harvest", yra sympo-
daktarą. Jei pasitaiko kartais rium arba magazinas, kokį 

-, [nesenai išleido Longmans, 
Green & CQ. Pašvęstas atver
čiamų katalikyben žmonių 
klausimui, prie magazino iš
leidimo prisidėję misionieriai, 
•vyskupai ir kunigai. Redaga
vo kun. J. A, O'Brien, Blį-
nois Universiteto katalikų 
studentų kapelionas. Prakal
ba yra parašęs Oklahoina 
vyskupas Kelley. 

Magazino tikslas yra neka-
talikus supažindinti su Katali
kų Bažnyčias tiesomis tokio-
mis metodtagps', kad juos pa-
traukus katalikų tikėjiman. 

1« "VVhite Harvest'1 suži
noma, kad JC Valstybėse yra 
mažiausia TCIinilionų žmonių, 
kurie neprigUli jokiai bažny
čiai. Taip pat sužinoma, kad 
šioj šaly atverčiamų žmonių 
kas metai kiekvienam katali
kų kunigui išpuola daugiau 
fdviejų. 

Kuu. Q.Brien rašo; 
'* Kuomet mes įkūrėm visą 

eilę įstaigų ruošti kunigus 
misionierius ir vienuolius su 
vienuolėmis užsieniu misijų 
dirvai —- pagonų šalyse, mes 
mažai domės atkreipiame į 
lsavo šalį ir neįškeliame ata-

TIKRA BRANGMENA 
» * 

m miii i . i 

vįmas. Jis per 28 metus misio-
nioriaudau>a8 atvertė 6,000 
fcmouių, 

J. Valstybėse misionieriavi-
maa eina savo paprasta va
ga. Permaža misionierių, 
fcįano!įe uoliai darbuojasi šie: 
Kuu, Eekert Chicagoj negrų 
tarjje; kun. Duffy Wyomįngo 
valstybės plotuose; kun, 
SeoH — New Yorko mieste, 
kiU kitur. Pagaliau Davįd 
Goldstein (buvusis žydas) \ 
fiimty miestų gatvėse — uuoĮ 
Bostouo Ugi Sąu Frauciseo— 
iš automobiliaus nekatalįkų 
minioms skelbia Katalikų Bal 
nykios tiesas. 

Šie visi vjTai turi išvystę 
techniką kuoprieinamiausiai 
žmones supažindinti su tieso
mis ir gyvais faktais atremti 
į priešų iškeliamus priekaiš
tus. 

Jie visi sakomame maga
zine paduoda savo vartoja-

902 Andrekui St. 
916 Jonaičiui Jonui 
928 Lyvatkauskįui Jonui 
994 Petruliui Jolm 
962 Spudui J, 
968 Tamosečiui Adomui 

IM MH 

NAUDINGA GABSINTIS 
"DRAUOl". 

Vietoj aodos paimkite bieki ."PW-
ilips Milk of Magneala" 1 vandeni 
del navirškinlmo, rūgštaus a r gezo 
viduriuose, luojaus palengvins joms. 

Per penkiasdešimts metų t ikras 
"Milk of Magnesia" yra gydytojų 
nurodytas užtat kad jis prašalina 
tris KVkius tiek gezo iš vidurių ne
gu bicarbonate of soda. J is neutra
lizuoją rugštuma viduriuose ir leng
vai prašalina rugštuma be valyto
jo. Apart to, jis yra malonesnis im
ti negu soda. Reikalaukite "Phi l 
lips", feonkutės po 25c. ir 60 c. bile 
vaistinėje "Milk of Magnesia" buvo 
if yra vaisbaženklis the Charles 
Phillips Chemical Company nuo 
1876 metų. 

< 1 U ) 
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Transportacija 

cago. Gesą jos duoda šiems mies
tams: South Bend, Elkhart, Lo-
gansport ir Kokomo, Indiana, ir 
Lima, Ohio. Elektros atrytkarius 
valdo Gary ir Fort Wayne; labai 
greiti, elektrikiniai traukiniai eina 
tarp Chicago, Michigan City ir 
South Bend; ir tarp Fort Wayne 
ir Indianapolis. 

Lengvi išmokėjimai 
Jus gausite dividendus kas 90 die
nų, kuomet jus turėsite tų saugių 
prior lien šėrų. Tas aprubežiuotas 
skaičius gali but išpirktas už cash 
arba lengvais išmokėjimais įmo
kant $10 ir po $10 mėnesyje. Gau
si 6% pelno ant savo įmokėtų pi
nigų tol, kol visai išmokėsi; jūsų 
pinigai bus sugražinti, jei neįs
tengsi išmokėti. Vartok kuponą. 

UTILITY SECURUIES 
COMPANY 

• . . 

230 So. La Salle Street, CHICAGO 
New York 

-

St. Lcfuls Miluaukee 

r-
Įn/Uanapolls ĮjoąiisviUe 

Atsįysk Šį Kuponf! 
Tegu jūsų pinigai dirba dabar 
ir naudokis šiuo puikiu inves-
tinimu. Atsiųsk inums kuponą 
dabar ir gausi pilnų informa
cijų apie sems. 

— y t i i ' « . " n - mm—«-
UTILITY SECURITIES COMFAITY, 

230 SouUi La Salle St., Chicago 
Norėčiau, kad jus atsiųstumėte informacijų apie 
6% Cumulative Prior Lien Šerus Midland Utilities 
Kompanijos. Tas nereiškia, kad. aš kuo nors su 
jumis susinsiu. 

\ ardas < 111 M • * • 
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Miestas ...,..-., . . . , . . . . , . . . . . , 
(Rašykite kuoailkiausla)-

Nejstatout kad Jups vadina Old 
Gold! Tai t ikra brangmena cigaretų 
tarpe. • 

Old Go\A jums duoda 100% ge
rumo be jokių blogumų. Nežiūrėk, 
ką čia mes sakome. Išmėgink pats 
tuos O. G8. v 

Gausi 20 karatų rūkymo uft 15c. 
Laikas nepagadys jų gražumo, o 

nuolatinis rūkymas jums nenusibos. 
Yra tai brangmena cigaretų tarpe 

ir todėl jie pavadinti Old Gold. 
J u s galite juos rūkyti ryte, vidu

dieni *r vakare be suerzinimo ger
klės. Vagoną išrūkysi ir kosulio ne
turėsi. 

Kaf/ingi O. Gs. yra geresni, deltq 
jus turi te juos rūkyti. 

Skaityk šiame numeryje Old Gold 
paveiksluotą skelbimą. Iškirpk juos 
ir pasilaikyk. Iš to jus turėsite juo
kų Ir su savo draugais turėsite il
gas smagias valandas. Jų rasite re 
guliariai šiame laikraštyj. 
t , . • } _ 
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Babies Love It 
mmmm —— 

T—»» 

\ 
• 

p e l skilvio Jr vidurių ne
smagumų UI priežasties dan
tų augimo, nėra geresnio 

, kaip šis saugus kūdikių ir 
valkų Laiat ive, 

f 
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Mas. WINSLOWS 
STRUP 

PAVOJUS! 
Pasirodžius pirmiems 
ženklams persišaldymo ^ 

krutinėję, patrinkite vikriai 

DR. R I C H T E R I O 
Inkaro Rūšies 

PAIN-EXPELLERIU 
VaUbaženklU registruotas 

S. V. & t Biure. 
Persi^igripkite, kad 

J n k a r o vaisbaženklis 
butų ant pakelio. 

35c ir 70c vaistinėse, arpą 
rašykite tiestai i'laboratoriją. 

F. AO. RICHTER & CO., 
Berry 4 So. Sth St*., 

Brooklyn N. Y. 

PEOPLES FURN1TURE CO. 
DVI DIDi lĄLSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

Užlaiko viską, del namų 

WHOLESALNLKKAI IR 
RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

MUZIKOS SKYRIAI 
Yra pilnai aprūpinti .su didžiausiu pasirinki
m u parinki'iaiisių Amerikos muzikalių iš-

dirbisčiu produktais 

KIMBALL PIANAI 
R. € . A. RADIOLAS 

ATVVATER KENT RADIOS 
IR T. T. 

I^rg^imii ę 

KCA 
Kadiola 

Reikalaujanti bile mujikalio daikto, 
bukite tikri, kad lik Šiose' Lietuvių 
Krautuvėse rasite geriausius daiktus 
už žemesnę kaina iv prieinamesnes iš
lygas. Taipgi 'mes užlaikydami paty
rusius pianų ir radio mekanikus ir 
patarnavimo žmones, visuomet galime 
suteikti geresni patarnavimą i r pilna 
užganėdijimą kiekvienam. 

LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIAME VISIEMS 

TWQLAW* S J O * * " 

v1^ 

n**lTURt FO* DLI 

4177-83 Archer Av. 1922-32 S. Halsted St. 
Lafayette 8171 
U. KE^Aa, VcJėjos 

CJonal «98'2 
i. VAKUOaip. Yedėjao 

4 ^ 

ARTINASI KALĖDOS 
JUSŲ MYLIMI GIMINES LIETUVOJE 
LAUKIA NUO JUSŲ LINKSMŲ ŽINIŲ v 

f 

Jau dabar siųskite jiems laiškus ir jdškite dovaiiy, kad galėtų 
prieš Kalėdas įsigyti sau reikalingiausių žiemai rūbų ir kitų daiktų. 

Geriausia Jūsų jiems dovana, tai „Draugo*• čekis. 

SIŲSKITE GIMINĖM PINIGUS PER; 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 
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 ižmokami Litais arba Amerikos doleriais, taip, 
kaip siuntėjas nori 

•v 

Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės: 

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

D R A U G A S P U B . CO., 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, 111 

TELEFONAS; ROOSEVELT 7791 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
MEIROSE PARK, ILL 
Ruošiasi į L S. Seim*. 

Visos katalikiškos draugi
jos ruošiasi siųsti atstovus į 
Labd. Sa-gos Seimą, ir Mari
jonų Kolegijos Remejų pirmą 
Seimą,. Daugelis, jų jau išrin
ko atstovus. Kitos rinks seka
muose susirinkimuose. 

Sv. Onos dr-jos vakaras. 
Lapkr. 19 d. Šv. Onos dr-

ja buvo surengus puikų va
karą — šokius. Publikos buvo 
daug. 

Šiame vakare grojo p. Krik
ščiūno orkestrą lietuviškus ir 
kitokius šokius. 

Vakaras davė pelno apie 
$100.00. 

Federacijos sk. susirinki
mas. 

Lapkr. 25 d., Petraičio sve
tainėj įvyks Kat. Federacijos 
48 skyriaus susirinkimas. 
Kviečiami atsilankyti visi dr-
jų atstovai. Gali dalyvauti ir 
ne atstovai. Bus daug svarbių 
pranešimų iš Federacijos Cen-

rupėjo, kaip gerb. Pikčilin- stas, kultūringas, tai tokia Philipinų salose yra du syk 
gien§s misija. Nors Pikčilin-1 bus ir visa tautft. Tada at- daugiau telefonų, negu visoj 

6 

tro. Sus-mas prasidės 7:30 
vai. vak. 

"Bunco party". 
Gruodžio 4 d. įvyks Kata

likų Fed. 48 skyriaus "bunco 
[party". J i bus įdomi, nes ga
minama visokių fonių. 

Gruodžio 11 d. bus prakal
bos Vilniaus reikalais. Kalbės 
prof. Mastauskas ir kiti. Taip 
gi bus marga programa. Abi 
pramogos • įvyks Petraičio 
svetainėj, ant 23 ir Lake gat
vių. 

Tikimės, kad kaip vieną, 
taip ir kitą pramogą mųs ko
lonijos liet. katalikai parems 
skaitlingu atsilankymu. 

Rastutis. 

ADVOKATAI: 

J . P. VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. MichJgan Avenue 
Tel. Pullman 5050 

Namu Telef. Pullman 6S77 
Specialistas Abstraktu. Vedėjas 

•Įsu teisiu. 

JOHN B. BORDEN 
* 

(John Bagdziunas Borden) 
A D V O K A T A S 

11S W. ADAMS St., Room 1217 
Telephone Randolph 0727 

Vakarais 2151 VVest 22 St. 
Telephone Rooscvelt 0000 

Karnų Telefonas Repiibllo afioo 

JOHN KUCHINSKAS 
B, F. MASTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 VV. 22nd St. 

art! Leavitt St. 
Telefonas Canal 3551 

Valandos: I ryto Iki 8:00 vakare. 
Beredomis lx Pėtnyčoimis nuo • 
lkl 6. 
Nedėllomis 11 tos lkl 1 T. po piet 

V J 

f 

A . A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Šalie St., Room 2001 
TeL Randolph 1034—Vai. nuo • - • 

Vakarais 
0041 S. Haisted SC Tel. Yards OOOl 

f—t • . r. apart Panedėllo tr 
Pėtnyčlos 

L _ - - / 

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

A D V O K A T A S 
4031 So. Ashland A ve. (2 lubos) 
Vaiandos: Nuo s:30 ryto iki 5:30 
po piet. Panedėliais, Seredoms Ir 
•ubatoms vakarais nuo 7 lkl 9. 

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

0515 So. Rockwell Street 
\ Telef. Repnblic 0720 
Vakarais Utarninko ir Pėtnyčloms 

DETROIT, MIGH. 
Į Į 

Bazaras. 
Šv. Antano parap. bazaras 

jau prasidėjo. Kleb. knn. Borei 
šis su komitetais stengiasi, 
kad bazaras pavyktų. Laimė
jimams turi įvairių dalykų. 
Parapi jinai, pasi rodykime, 
kad savo parapija ir kleboną 
mylime. Lankykime bazarą. 
Dazare daugiausia darbo įde
da J. Černauskas, V. Luckus 
ir L. Ribokas. Tai asmenys, 
<u kurių darbštumu retai kas 
. ali susilyginti. 

gienė Raeine nebuvo, o gal ir 
visai nemano atsilankyti, vie
nok mūsų brolieeių komunis
tiškos noses užsikabino už 
Pikčilingienes padalkų ir per 
minėta jų veikalą sėdynes bu
vo apkrautos lapeliais "Ko ji 
čia atvyko!" Gal ponai bro-
liečiai mano, kad mes pamir
šome jų darbus, kaip praeity, 
taip ir dabar. Nebuvo tokio 
darbo tautai ir Bažnyčiai, ku
rio jie nebūtų kovoję i r jam 
kelio nepastoję. 

Mes žinome, kas yra pasi
slėpęs už broliečių nugaros. 
Tik tas gražus vardas berei
kalingai yra valkiojamas, ge
riau pasivadintų kitokiu var
du, pav., Markso ar Lenino a-
nukai, o lietuviškas vardas 
taip tinka, kaip karvei bal
nas, nes dar sykį mūsų bro-
liečiai pasirodė, kaip jie atsi
neša į apšvieta, mokslą ir do
rą. Jie gerai žino tą, jeigu 
Lietuvos jaunimas bus apsvie-

eizmui, komunizmui, bolševi
zmui vietos nebus , 

Grekijoj. 

>* • r,« 

Žvalgas. 

D A K T A R Ą I 
— — — • i • ^ - - - - - " J " 

Sis Žmogus serga slogomis. Pasi
gydyk nuo a\ogų ir išvenk influen-
zos arba plaučių uždegimo. 

Bulgarian Herb (Blood) Arbata 
yra garsus šeiminiškas vaistas. Slo
goms pasalinti gerk tos karštos ar-

.resas H. H. VON SCHLICK, 
Marvel Bldg., Pittsburgh, Pa. 
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PITTSBURGH, P i 
• 

Padėka SLRK. Nariams. 

Dėkojame šios organizacijos 
nariams, kurie savo aukelė-
mis atsiliepė į mūsų prašy
mus. ' , 

Aukų atsiuntė laiškais se- |bftf08 eidf»"* *»tti. o*uk »ptįekose, 
, ~ j arba paštu po 75c. ir po 81.25. Ad-

kantieji: 
Po $25.00: 158 kuopa ir K. 

ir A. Jokūbaičiai (coupons); 
M. Šliakis $20.00; 
Po $10.00: 2§1 kuopa, V. 

Jereckienė; 
Po $5.00: M. Juozaitienė, 

M. Uzemeckiene, J. Meslis, J. 
ir O. Simeliavičiai, J. Slivins-
kas, J. P. Evaldą, V. Žilins
kas; 

Po $3.00: I. Dragoon, J. 
Degutis, A. Hoffman; 

(Bus daugiau) 

Telefonas Boulevard 1919 

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 lkl 11, 1 [U I 

dieno, Ir f : I i lkl B.M vakarą 
4606 So. Ashland Ave. 

Netoli 46th 8 t Chicago, 11L 

tom. Tel. Mldway 5611 

Dr. R. C. C U P L E R 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Oakley Ave. Ir 04-tas Street 

Telefonai Canal 1718--I241 
Valandos: tiki 4 p. p. Panedėliais 

Ir Ketrergaie vakaro. 

• ' i — - * « ase 

RAGINE, WIS. 
Komunistai su lapeliais. 

Čia gyvuoja vadinama, L. 
3. ir Š. draugija, kuri lapkr. 
I o d. surengė ne visai vykusį 
teatrą. Broliečianis, matyta 
".etaip jų rengiamas vakaras 

cNcw and hnproved 

EASTERPIECS 
NUO LEMPOS GAUSI VISĄ SPĖKį 

Tel. Canal 6222 
DR. G. I. B L O S I 8 

D E N T I S T A B 
2201 West 22nd Streef 

(Kampas Leavitt S t ) 
Valandos: Nuo I iki U tT&fc 

nue 1 iki 8 vakaro. 
y ..i L . . u i • J 

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

TeL Lafayette 4140 
(nuo 8 iki 11 vaL ryto 

Valandos , (nuo I iki 9 vai. vak. 
<. 

Tel. Canal 6764 Vlrginla 0881 

DR. A. RAČIUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAJB 

Gydo stalgias Ir chroniška* 
vyrų, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

ligoniu* priima kasdieną 
pietų iki S vai. vakaro. 

Nedėllomis Ir seredomls tik 
Ukalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY 

2130 V7EST 22nd STREET 
CHICAGO. 

DR. J. J. KOVVARSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2408 West 03 Street 
Kertė So. vVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 3860 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2830 
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

NedėlioJ pagal susitarimą 

0 F T B M I T S I i T A I 
ny ĮĮiii i m-* 

NĖRA RUGČIŲ, 
CHARGERIŲ 
BATAREJŲ 

JŪSŲ PHONOGRiiFA 
ARBA PIANĄ PRIMAME 
MAINAIS 

PAG YDOM iV. VITO ŠOKI IR 
NERVIŠKUMĄ. 

Garsus Iš sano krajaus receptas 
įjuo nerviškumo ir Ak. Vito šokio. 
[stabus rezultatas išvartojus tik vie-
įą butelį tų vaistų, kurie jau veL-
Kė per 50 metų. 

\~ikai , sergantieji Sv. Vito šokio 
iga, su šituo vaistu pagydomi ant 
visados. 

Tą įrodo šimtui atsitikimų. Vardai 
uit pareikalavimo. Nepatenkintiems 
pirtigai grąžinami. Atsiųsk money 
orderį ant $5.00. 

Išdirba tiktai senosios gadynės ap-
tiekorlus. 

EDWARD STL'CHMK 
5243 W. 22 St. Hcrwin, III. 

TIKRAS BUDAS BAIGT 
MUSKULŲ SKAUSMUS 

Nebūk mizerija su strėndiegliu ir 
^kaurtnu del sustyrasių muskulų ir 
jąnarių del sunkaus darbo, užsiėmi
mo ar del kitos priežasties. Vartok 
Johnson's Red Crosa Kidney Plast^-
tį prie skaudamų vietų, subrinkimai 
ir sustyrimai jus apleis — beVeik 
urnai. 

Johnson's Red Cross Kidney Plas-
terie užbaigia skausmus tarsi magiš
kai, de) to, kad gyduolės ant pla-
iterio persisunkia per odą ir eina 
tiesiog į apimtas vietas ir būtinai 
pradeda savo nuostabų veikimą ir 
teikia pagalbą taip ilgai, kol plaste-
ris laikomas prie kūno. 

Tūkstančiai sunkiai dirbančių vy
rų ir moterų surado paprasčiausią, 
lengviausią, greičiausią ir tikriausią 
būdą gydymui skauJnų ir susty ru
sių muskulų. Nekęsk nei vienos mi
nutės. Gauk Red Cross Kidney Pla-
»ter bile vaistinėje. Nuo momento, 
kuomet jųs pradėsit vartot, jųs nu
sistebėsite jo nuostabiu veikimu. 
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Persikėle | Naują Vietą 

DR, VAITUSH, 0 . D, 
OPTOMĖTEISTAS 

Lietuvis Akių Specialistą* 
i»ai»orrlu» aklų į tempia* t a 

is asi priežastim aalvos »kaudė-
imo. •»aigncK>, aklų aptemimo, 

aarvuotunto, skaudamą aklų kar-
itį. atitaisau kreivas akla. nulmu 
<iataractua atitaisau trumpą rasr-
tt« Ir tolimą regysta 

Prlranglu teisingai -aunia. ri-
IUIM ataiUklmuose egsan-mavimas 
iaroma* «u elektra amjrodanilas 
xiailau«jįM klajdaa 

4padalė aryda atkraipuuna tam 
r'«lo« vaikadlama 

falandc* nao I I ryto iki • va-
Msdėllomls D M I I ryta 

PILNAS EGZAMINAS 
16.00 TIKTAI 15.00 

Afi TURIU 40 METU B PATYRIMO 
Taiti nenusiminkit, tat eikit 

pas tikrą specialistą, na paa koki 
nepatyrei} Tikraas pecialistas, ar
ka profesorius, neklaus jusu kas 
finam kankia. ar kur skauda, bet 
pasakys patą, po pilno isegaami-
navlmo, Jųs sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitą daktarą 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Scope — Raggi, 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologiakas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
.ikras negeroves, ir jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgą skilvio, tarną, inkstą, odos, 
kraujo, nervą, širdies, reumatls-
mo, kirminą, uždegimo žarnų, sil . 
pną plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisen ėjusią, )sikerėjusią, 
ekroniiką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėlioklt neatėję pas ——1 

DR. C. O. SINOLIY 
0PECIALI8TA8 

Rūmai 1012 — 10*16 — 1111 
II W. JACKSON BOT'T BTARP 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nao - lSt-yto ikJ 
1 po pietą. Vakarais nuo I iki f 

Nedėllomis nuo II ryto lkl 
po pietą. 

DR. S. B e i S 
GVDVTOJAO IR CHIRURGAI 

Z — Spinduliai 
Ofisas ž l t i West ISnd 0tiest 

Cor. B. Leavitt St. Tel. Canal U I S 
Realdencija: 6641 8. Uaplewood 
*••*• Tel. Republio T i l t 

Valandos: 1—I A 7—I r. m. 
NedėlioJ: l l — n ryto 

Tel. Boulevard 2111 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, nL 

Tel. Canal 1117 Res. Prospect I M I 

DR. P. L ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

1091 South Halsted OO. 
Residenclja 1611 8. Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto lkl S po nietn: 

• iki l . l i 

J 

(Dabar gyvena:) 
4712 8. ASHLAND AVI. 

TeL Boulevard 7589 

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

Ofisas: 1440 So. 4 l th Court 
Tel. Cicero 002 

Rczidcncij* 4T20 ,W. 12-th PL 
Cicero, III. Tel. Cicero 2888 
Valandos: Ryto: 10—12. Po 

pietą: J—4. Vakare: 7—S. Nedė
llomis pagal susitarimą. 

OR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECU AUSTAS 

Džiovą. Moterą tr Vyrą f jgą 
Tai.: ryto nuo II—12 nuo 
po pietą: nuo 7—8:11 

Nedėllomis l t Ud 12 
Telefonas Midway 2880 

- ^ 
• " • > t 

ase 

25 METU PATYRIMO 
PritaUdme akintą del visokią aklą 

Kainos po: $147.00, $153.00, $175.00, $200.00 $225.00 
Geriausia pirkti Radio pas: 

JOS. F. BUDR lK inc . 
3417 SO. HALSTED ST., - TEL. BOULEVARD 4705 

Ofiso ir Res. TeL Boulevard 691* 

DR. A. J. BERTASH 
8404 So. Halsted S t 

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

Res. 8201 So. VValiace Street 

JAN SMETANA, 0 . D, 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo aklą tr 
pritaikymo akiniu 

1801 South Ashland Ave. 
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 8 augštas 

Kambariai 14. II . I I , 17 ir I I 
Pastebėk i t mano iškabas 

Talandos nuo I ryto Iki 8:8t va
karo. NedėlioJ ofisas uždaryta*. 

Tel. Canal 1521 
v -

DE N T Į S T A I 

| # K n O V V l t J Ontvexiremegoodnaturf f savedlppv ( rnma 

Telephone Hemloek 0068 

OR. B, J. ROOTH 
Lietuvis Dentistas 

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

7054 SO. VVESTKRJT AVENUE 

Office Boulevard 7041 

Dr. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

MOS So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio ApUekee 

Chicago. m . 

DR. H. M. WISN0W; 
LIETUVA DENTISTĖ 

X—Spinduliai 
2137 So. Oicero Avenue 
< Cioero, I1L 

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

. Telef. Cicero 7S1 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per II 
metų kaipo patyręs gydytojas; 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir valkų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija; 
1025 VVEST 18 STREET 

Netoli Morgan Street 
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Dieną Šauk: Canal 8110. Naktj 
South Shore 2238, arba Boulevard 
4136. 

i m I 

• " ' , - " " 1 t 

TeL Boulevard 1001 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas Ir 
0843 SO. HALSTED STREET 

Valandos: Nuo S — 4 p. p. 
T—I vakare 

3£ 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaaa ItOl 
VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 dieną. 
Nuo 2 iki S po pietą. 
Nuo 7 iki I vakare. 
NedėL nuo 10 iki I I dieną. 

= 

= 

Off. Yards 8557 Res. Hemloek 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS 
Valandos; nuo I ryto Iki 8 Vakaro 

Nedėlioj pa gal sutartį 
1401 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILL. 

Offise Tel Lafayetto 6701 
Res. l ė l e i . Virginla 0510 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

4449 S. California Avemii 
Vai.: 1—I p. p. 7—I vak. 

_ ^ _ _ m^Ęm^m8SJ , ^ T t / 

Ofiso TeL Boulevard 1618 
Rezidencijos Tel. Drexel 1111 

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visą chronišką ligą 

Ofisas 8102 So. Halsted St.. Chicago 
arti l į s t Street \ 

Valandos: 1-8 po piet, 7-8 vak. Ne
dėllomis ir šventadieniais 11-11 d, 

file:///~ikai
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Penktadienis, Lapkr. 25, 1927 
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PIRMAS MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ MARIJONŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ DRAUGIJOS 
PIRMAS SEIMAS , * i 

\ 

Į v y k s .*V 

- November 27 D. 1927 M. * • • 

1644 Wabansia Avenue Chicago, Illinois. 

j 
i 

Seimas prasidės su iškilmingomis pamaldomis 10:30 v. r. šv. Mykolo par. bažnyčioje. Sumą; lai
kys J. M. Kun. F. Kudirka, Marijonų Provincijolas. Asistuos: kun. K. Matulaitis ir kun. J . Navickas. 
Pamokslą pasakys kun. K. Matulaitis. Po pamaldų bus atvykusiems atstovams pietus. 

Seimo posėdžiai prasidės 2 vai. po pietų par. svetainėje. 
6 vai. vak. ruošiama atstovams vakarienė, o 7:30 vai. prasidės smagus vakaras. 

. 

- •• 

SEIMO VAKARAS 
« D A K T A R O K A B I N E T E 

. JUOKINGA KOMEDIJA 
Vaidins North Sidės Artistai Mėgėjai Vadovaujant pp. Maskolaičiams. 

Nedėlioję, Lapkričio-Nov. 2T d. 7 ; 3 0 vai. vakare 
SV. MYKOLO PARAP. SVET., 1644 WABANSU AV8NUB 

VEIKIANTIEJI ASMENYS: 
Jonas Lingys, jaunas gydytojas . . . . . . Pranas Maskolaitis 
Ona jo žmona *i Em. Urboniute 
Juozas Kertys, kaimietis . . . t y. C h V. Rėkus 
Barbora jo pati ! , Kast. Jacevičiūte 
Ant. Deravičia A. Bacevičius 
Jenkel Kleinfis, žydas P. Masis 
Agota Pilvavičiene , ." Em. Maskolaitienė 
Ijesevičius, užsitarnavęs urėdnikas Al. Manstavičius 

Beto, dar bus duetų, kvartetų ir kitokių margumynų. Visus kviečia BENG&JAL 

E 
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IŠLEISTUVIŲ VAKARIE- ;mi knyga yra išversta ir lie-

C H I C A G O J E 
fliiii-Zineles. 

liary, Ind. ir atidarė valgyk
la po num. 706 Washington. 

X West Side sucici 
: North Side. Kam tik rupi lie- lietuviai, bedieviškų laikraš-
! tuvių išeivijos Amerikon at- čių skaitytojai, reiškia bai-
! eitis, visi kviečiami į Seimą, j mes del nusilpnėjimo - laisva-

X Marijonų Kolegijos Re-į X Ateinančią nedėlią įvy-j manių Lietuvoje. Jie sako, 
mėju pirmas Seimas įvyksta' ksta atidarymas-naujos Dievo j kad dabar Lietuvos laisvama-
nedėlioj, lapkričio 27 d., Šv. Apveizdos parap. salės. Ati- niams noroms nenoroms pri-
Mykolo parapijos salėje, darymo iškilmės, banketas irjseisią eiti bažnyčion. 

^ a ^ ^ T T g r a ž i r m , z i k a , < k Programa pra-! x N o r t h , i d i e ( , i a L u o l i a i 
GRABORIA1: laidės 7 vai. vakare. 1 * ^ * 1 ^ ^ p r i e pirmo Marijonų 

- m a ( l a u - *vflx* i š v , s l* Chi-'Kolegijos Rėmėjų Seimo. Mat 
ir tolimesnių lietuvių 

NĖ. 

S. D. LACHAWICZ ; cagos 
1 kol. 

Lietuvis Graborlus 
tS14 W. 23rd Ptecc 

Chicaeo, III. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiauffla. 
Reikale meldžiu at 
ušauktt , o mano 
darbu busite užga
nėd int i 
Tcl. Roosovelt 2513 
arba 2516 

olonijų. 
X Gruodžio 4 d. naujai a-' 

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

y. F. EUDEIKIS KOMP, 
P A 3 R A B Ų VEDĖJAI 

Didysis Ofisas; 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
T e l Tards 1741 ir 4040 

SKYRIUS 
414? So. F a i r f k l d Avenue. 

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS 

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

SKYRTUS 
3201 Auburn Avenue 
Tel Boulevard 3201 

Northsidiečiai turi ypatingą 
palankumą Marijonų kongre-

, gacijai. Marijonai atvykę A-
tidarvtoj Dievo Apveizdos pa- -, . . 

,-. T- t TT v. « , . merikon pirma parapija apeme 
rapijos salei Liet. vvciu C}ii-'XT 4.1 O-J-- • * •• „ J -

J . , J.J ;. \ . , „ I North Sideje ir ten jie parode 
lietuviams savo didį uolumą. 
Už tai juos parapijonai pamy
lėjo ir dabar jų reikalus uolini 
paremia.. 

X Seredos vakare Aušros 
Vartų parapijos bazaran buvo 
atsilankė labai daug žmonių. 

cagos Apskritys ruošia dideli 
vakarą. Dramos sekcija statys 
dviejų aktų komediją "Pa
baigtuves". Beto, vaidinime 
dalyvaus visas Aušros Vartų 
parapijos choras, vedamas p. 
J Brazaičio. Kas matė "Ka-
triutes CJintarus", šiame vaka-

L. K. Moterų Draugijos at
stovės p. F. Pikčilingienės iš
leistuvių vakarienę rengia 
Moterų Sąjtmgos Chicago* 
Apskritys lapkričio 30 d., Die
vo Apveizdos parapijos sve
tainėje, 18 ir Union gatves, 7 
valandą vakare. Įžangos ti-
kietų galima gauti visose ko
lonijose pas sąjungietes ir A-
kademijos rėmėjas. 

Visos, kurios turite tikietų, 
nuoširdžiai prašomos praneš
ti, kiek yra parduota, kad 
šeimininkės žinotų. 

Tikietus reikia nusipirkti 
ii anksto. K ; I I 

,.. Komisija. 

tuvių kalbon. Jų galima gauti 
"Draugo" knygyne ir "Dr
augo" skyriuje ant Biydge-
porto, 901 W. 33 St. 

Pamatykite "Ben Hur" ju-
domuose paveiksluose ir nusi
pirkite šiuo vardu knygą. Tai 
tinkamas skaitymas Kalėdų 
laiku. Kaina $1.50. 

IŠ LIETUVOS KONSULATO 
CHICAGOJE. 

re turės didesnio da įasitem-1 Linksmai ir naudingai laiką 
kinimo. Bilietų iš anksti ga-i P r a l e i d o * 
Įima gauti visose Vyčių kuo
pose. 

X P-nas Barkauskas, turė
jęs Kauno restaurantą West 
Sidėje Chicagoj, išsikėlė i 

NORTH SIDE. 

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
2 skyrius išsijuosęs darbuoja
si, kad tik kuogeriausia pri-

Vaičkaus teatras "Genovaitės" pa
s t a t y m u i reika'auja statistų (vaidin-
• ti rolės be žodžių) už atlyginimą po 
J 5 0 c už valandos sugaišimo. Kreiptis 

Penktadieny ir šeštadieny nuo 7 
vai. vak. 

2710 West 59th Street 

Šie asmenys, gyveną Ame
rikoje, yra ieškomi : 

Anužis, J. Iš Skuodo mieste
lio, Kretingos aps., gyveno 
kadais Chicagoje. 

Orunkis, Vincas ir Myko
las. Paeina iš Mariampolės 
aps. 

Dautartas, Petras iš Rum
šiškių vai., Kauno aps. Prieš 
karą gyveno Morris, 111. 

Nedėlioj, lapkričio 27, Sch- i Kasputis, tj<qnas ig Šaukėnų 
ool salėj, 48 ir^Honore St. Liest,, Šaulių aps 

1 / -

OENOVAIT* ANT T0WN 
OP LAKE. 

— — — ^ _ — m . 

Vaičkaus teatras stato istoriš 
ką 8 paveiksluose Genovaitę. 
Dalyvaus Tend&iulyte, Vaič
kus, Vaitekūnai, Stankūnas, 
Budrys, Kareiva ir kiti. 

Artistų sąstatas, rimtumas 
ir veikalo gražumas užtikrina 
didžiausią pasisekimą. Atėję 

Lipskis, Klemensas. Atvyko 
iš Rygos. Gyveno Chicagoje. 

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti arba kiek
vienas kas ką nors apie juos 
žinąs prašomas suteikti žinių. 

Bet kokia žinia bus brangiai 
įvertinama. 

Lietuvos Konsulatas, 
Rm. 1232, 

608 So. Dearborn St., 
Chicago, 111. 
L. Gaižaitė, sekr. 

Atstovauju Webb Nursery Co., Inc. , 
priimu orderius medeliams, kviet-
koms, krūmams, vijūnams ir v i so
kiems vais iniams medžiams. 

Taisau taip-gi s iuvamąsias maš i 
nas. 

Kreiptis asmeniškai vakarais arba 
laiškais. 

K. K U D I R K A 
948 W. 31 St. Chicago, IU. 

Atstovauju Webb Nursery Co., 
Inc., priimu orderius medeliams, 
kvietkoms, krūmams, vijuna|ns ir 
visokiems vais iniams medžiams. 

Taisau tap-gl s iuvamąsias masi
nas. 

Kreiptis asmeniškai vakarais arba 
laiškais. *• 

K. K U D I R K A 
946 W. SI P lacc Chicago, 111. 
i - . _ ' . r T i-

MES MOKAME CASH 
$65 

\ Už Lictnvtos 5% Bonus . 
KAUFMAN STATE BANK 

The Chicago Bank of Europe 
124 N. I .a Salle Str. Opposite 

City Hali Chicago, 

PARSIDUODA bekernė su n a m ų 
geroj l ietuvių apgyventoj vietoj. 
Labai pigiai. 

4644 So. Rockvvell Street 
Chicago, UI. 

NAMAI - ŽEMĖ 
TURIU Brighton Parke 2 fl. na

mą a.rti l ietuvių balnycios Ir mo
kyklos. Yra vieta Ir bizniui. Kaina 
pigi. Pri imsiu i mainus automobi
liu, lotą arba namuką. Agentų ne
noriu. Kreiptis 

4456 So. Washtenaw Ave. 
Tel Lafayette 9677 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Graborios 

CHICAGOJE3 
Laidotuvės* pa

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

OFISAS: 
M a We>t 18 8t. 
Tel. Canal «174 
SKYRIUS: S2S8 
So. Halsted St. 

f ei. Blvd. 49«S 

CHAS. SYREWICZE 
IR SUNŪS 

Llcensed Enibalmer 
Mandagus Ir pigiausias patarna

vimas. 
Laidotuvėms patarnavimas yra pi
gesnis už kitų. 

, 1424 South 51 Court 
Cicero, 111. 

siruošus prie Marijonų Kolegi 
jos Remejų pirmojo Seimo, j džiaugsis seni, jauni, didi ir 
kuris įvyks lapkričio 27 d., maži. Visi nedėlioj lapkr. 27 

[ftv. Mykolo parapijos svetai-;į School Hali Genovaitės pa-
nej. Šeimininkės praneša, kad j matyti. 

J j pietus delegatams turės pui
kius, kuriuos duos tuojau po j PAMATYKITE 'BEN HUR'. 
pamaldų parap. salėj. _^— 

Maigis. Jau anti'a savaite, kai Mc-
Vickers teatre rodomas gar-

Liet. Kat. Šv. Kazimiero sus veikalas "Ben Hur". Vi-
brolių ir seserų dr-jos susi-1 šiems patartina tą veikalą pa
rinkimas įvyks lapkričio 26; matyti. Juodomuose paveiks-
d., 8 vai. vak. Kviečiami visi 
nariai atsilankyti. Turim daug 

luose, kuriuoes daugelis lietu
vių lanko, dažnai matoma 

METINŽS 

SUKAKTUVĖS 

Tel. Roosevelt 7 B SI 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
gerlaus] patarnavimą. 

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

1911 CANALPORT AV*. 
Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
G R A B O R I U S 

Mušu patarnavimas laidotuvėse 
ir kokiam reikale, v isuomet estą 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

3307 AUBURN AVE. 
Chicago, 111. 

ZIGMONTO 
BALČIKONIO 

kuris mirė 28 d. lapkr. 1920, 
ir tapo palaidotas 1 d. Gruo
džio šv. Kazimiero kapinės. J o 
atminčiai Įvyks 28 d. Lapkr. 
1927 pe^naklos. bus Aušros 
Vartų Bažnyčioje, Sv. Mišios 
Caliunavos 6 vai. o Egzekvijos 
8 vai. 

Meldžiame giminių ir pažįs
tamų, drangų dalyvauti virš 
minėtose pamaldose. Atminčiai 
surengia pamaldas. 

Petras ir Antanina JekalČiai 
pusbrolis. 

svarbių reikalų svarstyti. Sus-1 tvirkinančiu, vaizdų. Visai ki 
mas pripuola sekmadieny, bet 
kadangi tą sekmadienį įvyks
ta Marijonų Kolegijos Rė
mėjų Seimas, mūsų parapijos 
svetainėje, tat ir šaukiama 
sus-mas dieną.' ankščiau, kad 
davus progos mūsų nariams 
kuodaugiausia Seime dalyvau
ti. 

tokios rųšiesįyra "Ben Hur' ' . 
Yra tai veikalas dorinantis, 
gilinantis religinį jausmą, ža
dinantis norą siekti prie pra
kilnaus tikslo. 

Yra tai veikalas iš Kristaus 
laikų gyvenimo. 

"Ben Huro" judomieji pa
veikslai yra paimti/iš to pa-

PRANEŠIMAS. 
Visiems notų turėtojams 

prieš L. Harrington & šėrinin-
kams American arba United 
States Novaculite kompani
jos. 

Būrelis L. Harringtono no
tų turėtojų ir Novaculite šeri-

j ninku ir visų kitų norinčių 
paduoti savo reikalavimus su
laikė mane susekti L. Harring 
tono notų ir Novaculite serų; 
tas reikia padaryti dėlto, kad 
L. Harringtcno knygos ir už
rašai pražuvo. 

L. Harrington mane užtik
rino, kad jis turi tikrą norą 
atsilyginti taip greitai, kaip 
visi reikalavimai bus paduo
t i 

Savo reikalų apsaugojimui 
jus žinoma kooperuosite su 
manim ir savo draugais notų 

ANT MAINŲ 
4 fl. naujas mūrinis namas 

ir 3 karų garadžius išsimai
no į maža farmą. Tas namas 
randasi naujoje, augštos kle-
sos vietoje prie 76-tos ir 
Marshfield Ave. 

Western Ave. Realty (Jo. 
6953 So. Western Ave. 

TURIME visokių namų naujojoj 
lietuvių parapijoj. Marąuette Parke. 
Vienas namas randasi 7121 So. 
Campbell Ave. tik ką baigiamas 

Įstatyti . Kreiptis 
4456 So. Washtenaw Ave. 

Tel. Lafayette 5677 
Agentų nereikia 

AUKSINIŲ DAIKTŲ 
KRAUTtnrc 

Užlaikau visokių auksinių ir s i-
dabrinių daiktų, vėl iausios m a d o s 
radio, pianų ruolių, rekordų ir tf. 
Taisau laikrodžius ir muzikos ins
trumentus. 

MARQUETTE JEVVELRY 
& RADIO 

Savininkas R. Andreliunas, 
3646 W. 63rd St. Chicago, IU. 
Telefonas Hemlock 8S80. 

[VAIRUS K0NTRAKT0RIAI 

PEOPLES HARDVVARE 
AND PAINT GO. 

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

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

Turime plumbiniu ir e lektros 
reikmenų. 

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

Chicago. IU. 

PARSIDUODA AR I&SI 
MAINO 

Naujas mūrinis bungalow 
parsiduoda ar išsimaino į lo
tus ar į maža namą. Bunga-
low randasi netoli 63-čios 
g-ves ir Crawford Ave. 

6953 So. Western Avt. 

A. J. Janušauskas, rast. | ties vardo knygos. Toji indo-

turėtojais, paduodamas man 
savo reikalavimus greičiausia 
kaip galima ofise 1104, 360 
North Midugan Ave., Chica
go, m. 

P. A. BRONSON, 
Advokatas 

Kamb. 1104, 360 N. Michigan 
Ave. Chicago, 111. 

it GENOVAITĖ" 
TOWN OF LAKE _ _ | ^ _ ^ _ — 

SCHOOL HALL, 48th and HONORE STS. 
NEDĖLIOJ, LAPKR.NOV 2 7 D, 1 9 2 7 

v VAIČKAUS DRAMOS TEATRAS 

PARSIDUODA mūrinis na
mas su storu, tinkančiu viso
kiam bizniui. Kaina pigi. Ran 
dasi priešais lietuvių bažny-
cią. 

4456 So. Washtenaw Ave. 

Tel. Lafayette 5677 
Agentų nereikia 

rOVAITĘ" — ISTOIIISK* * - « • P A V E I K S L U O S E DRAMA 
±.:*'.-\ į : , PRADŽIA 7 V A ^ VAK. 

i ia i^t S l l a l k t n ^ 0 r l m t U m M ' V ^ k a I ° P » ^ » n « " " « . koet lum V Ir scenarijų g r a l u m a 8 

f ^ H ^ L ^ ^ X ^ ^ T ^ JaUn*« ^ j d l ™ a ^ i - nedėliok N o v ^ b e r 2 7 d 
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i 

užtikrina did-
m • • • • 

į School 

NUPIGINTA ANT 
$1,000,00 

2 flatu, šešių ir septynių kamba
rių, saulėti parlorai, uguikvletė, kny
goms lentynos. ąžuoliniai trimai ir 

! grindyB. Garo apšl"«dymas, visas na
m a s naujai išdekoruotas. Naujas 
dviejų karų mūrinis garadžius. Gat-

į vė ir jė la išhruknota ir išmokėta. 
Antras augštas išleist a? metams. Sa-

j vininkas keliasi iš miesto. Parduos 
už $15,950 su tiktai $3,000 jnešimo. 

i Randasi prie Mkplewood netoli 63 
gat. Raktai pas 

į JORDAN & BAUM 
į 1537 West 63 Street 

Hemlock 4700 
Atdara vakarais ir nedėliomis 

BRID6EP0RT PAINTIN6 
& HARDVVARE GO. 

Maliavojame, dekoruojame. kaJ-
s lmuojame ir popieruojame na
mus. Padarome darbą greitai Ir 
pigiai. 

Užlaikome maliavų, popleru ir 
• t ikiu ir t t 

3149 SO. HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Chicago, 111. Tel. Yards 7282 

i — 

Telefonas Canal 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Maliavojfcno Kontraktorius 

Dažų ir Popieros Krautuvė 
2334 So. Leavilt SU Chicago. 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sute ikiama { viena dieną j 
Perkame real estate kontraktus* 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas f5OO.000.C* 
S804 S. 1LEDZIE AVM 

T e t I-afayette 07S8-0710 

2-RI MORGIČIAI 
Išdirbame į dvi dieni 

PETEZILEK BROS. &C0. 
1647 W. ė St. 

•i 
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