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Katalikai p&aaullonya* turi kilai) ai- 
davinį, — |ne*tl | telmynaa lr J vi
suomenę Kristau* mokslą, atnaujinti 
Įmonių dvasių. J Siaus Širdies vleipa- 
tavlmaa milijonų Širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas" pade* Jums tų 
apafitaiavlmo darbų atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite “Draugų."

LITHUANIAN DAILY FRIEND

»■> i 1 ■■
“Drangas" atstovauja organizuotų 

katalikų mint}, remia nuoSlrdžlal ka* 
tallklfikas draugijas, sųjungaa para
pijas lr lietuvių kolonijas. “Draugas” 
džiaugiasi didele katalikų parama lr 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle- 
teliikl Jausmai.

No. 190 36 A COPY
‘Dr augot” 2334 So. Oakley Avenue
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GRAF ZEPPELIN” ATLIKO NEPAP- _ _
RASTA REKORDį ■ sak<> Sventaste Tžvas

PADĖTIS MEKSIKOJ 
“PEREINAMOJI”

NEW YORKO ELGETOS

NEW YORK, rugp. 11. - 
Atlikti tyrinėjimai ir patirta,! 
kad Siame mieste yra apie 7,- j

CHICAGOJE i ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Gal bus kaltinamas

Elnnvood Park miestlio val-

NEPRAMATOMA taika bolševikų 
SU KINIJA MANDŽIURIJOJ

ROMA, rugp. 11. — IS Va- 000 profesionalų elgetų, ku- . , . . . „ .
• i dybos nariai užgina, kad pone į vienų dienų nuo zmo- .. „ 1

licmono nušautas jų policijos 
viršaitis Schuette būtų kų-

tikano praneša, kad Šventa
sis Tėvas Pijus XI paten- nių surenka apie 125,000 do-

LENKŲ LEIDŽIAMO LAIK

RAŠČIO IŠVEDŽIOJIMAI

Hag os Konferencijai Pavojus

KITOS KRUVINOS KOMUNISTŲ 
RIAUŠES BERLYNE

NEPAPRASTAS VOKIE
ČIŲ ORLAIVIO 

REKORDAS

BOLŠEVIKŲ ŠALININKAI 
NAIKINA GELEŽINKELI

TOKYO, rugp. 11. — Ne

kintas padaryta Bažnyčios super*ll- Kiekvienam jų j dieūų, 
Meksikos valdžia taika. Pažy

Varnas, kilęs iš Leckavos mie
stelio Mažeikių apskrity. Jam 
išlaužta ranka. Sužeistasis nu
gabentas j Šiaulių ligoninę.

, “R.”
Vilnius, VII. 23 (Elta) Le

nki} “Vytis” praneša, kad 
Lietuvos emigrantai Vilniuj 
šiuo metu esą suskilę i tris 
dalis. Viena grupė esanti Pil
sudskio įtakoj, kita grupė — 
Plečkaičio ir trečia Jankaus
ko. Visos trys grupės vedan
čios tarpusavy, aršių kovų. 
“Pasirodo, — pastebi “Vy-

nore bloga atlikęs. Jie dar
buojasi policmonų Bryant 
traukti tieson, nežiūrint to,

imant aplamai, išpuola maž
daug po 30 dolerių.
’ Patirta, kad vienas elgeta ... . .

. i . tt vj, • i • ,kad koronerio teismas ii atra-viskas pakryps geron pusėn, pirm Kalėdų į dvi savaites ■ .• i i k □ i • i CIO’ UPKcLLvU.surinkęs 520 dolerių. Kitas — 1
Į vienų valandų 20 dolerių!

mi, kad toj šaly padėtis yra 
pereinamoji, ty. laikui bėgant

MIRĖ PORTUGALIJOS 
KARDINOLAS BELLO

LISBONA, rugp. 10. —
Rugpiučio 5 d. mirė Jo Emi
nencija Antanas kardinolas

ATRADO ŽEMĖJE 
KAMBARĮ

PRIEDRICHSHAFEN, Vo pramatoma bolševikų su ki- lMendes Bello, Lisbonos patri- 
kietija, rugp. 10. — Orlaivis mečiais Mandžiurijos geležin- 
“Graf Zeppelin” gryžo iš A- kelio reikale taika

arkas.
Kardinolas Bello buvo gi-

AVASHINGTON, rugp. 11. 
— Kapitolialis aikštėje dar
bininkai kasdami ravų susekė 

nežinomų ruimingų po-
merikos greičiau, negu tikė- j Kada ižangiamosios derv-fmęs birželio 13 d., 1842 m. iri 1̂.™1^ kambarį. \ iduj įasta 
tąsi. T savo stoti čia jis nusi- bos nutrauktos Mančuli stoty, 
leido tuojau pusiaunakčio., bolševikų šalininkai išilgai ge- 

S I^kclnn-st, X. J, kelio- i leži"kdio iJkaė “sabotažą,” 
atliko į 55 valandai!. Tai ‘5’. Pradėj0 ™'to'"isnę

nepaprastas greitumo rekor
das. Vienai valandai išpuola 
kuone 80 mailių.

Tomis dienomis “Graf Ze
ppelin” leisis tolimesnėn ke
lionėn — per Siberiją j Ja
poniją.

keli ardyti, traukinius sulai
kyti ir vagonus deginti ir tt.

Kinija saugoti geležinkeli 
siunčia daugiau kariuomenės.

SUĖMĖ PLEČKAITININKŲ 
GAUJĄ

Kriminalinė policija šiomis 
dienomis suėmė naujų plečkai
tininkų gaujų, veikusių Lietu
voje ir palaikiusių santykius 
su plečkaitininkais Lenkijoje. 
Abiejų gaujų vadas, policijos 
žiniomis, buvęs Bieliauskas

3 žuvo ant geležinkelio

Ant Chicago, Mihvaukee 
St. Paul geležinkelio Lake 
apskrity keleivinis traukinis 
įvažiavo į atidarytų pašalinį 
kelių ir smogė i stovinti pre
kių traukinį.

Žuvo inžinierius, kurento- 
jas ir pašalinis žmogus. Vie
nas pavojingai sužeistas.

tis’ kad visi ‘ ‘ vadai ’ ’ nu
stojo visiško autoriteto savo
valdinių tarpe ir dabar ne gau-1 t- ■ . .. . T . ,. . ® plonas. Nuo 30 veikusi Lietu-
,na su jais “rodos.” Didės- _ • .I . . ,¥......................ivoje gauja gaudavo įnstruk-
.mus rėksnius išsiuntinėjo 1 vi- •• , ,. ,. ,.aI . 1 cijas, direktyvas platinti lite-
| sokius darbus, likusius apsta-; rap-iraj
Į tė iš visų pusių šnipais, kurie .
į terorizuodami mėgina bent ,ejag St. Olšau-
».a.p taip palaikyt savo vad,.B|[as ir ankstesnio8 ,wbnikos 
autoritetu. Visi nustoję vii-.Pr Cerniaūsk ku.
ties kada nors įvesti Lietuvo-I • •, , „■ .. .. .. , , ‘ine veikę pagal Bieliausko nu-!je “savo tvarkų,” nemato to-lK., „„„ u , ,,. įrodymus. Su “vadu” jie su- 
bau jokio galimumo gri^.ĮsižinodaTO Į»riontinį j,l0. 
Lietuvon, kaip tik pasmaudo-! Z|Į Jakabat,sk!> sn šifr0 
danu paskutiniu Lretnvos vy- ba Li ? ap g (]

sukrautų karučių (wheelbar- 
rows) ir kitų įrankių. Kam-

DAUG ŽMONIŲ NUSKEN- ™ k»Pito-

DĘ KINIJOJ lum’ '

PEIPING (Pekinas), rugp.
11. — Išsiliejus Geltonąja! li
pei žuvo daugelis kiniečių 
šiaurinėj Kinijoj, pasak gau-

patrierku paskirtas 1907 m.

24 VAIKŲ TĖVAS PALIUO- 
SUQTAS

KRUVINOS KOMUNISTŲ tų čia žinių. 
RIAUŠĖS BERLYNE

BALTIMOtK, Md. /per 

Areštuotas George

BERLYNAS, rugp. 10. — 
Vakar Konstitucijos dienoje 
komunistai čia sukėlė demon
stracijas prieš “kapitalistiš- 

IIA’GA, rugp. 11. — Kadan įę,” valdžių, kas baigės kru- 
ū Britanija nepalanki nusi- vinomis riaušėmis. Du demon 

leidimui, yra baimės, kad tu-fstrantai žuvo ir keliolika sū
rės suirti čia valstybių kon
ferencija karo atpildymo rei
kale.

BRITANIJA NEPALANKI 
NUSILEIDIMUI

McCann, 63 ne kurs nusižen- 
Iš dalies užlietas ir Man- gęg prohibicijan J. Valstybių ' 

džiurijos miestas Mukdenas ir komisionierius patyręs,

Kalėjimas Ugi gyvos gaivos

Žmogžudis Henry’ Dixon, 
22 m. negras, teismo nubaus
tas kalėjimu ligi gyvos gal
vos.

Sakoma, nubaustasis esąs 
prisipažinęs dar prie kitų dvie 
jų žmogžudysčių.

ant keturių svarbiausių gele
žinkelių nutrauktas judėji
mas.

Tuo tarpu upėje vanduo 
i nuolat kįla ir pramatomas dar 
Į didesnis pavojus.

kad jJ
McCann yra 24 vaikų tėvas, 
ji jialiuosavo.

FORD DALINA AUKSO 
LAIKRODĖLIUS

žeista. Nemažai atkentėjo ir'DELK0 NUTPAUKT, pA. 
policija, nes komunistai buvo 
pasiryžę nepasiduoti policinin 
kams.

S1TARIMAI LONDONE

Visos kitos valstyliės dar
buojasi kaip nors su Brita
nija susitaikinti, kad ji near
dytų finansinių ekspertų pa
darytos sutarties ir visų pla- i
mi i LUPENI, Transylvania, ru-

Bet kol-kas tos pastangos gpiūč*0 U. Anglekasių

LAPEER, Midi., rugp. 11. 
— Senis milionierius J. Roc- 
kefeller yra pagarsėjęs dešini 
tukų (10 centų) dalinimu. Gi

Apačia kapiniu tunelis

Yra sumanymas apačia ka
talikų kapinių Calvarv pra
kasti tuneli, kad tuo būdu pa
naikinus pavojingą Sheridan 
gatvės ten užsisukimų. ' Dar 
nežinia, kaip į tų sumanymų 
atsineš Bažnyčia.

iš lenkų pasienio korpuso 6 
brigados ginklų, atvyko prie 
demarklinijos ir susišaudė su 
mūši} policija. Tada jiems pa-, 
vyko pasprukti, bet kiek vė
liau veik visos kauniškės gau
jos dalyviai pateko į policijos 
rankas. Iš viso suimti astuoni 
vyrai. Tai St. Olšauskas, Pr. 
Černiauskas, Y. Kazlauskas,

RIAUŠIŲ AUKOS PALAI
DOTOS

LONDONAS, rugp. 11. —

į Nesenai čia nutraukti Mask- ikams pradeda. dalinti aukso 
vos valdžios su Britų valdžia laikrodėlius, 
pasitarimai diplomatinių san- j _______ '

yra tuščios. Britanija yra nuo 
monės, kad Francija nori per 
didelės karo atpildymo 
lies.

riaušių 22 aukos čia palaido
tos kariuomenės apsaugoje. 

‘la.‘Apie 200 sužeistų yrra ligoni- 
1 nėję. Anglekasiai andai buvo 
susirėmę su kariuomene.

tikiu atnaujinimo klausiniu.

Dabar patirta, kad Mask
vos valdžia nenorėjus išsiža
dėti komunistiškos propagan
dos Britanijos imperijos da-

Apiplėšė traukini
Anų vakarų Trys plėšikai 

milionierius Ford dabar vai- į mieste apiplėšė važiuo janti I- 
llinois Central geležinkelio 
traukinį. Geležinkelio sargas 
nužudytas ir 4,000 dolerių at
imta nuo kolektoriaus.PATARIA LAIKYTI 

KVIEČIUS

lyse, atsisakius pripažinti ea-įdėjo pulti. Tad iškeltas su- 
ro laikų skolas ir reikalavus -į manymas valdžiai supirkti

Iškrito per langą
WAS1IINGTON, rugpj. 10. Iš St. Luke ligoninės iškri- 

— Ir vėl kviečiams kaina pra i to per langų ir žuvo paliegęs 
karo veteranas F. AV. John
son, 38 metų. ,

PRAŽUVO 3 LAKŪNAI naujos didelės paskolos.
KARŠČIAI JAPONIJOJ

PARYŽIUS, rugp. 11. — 
Anų dienų trys šveicarai la
kūnai iš Le Bourget stoties

TOKYO, liepos 10. — šį 
miestų ir apylinkes palietė di

OLANDIJOS KABINETO 
PRIEŠAKY KATALIKAS

kviečius nuo ūkininkų ir su
krauti į sandelius.

Federalė ūkių komisija tam
Lakūnų pramogos

Auroroj prasidėjo aštuntoji 
sumanymui priešinga. Ji pa- kasmetinė centralinių valsty-

ižskrido i Portugaliją ir na- deli ><»'««“• J”™ pakraSty 
žinia kur pražuvo. Jie žadė- «♦ žmOT’ės surandami; kiek 
jo iš Portugalijos skristi j A-

HAGA, Olandija, rugp. 10. 
- Naujų Olandijos ministe-

taria patiems ūkininkams lai
kyti kviečius ir laukti kainų 
pakilimo.

bių lakūnų pramoga.

merikų.

SKELBIMŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

BERLYNAS, rugp. 11. — 
Čia įvyksta Tarptautinės 
Skelbimų Sųjungos 25-asis 
suvažiavimas. Tarp delegatų 
yra apie 1,500 amerikonų.

riausybės įstatymu, kur duo
dama teisė per tris mėnesius 
atsisakyti nuo savo tolimes
nio veikimo. Panašių emigra
ntų atsiranda nemažas skai
čius. Jie laiko, kad jų politi
nis veikimas yra jau galuti
nai žlugęs.”

Eltos prierašas. Čia tenka 
pažymėti faktas, kad tuo tar
pu, kai, Lietuvos vyriausybei j J. Gabrionis, Urbanavičius, J. 
keliant aikštėn plečkaitininkų Į Jakubauskas, Jonas Sikorskis 
reikalų, lenkų užsienių reika-jir St. Jagintavičius. Jų byla 
lų ministeris Zaleskis dėl jų ’ su kvotos daviniais perduota 
organizacijos egzistavimo vie-į kar. teismo valstybės gynėjui.
šai užsigina, lenkų spauda a- 
pie tų egzistavimą ir planus 
dėl įvedimo “savo tvarkos” 
atvirai skelbia. Įdomu, kiek 
kiekviena iš pranešime mini
mų plečkaitininkų šakų gau
na iš lenkų pinigų ir ar visos 
jos remiamos.

ATLEIDO DAUG MO

KYTOJŲ

‘R.’

SVARSTO ŽEMĖS REFOR
MOS ĮSTATYMĄ

Ministerių kabinetas pradė
jo svarstyti žemės reformos į- 
statymo pakeitimo projektų. 
Projektas svarstyti dar ne
baigtas. < “R.”

sužinota, 6 nuskendę. Daug'|rdJ kabinetų tomis dienomis 
žmonių' nuo karščio pablūdę.' suorganizavo katalikų parti- 
Kai-kur gatvėse karštis va- p08 vadas Ruvs de Beeren- 
kar buvo pakilęs ligi 120 ]aip Į krouck. Jis be ministerio pir

mininko ofiso yra dar ir už
sienių ministerių.

» ------------ 1—t----------
PRIVATINIS BANKININ

KAS NUBAUSTAS

eurų.

MEKSIKOJ VALDŽIA TY
RINĖJA VAGYSTES IŠ 

BAŽNYČIŲ
MEXIC0 CITY, rugp. 10. 

—Meksikos valdžios generalis 
prokuroras Medina paskelbė

15 ASMENŲ ŽAIBŲ 
NUTRENKTI

BERLYNAS, liepos 11. — 
Rytinę Galiciją palietė elek-

NEW YORK, rugp. 11. — 
Clarke Brothers bankinės fir
mos vyriausias narys J. R. 
Clarke teismo nubaustas 16 
metų kalėjimu už neleistinas 
spekuliacijas, kas firmą prive
dė bankrutijiman.

Poliemonas išteisintas

Koronerio teismas išteisino 
policmonų F. Bryant už El- 
mivood Parko policijos viršai 
čio Schuctte nušovimų vienoj 
užeigoj.

Du gaisrininkai sužeista
Du gaisrininkai sužeista 

kovojant gaisrų, kilusį hūte, 
1116 W. Vau Buren st.

Už SAVO VYRŲ NUODI- jpareiSkimą, kad iš grąžinamų;^

JIMĄ ' kunigams bažnyčių pavogta 
\ nemažai brangintinų dailės

užmušti. Užlietas miestas Sta- 
nislas.

KAIP DAUG PINIGŲ 
APYVARTOJE

WASHINGTON, rugp. 10.

SERBIJOS PRIMATAS 
AMERIKOJE

LOS ANGELES, Cal., rug.
BUDAPEŠTAS, Ungarija, daiktų. Jis pažymi, kad būsią 

rugp. 1L — Tiszakauert sody atlikti tyrinėjimai ir būsią 
boję suimta 22 moteiys, kai- nustatyta, kas už tai atsako- 
tinamos savo vyrų nuodijime, mingas.

Suimtas už daugpatystę
Už daugpatystę areštuotas 

J. Czapski, 24 metų.

Švietimo ministerija šiomis 
dienomis atleido daug necen- 
zuotų mokytojų. Taip pat at

leisti ir tie mokytojai, kur vi-, 
[dūrinės mokyklos uždaromos, 
j Tokių yra apie 80 žmonių. 
Atleistieji mokytojai galės 

1 gauti vietas pradžios mokyk
lose. Kita apie 100 mokytojų, I 
taip pat neturinčių reikalingo ■ 
cenzo, pavesti laisvai samdo- 
domais mokytojais. “R.”

BUS VARŽOMAS DELEGA
CIJŲ LANKYMĄSIS

\YASIIINGTON, rugp. 11. 
— Iš Baltųjų Rūmų paskelK 
ta naujas prezidento Hoover 
nusistatymas įvairių delegaci
jų ir pavienių priėmime. Pro
pagandos tikslais priėmimų 
nebūsią.

PAŠALINTI 6 AGENTAI

GELEŽINKELIŲ NE
LAIMĖS

— Iždo departamentas paskel piflčio 10. — Čia lankėsi An- 
bė, kad visoj šaly liepos 3ljtivari (Černogorija) arkivys- 

d. buvo 4,717,242,524 doleriai kūpąs Nicholas M. Doheric, 
apyvartoje (cirkuliacijoje). J Serbijos primatas.

Liepos 23 dienų tarpustoty 
— Pagėgiai ant geležin

kelio pylimo buvo sunkiai su
žeistas į galvų darbininkas 
Kazys Bulžgis, 45 metų vy
ras. Jis nugabentas į Tilžės
ligoninę.

Tų pačių dienų Kuršėnų — 
Kūčių tarpustoty iškrito iš 
traukinio keleivis Augustas

LOS ANGELES, Cal., rug- 
piflčio 11. — Iš tarnybos pa
šalinti 6 probibiciniai agen
tai, kurie nesenai puolė na
mus, kuriuose apsigyvenusios 
kelios nieksikonės vienuolės.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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DIENOS KLAUSIMA1

SVETIMŠALIŲ DEPORTAVIMAS.

žmonės svetimšaliai. Kada tarp svetimšalių, 
piktadarybių nuošimtis didėja, valdžia ima ir 
gerus svetimšalius jtarti, ima jais nepasitikė
ti. Tad dėl kai-kurių nelabųjų, kaip sakyta, 
daug kenčia ir geri žmonės.

Esame labai dėkingi Dievui, kad Ameri
koj tarp lietuvių nepiliečių piktadarybių kaip 
ir neįvyksta. Lietuviai kaip piliečiai, taip ne- 
piliečiai, yra ramaus ir taikingo budo žmonės. 
Pasitaiko nusižengimų, bet labai retai. Pa- 
stiaiko piktadarių, bet tai jau tik ne ateivių 
tarpe. Kaip žinome, kitos tautos čia tuo at
žvilgiu nėra taip laimingos kaip kad lietuviai.

Visi geri žmonės, kaip piliečiai, taip ne- 
piliečiai, turi pritarti valdžios pastangoms at
sikratyti piktadarių svetimšalių. Tegul juo? 
deportuoja, kad jie ne juodintų tautinio gerų 

žmonių vardo.

Negeistinų ir piktų žmonių rųšiai pt-iskai- 
tomi ir įvairiaus plauko raudonieji svetimša
liai, kurie taip pat deportuojami. Žinoma, gal 
jie neužsiima žmogžudystėmis, bet jie kovoja 
prieš valdžių ir šalies tvarkų. Jie siekia tero
ro, kurstydami žmones vienus prieš kitus. Tai 

didelis nusižengimas.

Tų raudonųjų svetimšalių Amerikos lie
tuvių tarpe yra tik saujalė.

LIETUVOS VIDAUS GYVENIMAS.
——(Rašo musų korespondentas)--------

FEDERACIJOS KONGRESO ŽINIOS
—1515 So. 50 Ave., Cicero, Illinois.------

(Tųsa)

Tegul atentatas nebus kilęs 
nė iš policijos pusės, tai dar 
yra gana veiksnių, kurie ga
lėjo tų pragaištingų žygį pa
daryti. Juk imkime visų visuo 
menę kaipo tokių ir žiūrėki
me, kas joje patenkintas? Ka
talikai laikosi labai šaltai ir 
su nepasitikėjimu, nes mato, 
kad daugelis valdžios aktų nu
kreipta prieš katalikus.

Jeigu mesime žvilgsnį kiek 
į kairę, tenai ir-gi nepasiten
kinimas. Valstiečiams Liaudį-

Jau iš padarytų po atentatui 
veiksmų galima spręsti, kad 
nepasimokinę ir savo pradėta 
linija, reformas ves toliau ir 
visus, kas tik išdrįs kuom 
nors pasipriešinti, persekios 
dar aštriau. Taip manyti pa
grindo duoda po atentato pa
daryti areštavimai ir kankini
mai

Atentato vietoje kaltinin
kas nesuimtas. Nesuimtas jis 
ir dar ligšiol, nes nukankinta-

KOMITETO SUSIRINKIMAS

Federacijos kongresas čia 
pat. Del to ir Kongreso Ren
gimo komiteto susirinkimai 
dažnai įvyksta. Renkasi gene- 
ralio komiteto nariai ir taria
si, o be to Cicero j veikiančios 
komisijos kuo ne kasdienų 
mitingauja ir dirba, kad kon
gresų ir jo iškilmės kuogra- 
žiuusia suruošus.

Amerikoj iškeliama kova. piktadariams 
svetimšaliams. Tuos piktadarius kovoti jun
giasi atskiros valstybės su federale valdžia. 
Paaiški, kad piktadarių žymus nuošimtis yra 
svetimšaliai, ty. nepiliečiai. Kurie jų yra ka-' 
Įėjimuose, stengiamus! jų bausmės terminus 
sutrumpinti, iš kalėjimo paimti ir depor
tuoti, t. y. išsiųsti į tų šalį, iš kurios jie paei
na. Valdžios atstovai mano, kad tiems svetim
šaliams deportavimo bausmė yra karčiausia. 
Deportuotiems uždrausta1 atgal gryžti. Jei jie 
slapta gryžtų ir butų nutverti, laukia jų baus
mė — kalėjimas. Jiems kalėjimas, tai menk
niekis. Ar vėliau ar ankščiau jie tų bausmę at
lieka, paliuosuojami ir išnaujo nusižengimus 1 
daro. Be to, daugelis piktadarių svetimšalių\ 
nuo bausmės visai’ išsiskJkdJ Kas nežino šios 

šalies galybės supainiotų įstatymų. Yra ad
vokatų, kurie už pinigus piktadarius teismuO-' 
se gina. Surandama įvairių techniškų kliūčių 
ir dažnai piktadariai tuo budu pasiliuosuoja.' 
Pasiliuosavę jie savo dirba.

Geram ir doram svetimšaliui Dėdės Šamo 
šaly yra laimingas gyvenimas laisvės utžvil-' 
giu. Gero ir doro svetimšalio — nepiliečio ne- i 
užkabina nei policija, nėi kiti valdžios agen-'l 
tai. Toksai svetimšalis neliečiamas ir dar įs- 1 
tatyrnais apdraudžiamas. Kai-kur, supranta-" j 
ma, gal jis ir nebeturi tų visų privilegijų ir' 
teisių, kokiomis nudojasi piliečiai, bet tas nei . 
nesvarbu. Sakysime, svetimšalis nepilietis ly- , 
giai su piliečiais turi mokėti valdžiai mokes-1 
čius, gal dar turi eiti kitas kokias netiesiogi- 1 
nes pareigas šalies gerovei, bet neturi baisa- . 
vimo teisių. Už tai negalima kaltinti nustaty- ’ 
tos tvarkos. Kaltas pats svetimšalis, jei jis 
nepasirūpina liktis piliečiu.

Bet dėl tų piktadarių nenuoramų svetim
šalių dažnai nesmagumų susilaukia ir geri
.■■■i i—i-im !■■■■ ■ ■■ .. ......... -luaumii i m 1-iin.iiimrt

KOMUNISTŲ PROPAGANDA.

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI. -

■ ■ ■■■—■ Rašo J. J. " 1 ■ 1
(Tųsa)

nei naudingi ir pasiekti savo tikslo. Tenai 
mokslas yra visapusiškas.

Vaikas privulo išmokti tų daly
kų, kurie jam yra reikalingi sėkmingai 
gyventi, bet jis yra dar reikalingesnis tų 
dalykų, kurie padarys jį amžinai lamingu.' 
Vaikui reikia žinoti, jog yra daug geres
nis ir gražesnis dalykas negu tie, kuriuos 
jis mato ir kurie kusdien keičiasi. Jam 
reikia pažinti Dievų. • »

Dažinti Dievų, yra pažinti tiesų, ku
ri amžinai gyvena. Kaip saulė yra dide
lis kūnas erdvės viduje, aplink kurį visi 
kiti kūnai, kaip planetos, žvaigždės ir 
mėnulis sukasi, taip Dievas yra mokslo 
viduje. Kaip saulė savo pritraukimu lai
ko mūsų žemę ir kitos planetos, kad ne
atsitolintų, taip Dievas laiko savo tvari-

/

pos narės. Tikietai platinami 
visose kolonijose. Išreiškiama 
pageidavimas, kad dalyvau
jantieji gerokai išanksto įsi
gytų tikietus. Bus patogiau ir 
patiems svečiams, o ypač šei- 
myninkėms. Dar to negana. 
Bankiete bus įdomi progra
ma, Bus dainų, muzikos, kal
bų. Programų išpildys geriau
sios musų dainos ir muzikos 
meno pajėgos.

Delegatams, atvykusiems iš 
kitų miestų, nereiks vietos ieš
koti, kur apsistoti kongreso 
metu. Tam tikra komisija su
ras jiems vietos pas svetin- 
giuosius ciceriečius.

Pranešta, kad duodama 
spaudon kongreso ir jo pra
mogų programo knygutė, į

Generalinio Komiteto su
sis Vasvlius tikruoju kaltinin- sirinkimas įvyko praeito ket- 
ku neprisipažino. Žinoma, pa- virtadienio vakare, Šv. Anta-
daryta piktadarybė, reikia ieš- no par. mokyklos salėj. Susi- 

ninkama susprogdinta spaus-,|koti kaltininko. Jei jo tiesiog rinkime ne vien cicerįečiai 
negali sučiupti, tai reikia va-į dalyvavo, bet atvyko keletas 
duotis įtarimais, arba kalti- veikėjų ir iš Chicagos koloni- 
ninkas improvizuoti. Improvi- jų.
zuotas kaltininkas visuomet Veiklusis komiteto pinni-
bus tas, kas drįso kuo nors įlinkas, gerb. kun. H. J. Vai- kurių biznieriai buvę malonus 
pasireikšti prieš valdžios žy- į čiunas padarė platų praneši-! savo biznius pasiseklbti. 
gius. Meksikos Calesas tokiais j mų apie visus darbus, kurie į
atsitikimais apkaltindavo vie
nuoles, vienuolius ir kunigus.

Nežiūrint aiškaus J. Valstybių valdžios' 
nusistatymo kovoti raudonuosius gaiva
lus, komunistai nepaliauja vedę savo pragaiš
tingos propagandos prieš pačių valdžių ir 
veikiančių tvarkų. Be darbininkų kurstymo' 
jie užsiima kitokiais darbais. Savo pusėn pa
trauktų darbininkų vaikus jie imasi globoti, 
kad tuo budu jiems įkvėpti Lenino dvasios. 
Darbininkų vaikams jie kuria mokyklėles. Va-į 
saros laiku juos iš miestų išveža kur į pa
ruoštas stovyklas tyram ore, neva atostogoms. 
Tose stovyklose vaikų priešaky stovi uoliausi 

komunizmo apaštalai.

Antai šįmet Kalifornijoj komunistai netoli 
San Bernardino vienam pašlaitę ^paruošė vai
kams “vasaros stovyklų”. Tenai jie pradėjo 

“globoti” keliasdešimts vttikų. Valdžios atsto 
vai pradėjo tyrinėti tų stovyklų. Pirmiausia 
vaikrj tarpe susekta kažkokia liga. Paskiau 

• patilta, kad komunistai stovyklų yfa pakeitę 
sovietų respublikėie. Vaikai buvo mokomi dai-' 
nuoti komunistiškas dainuškas, gerbti iška
bintų raudonų palų ir tt.

Del to jau suimta 6 komunistės ir 1 ko
munistas. Kiti 6 raudonieji slapstosi ir jie ieš
komi. Stovykla uždaryta.

“International Labor Defense” (komuni
stų organizacija) vienas viršininkų mėgina už 
ginti, kad vaikai butų buvę mokomi komuniz
mo. Bet pas vaikus — nuo 6 ligi 18 metų am

žiaus — atrasta komunistų dainų kopijos ir 
kas rytmetis jie buvo verčiami bendrai atkal
bėti komunistiškus pasižadėjimus.

RugpiuČio 4 d. angliški laikraščiai apie 
tai padavė žinių iš San Bernardino. Paduotos 
ir suimtų komunistų pavardės — daugiausia 
žydiškos.

................ ■■■MIRS ■

tuvė. Kaltininkas nesurastas, 
nors bendrai policija gana bu
dri. Socialdemokratai savo ly
derį Judošiaus teisėmis išsilei 
dd į Vilnių — namie, tarsi, 
vaikai be tėvo, nuolat akis 
kreipia ten laukdami dovanų. 
Komunistanis draudžiama ir 
išsižioti. Visas išganymas — 
Rusijos rojus. Varniai ar kitas 
kalėjimas už literatūros, ar a- 
gitacijos skleidimų. Visus, be 
išminties, araina drakoniška 
cenzoriaus ranka spaudoje. 
Taigi, dauguma nepatenkinti 
ir turi rimtos priežasties būti 
nepatenkintais.

Kas-gi yra patenkinti? Sau
jelė tautininkų partijos narių, 
keletas karjeristų karininkų ir 
žydų visuomenė.

Turbut nė viena valdžia ne
sugebėjo žydų reikalus taip ap 
rūpinti, kaip dabartinė tauti
ninkų, nes visada iš Izraeliaus 
sūnų lupų kildavo skundų kal
nas, gi dabar pasitenkinimas 
ir tyla viešpatauja jų pastogė

je. .. •
Reikia visgi pastebėti, kad

Ciceriečiai kongreso dieno-
dirbami besiruošiant prie to mis žada savo namus išpuošti 
reto ir mums lietuviams kata-1 Amerikos ir Lietuvos vėlia- 

ir tuoj keletu nubausdavo mir 1 likaius taip svarbaus įvykio, vomis
tirui. Lietuvoje dar kol kas Savo pranešimų padalijo į ke- 
taip toli nesiekiama, nes dar lėtų dalių.

Pirmoje eilėje gerb. pirmi-!

Padarius keletu nutarimų, 
Komiteto' posėdis uždaryta.

Rap.yra katalikų gyvos organiza
cijos, tai galima pirmoje eilė
je kaltinti jų narius. Šis įta- pradžių — pamaldas. Pantai- i L. VYČIŲ XVII SEIMAS
rimas teko pernešti ateitinin- j dos įvyksta Šv. Antano bažny- —..—•—-
kailis studentams. Tų pat nak- jčioje 10 vai. ryte, rugsėjo 20 j Trečių Seimo dienų, perskai- 
tį ir sekančiomis dienomis bu-Į d. Jos bus iškilmingos. Pa-' čius padėkų, už pasveikinimus 
vo areštuoti apie 13 ateiti-Į kviesta celebrantas, asista, pa-; nuo J. M. Clevelando vysk li
ndikų studentų ir kankinami

ninkas kalbėjo apie kongreso į:

po nuovadų kalėjimus apie 10 
dienų. Vienus areštavo, kad

mokslininkas. Pranešė malonių 1 po Schrembs’o ir Lietuvos 
žinių, kad ir J. E. vyskupas resp. prezidento per p. B. K. 
Sheil tose pamaldose ir pačia- Balutį, baigta svarstyti visi

tomis dienomis buvo išsiėmę me kongrese dalyvausiąs. Tai, kuopų bei Apskričių sumany- 
vizas važiuoti į užsienį atlikti j maloni žinia! mai, įnešimai:
studijų pratybas, kitus, kad' Iv kongreso posėdžiams sa-į 1) Nuo Naujų Metų narių 
laike nepriklausomybės kovų lė jau gauta. Posėdžiai bus mokesčių 1 dol. bus palieka- 
buvo pasižymėję savanorių or- miesto parke, Coininunity Hali. imas kuopos ižde, o 2 dol. siun 
ganizatoriai, karininkai, ap- Pirmų kongreso vakarų bus čiami į Centrų.
dovanoti Vyties kryžiais ir j vaidinama graži, įdomi ir juo- 2) Ne vien Centro iždinin-
dabar atleisti į atsargų, kaip kinga komedija “Karolio Te- kas, bet ir raštininkas turi,

ton pusėn, iš kur pavojus tik-Į pav. Vainauskas, Račiūnas, į hi”. Ši veikalų mokina ope-į pradėjus eiti pareigas, turi už-
rai gali grėsti, buvo mažiau Į Pabedinskas, ir tt. Dar kiti, i1™ artistas p. Rapolas Juška,! sistatyti kaucijų.
kreipiamo dėmesio. Nuolatos i kad šiaip uoliai seka dienos į-į kuris šių vasarų, atostogas lei-■ 3) Kuopa, minėdama 10 ar
buvo kalbama ir rašoma, kad 
plečkaitininkai veikia, tačiau 

jų pragaištingam veikimui 
trukdyti vis-gi buvo per ma
ža imamasi priemonių. Pleč- 
kaitininkams, galima spėti, ru
pi ne tiek patsai Voldemaras, 
kiek bendrai Lietuvoje sukelti 
sumišimas. , ' $

Atentatas — tai skaudi, žiau 
ri pamoka. Tačiau ar iš to pa
simokino ponai valdovai? Ar 
padarys teigiamas išvadas, 
kad panašiems įvykiams sa- 
vaimi nebūtų progos kartotis?

vykius ir interesuojasi visuo
menės gyvenimu. Areštavimas, 
normalus reiškinys; yra įta
rimas tai čiupti. Tačiau su a- 
reštuotais inteligentais ir pa
sitarnavusiais taip žiauriai ap
sieiti, tai gali tik tikri bolše
vikai. Pav. kambariuky, ku

rname tik mažas langelis, ku
rio ilgis 3 metrai, plotis, 2 
met. aukštis 1,8 inetr. išlaiky
ti dienų ir naktį po 7-13 žmo
nių, be jokios kėdės, lovos, tai 
yra tiesiog (pasityčiojimas iš 
žmogaus gyvybės ir teisių.

džia pas gerb. kun. Vaičiūnų.: daugiau metų savo sukaktu- 
Tai nemažas giliukis ir roles ves, kiekvienam nariui išbuvu- 
mokantiems ir -komit., o dar šiam kp. nemažiau 10 m. tei- 
daugiau malonumo bus žiūrė- kia atžymėjimą, kuriuos pa- 
tojams, nes bus tikrai gerai ruošia Centro Valdyba, 
suinokintas. Be to, dainuos! 4) Padaryti dvejopos rūšies 
skaitlingas parapijos choras,:nariams nešioti ženklelius, t. 
p. A. Mondeikai vadovaujant.1 y. pigesnis ir brangesnis. 
Choras mokosi naujų ir iškil-į Pageidavimai.
mei tinkamų dainų.

Paskutinį kongreso vakarų
1) Kad C. Valdyba samdytų 

organizatorių naujoms kuo
kus su svečiais delegatais at- ponis kurti.
sisveikininio bankietų, prie ku ' 2) Kad Vyčiai dėtųsi į poli-
rio rūpestingai ruošiasi tinius ratelius savo kolonijose, 
vietinės Moterų Sųjungos kuo- (Tųsa 7, 3 pusi).

nius ir teikia jiems reikalingos pagalbos, keliu. Ištikrųjų, toks vaikas yra labai ne- 
' Jei tik koks kūnas atsitrauktų iš jam laimingas.

paskirtų vėžių ir saulė neturėtų jbkios į- lš kitos tpusės, jei jis eitų į katalikiš
kų mokyklų, tenai jam būtų išaiškinta ne 
tik daryti tas, už kų žmonės giria, o veng
ti to, kų jie peikia. Bet tenai jam būtų 
išaiškinta, kad tik geri darbai, gera in
tencija atlikti, yra Dievui malonūs, o blo
gi darbai įžeidžia jo dieviškų didybę. Jis 
tenai būtų raginamas gerai daryti ne dėl 
žmonųi akių, bet dėl to, kad Dievas visa
dos mūs mato ir, kad tik jis vienas mums 
atlygins už gerus darbus ir amžinai pas
merks u& piktus. Kitais žodžiais — vaikas 
gautų visapusiškų išauklėjitnų. Jo protas 
ir valia būtų išlavinta. Jis liūtų mokytas 

žmogus. .
Mokytas žmogus nėra tas, kuris yra 

gudrus ir gudriai sunaudoja visų, kų jis 
turi. Toks žmogus dažnai yru sukčius. Ti
krai mokytas žmogus yra tas, kuris moka 
išmintingai sunaudoti tuos dalykus, ku
rduos jis turi, yra dievotas žmogus ir lai
mingas. O tikrai mokyto žmogaus vardų 
tik krikščioniškai išauklėtas jaunikaitis

tėkmės į jį, tai jis tuojau kristų į berybę. 
Žmogus, kuris apleidžia DieVų, taip pat 
krenta į amžinų prapultį ir tenai jau ne
gali pasiekti to tikslo, kuriam jis buvo 
sutvertas.

Taigi svarbiausia dalykus vaiko iš
auklėjime yra duoti jam progos pažinti 
Dievų, nes tik vienas Dievas yra tikras 
kelias, kuriuo ules turime eiti. Jis yra 
šaknis, iš kurio mums reikia išdygti. Jis 
yra pamatus, ant kurio inUins reikia pas
tatyti savo sielos namų. Ir tik tanie na
me mums reikia ieškoti prieglaudos.

Bet, jei vaikus eina į tų mokyklų* kur 
apie Dievų nieko nėra mokinama, kur jis 
gaus suraminimo nelaimėje ir prispaudi
me? Jei vaikutis nėra pamokytas kokios 
priemonės griebtis, pagundoms užpuolus 
į kieno prieglobstį jis bėgs? Kieno pugal- 
bos jis šauksis? Jei jis mažai težino apie 
mūsų Viešpatį arba nieko nežino, kur 
jam bus vadovas? Kas jį ves išganymo

gauna. Mes gi žinome, kus yra krikščio
niška auklėtoja. Ji yra katalikiška mo
kykla.

UI. Nuolankumo Mokykla.
Mūsų Išganytojus galėjo ateiti į šį pa

saulį lyg galingas karalius ir priversti vi
sus savęs klausyti, teikti jam garbės kai
po Dievui. Bet jis taip nepadarė tik dėlto, 
kad jis norėjo mus pamokyti mums labai 
reikalingos nuolankumo dorybės. Ar jum 
reikėjo taip daug vargo vargti, taip skur
džiai gyventi ir pagaliau mirti prikaltumi
prie kryžiaus kaipo kokiam paskutiniam 
tų laikų žmogui? Visai jam to daryti ne
reikėjo, nes jis galėjo atrasti kitoniškų 
•būdų pasauliui išganyti. Bet jis nesurado 
kitoniško būdo pasauliui išganyti tik dėl
to, kad tokiu būdu norėjo mus pamokyti 
nuolankumo.

Nuolankumas yra labai svarbi ir rei
kalinga dorybė žmogaus gyvenime. Jos 
svarbai geriau suprasti, nuims reikia ži
noti kų mūsų Viešpats Jėzus yra pasakęs 
apie jų. Jis mums įsakė: “Mokykitės iš 
manęs, jog aš esu romus ir nuolankios

širdies.” Jis mums neliepė daryti stebu
klų, kaip jis darydavo, gydyti ligonis ste
buklingu būdu, kaip jis gydydavo arba 
prikelti numirėlius, kaip jis prikeldavo, 
ar mirti ant kryžiaus už žmonių nusidėji
mus, kaip jis yra miręs, atpirkti šį pašau 
lį. Tokių didelę aukų tik Dievas galėjo iš 
savęs padaryti. Bet jis liepė mums būti 
nuolankiais, kas kiekvienum žmogui pri
einama.

Žmonės, kurie nesistengia įgyti šios 
dorybės, yra puikuoliai. Jie nori tik savo 
“aš” kelti aukštyn ir visų pasaulį kreip
ti į savo “aš”. Jie mato teisingumų tik 
savo pasielgime. Jie mato gerumų ir groži 
tik jier savo akinius; Jie tik savimi susi
rūpinę trokšta, kad kiti jais rūpintųsi. Jie 
greit įsižeidžia ir pyksta. Su jais bendras 
sugyvenimas negalimas. Jie vis mėgstu 
išaukštinimo ir pirmutines vietas. Su jais 
tik pataikavimu ir visur jų pagerbimu gu 
Įima šį tų nuveikti. Jei jie užima aukštą 
vietų, jie tampa visuomenės bausmė. Tik
ros vertės žmonės tampa užmiršti, nes pui
kuoliai nemoka jų pažinti.
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(Tąsa nuo 2 pusi.) Į ta vieton Mickeliuno ir Mans-,kuolų diskusiją apie užsienių 

Savičiaus — Remotis (3 me-{klausimus”. Tokiu budu pir-
lietuvintii •3) Kati Vyčiai 

savo pavaides.f
4) 1 savo vakarus stengtųsi i 

įvesti daugiau tautinių žaidi
mų.

5) Platintų 
spaudą.

6) Kad “Vyty” butų dau
giau agitacijos už organizaci
jos ugdymą.

Ritualo įvedimą C. Valdyba 
toliau neatideliotų.

Centro Valdyba.
Dvasios Vadas 

Vaitukaitis i 
šiai.

Pirm. — A. Onaitis iš Jlo- 
mestead, Pa.

1 Viee-Pirm. — A. Rubliaus- 
kaitė iš Cicero, 111.

vystymų.
Bet nebuvo jokios kalbos a- 

pie tikrąjį parlamento dalyva
vimą užsienių reikalų sprendi
me. Tad nereikia stebėtis, kad

tams), kun. Urbonavičius (2 moji raudonoji knyga iš 1868 
. nu). m. pasidžiaugė visuotiniu pri-

Pašelpai (per tris mėnesius j tarimu “ne vien dėl nepapras-
įvesti) komisijon: Remotis, to laimėjimo, bet kartu ir dėl (baltųjų knygų klausimas par

lamente išvien keliamas ir vi-Onaitis, Manstavičius, Suv ic-■ paties turinio”, 
iatalikiškąją | kas if Pajaujis

Šis Vyčių Seimas yra pir-
Vishi kitaip ėjo dalykai Pru SH^a re^a^auJania, kad butų 

u joj ir Vokietijoj. Čia šita , i fi^Lovus atsižvelgta. 1912
mas organizacijos istorijoj, , naujenybė gana vėlai buvo pri svarstant kanclerio etatą, 
kad Centro Valdybon, išėmus taįkįnta. Tačiau klausimas, ar!a^ovas David pakėlė balsą 
Dvasios Vadą. ir keletą Lit.
Komisijon nariu įėjo Ameri-

i koj gimęs ir augęs jaunimas.! senokai anksčiau prieš pirmo-į^T^omaT*3os P^'drta sriuba 
!Per visą Seimo eigą, kaikurie | SlOS z 1370 Uh) vokiečių balto- PaPrastai tenka minioms išvai

zdas — kun. P. sakė, buvo jaučiama ir mato-L, los knygos pasirodymą ir vė-į^\ ^ur*nia teisė ru-
isriuktas vienbai- j ma dvi ‘‘klikos ’ — viena ijįnn vokiečiu visuomenėje, y- dantis diplomatinių įvykių ei- 

‘‘maisyta’ ir kita griežtai nu- 'pač parlamentuose, gyvai svar!^a 'ia P^tetinė teisė ir parei- 
sistačius, kad organizacijos •Uoluas. jau nuo labai senai ,ga visus *uktus dplomatijos 
vadovybė patektų čia nugu-; nuomonės skyrėsi, ar užsienių,<,aikus Pažinti. Atst. Spaliu 
šiam jaunimui. Remotis, Onai- ' politika išimtinai esąs vyriau-i/aka įeikalingu įsteigti užsie- 
tis, Manstavičius, Savickas, i sybįų reikalas, ar taip pat par,nių reikalams komisiją. Kas- 

•11 Vice-Pirin. — Velyvis iš .'Pajaujis. Šlamentas turįs jąja domėtis ir jkart garsiau buvo keliami bal-
Nevvark. N. J. Prezidiumui visiems pūdė- ' lemiančiai ją veikti. Vyriausy- isa*> ka<^ n^ra Pakankani° ry-

kojus. C. Vaidybai priėmus ir parlamentas paprastai ,šio tarp v>’riausybčs ir parla- 
priesaiką, giedama Vyčių, A-j})U(javo viens antram griežtoj įinento-.Ir konij°s atspalviu 
merikos ir Lietuvos himnai ir {opozicijoj. Prūsijos vyriausybė Paž5nM?tu ir llkusiu be atsaky
simas baigiamas malda 2 vai. i ypatingu! buvo nusistačiusi •ino atstovo Bernštemo į vy-

pats tokios knygos sudarymas P’^eb slaptu diplomatijos vei- 
tikslus ir būtinas, buvo jau kkn$ ii drauge pareiškė, kad

kraujais. Jaunasis nelaukda
mas puolė žvėrį su durtuvu, 
bet neišgelbėjo. Tik vienas sve 
čias šovęs į jį, ir žvėris pa
leidęs jaunąją iš dantų. Tig
ras, baisiai surikęs, pasileido 
bėgti ir dingo amžiname miš
ke.

Jaunoji iš skausmo ir bai
mės buvo apalpusi, bet dak
tarui vis tik pasisekė ją at- 
gavinti. Po kelių dienų puota 
buvo vėl atnaujinta ir pasi 
baigė laimingai.

M. D.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 lkl 12, 1 iki 3 

dieną. Ir 6:30 Iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chicago, III.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais 

ir Ketvertais vakare

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemiock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisus ir Rezidencija 

6504 8. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo T-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

J šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Vtrginia 0380

Raštininkas — Al. Mansta
vičius iš Chicago, Ilk

Iždininkas — P. Savickas 
iš Chicago, III.

Iždo globėjai — Laimaitė ir j j>o pietų.
Vakare delegatams pagerb

ti buvo suruošta vakarienė.
Rap.

PAKYŽIUS, rugp. 10. 
Įvairių šalių priešaky valdžių 
stovį valstybininkai sirguliuo
ja. Štai serga Vokietijos kan- 
clieris Mueller, buvusis Bri
tanijos užsienių sekretorius 
Sir Austin Cbamberlain, Vo
kietijos užsienių ministeris 
Stresemann, Francijos buvu
sis ministerių pirmininkas 
Poincare ir kiti.

Jiems esant valdžių prieša
ky ir staiga susirgus valsty
bėms aiškūs nuostoliai.

Francūzas gydytojas Dr.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

B. Nausėda abu iš Chicago, Ilk 
Liter. Kom. — kun. Vembre, 

adv. Vaškevičius, kun. Vaitu
kaitis, Bulevičius, šaulys, Sa
dauskas, kun. Urbonavičius, DIPLOMATIJA IR DEMO- 
Zdankus, kun. Karužiškis. 1 KRATIJA.

Sporto sekcijos pirm. — Pa-
v'ilonis iš Roseland, 111.

Spaust, direktoriai darink-

prieis parlamento veržiausi il lausybes sekretori'i P™ “ž- 
prie užsienių politikos, ir prieš ?““« relka1’ "‘“isterijos von 
atskiras šioj srity daromas in- !Jallow nu.kreiP‘“ paklausimu
terpeiiacijas. t ar ^aIl.‘ kaltųjų Toulouse tad iškelia snmany-

Bismarkus visada laikėsi l‘”5g!! iatelgln,as lr ar j‘sal j mų, kad valstybininkams su
los nuomonės, kad esųs reika- tuo pasmando-(laukus a, nretų amžiaųs turi
lūs vykdomajai instancijai pu-įJf.S ? musl» , būt patikrinama jų sveikumo
sirinkti savarankiškai nŽ6ie. !P‘» iat»rda rer-!pldėtls. Ne8Teiki neturi ūži-

(Vokiečių baltosios knygos is- į . politikos krypti Jisai 'cbstage’ tikšdama simbolinį ,uti atsakomingų vietų.
to,ėjos šviesoje). ',aik- bntintt , a iv“‘. ai5kll ž™klų apie visai........

. „. i i- • i t i ' y • • rT-t • x neigiamą visos problemos įssi- M Kll>Vokiečių mokslininkas Joh. mo užsienių politikoje tylos i
i •• , . ' .v plėtimą.,saugojimą, o perankstyvus is-, . .. . , . .r J (reiškia gilus sunkus truku-

_________________________ , . . , ...... . mas, slėgi tuspasaulinį karą paskelbtų spal-'tnai bausdavo.
JOHN B. BORDEN jvotųjų knygų, šiuo atžvilgiu

ADVOKATAI: Sasz patiekia studiją apie is-
koriją ir bibliografiją prieš 'davinius politinių paslapčių aš

Taip pagaliau pasi-

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGOPILNAS EGZAMINAS 

15.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

Taigi nenusiminkit, bet eikit
paa tikrą specialistą, ne pae koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ah- 
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur škauda. bet 
pasakys pats. po pUno Uecaaml- 
navimo. J ųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų, 

klano žtadlo — Scope — Raggl.
X-ltay Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ilgų skilvio, žarnų, Inkstų, odos. 
kraujo, nervų, šlrdlea reumatls- 
mo, kirminų, uždegimo žaruų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, įsikerojusią, 
e&ronišką Ugą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėie pas mane.

DR, J. K. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimaa Rūmas 1014
84 JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 1 
po pietų.

į Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAYOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ią CHIBURGAA 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel, Canal 9888 
Rezidencija: 8640 So. MapIewoOd 

Avenue Tel. Republio 7868 
Valandos 1 — S&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 —- 18 ryto 
Į.-i-i-.ft -i-.■.•■-ir,---- r— ,įii - -- į.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6 641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

vokiečių tautą 
dėl užsienių dalykuose mokslo 
ir išsilavinimo stokos, kuri 
turėjo pavojingos įtakos į po

čia gludi Bismarko pagrin- 
į iiečianeiųjų užsienių politikų J dinis nusistatymas prieš mė-
'vokiečių baltųjų knygų. Jo-lynas knygas, kurių mintis ir iittaj įvykį,, “eigų. Ne kitaip 
į knyga pašalina ir musų gyvo- j rųšis tiesiog pasireiškia, kad ir }dt0Ke valstybėse.

105 W. Adams St. Rm. 21171 nimą jame istorijos laikotarpy1 josios privalo parlamentui pa- ‘ į* p g
jaučiamąjį trukumą ir bendrai įtiekti diplomatinių reikalų są- ________________
teikia žinių, kurios pajudina! ryšį, juos nušviečiant. Jis tu-
pagrindinės teisės sritį ir iš-Iri šį tvirtinimą paremianti 
kelia gyvą reikalavimą, kad pagrindą: “Jisai žino, kad

j 7

butų viešai paskelbti diplomą- šios mėlynos, raudonos ir gel-

(John Bajdziunas Borden)

ADVOKATAS Ofiso Tel. Canal 2118
■ • ;>Naifni Tel. Lafeyette 4498

Telephone Randolph <1727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tetaptame Roosevelt 9090 

Namie: 8 lkl » ryte Tcl. Repub. 9600

DR. A. L.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 We3t 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną® Canal 2552

tiniai aktai.
Nežymus baltųjų knygų skai

tonos knygos žymia dalimi 
susideda iš sakinių ir ad boc

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- į 
kare. SeredKtis ir Pėtnyčio 
mis nuo J) iii C.

čius, 44 metų laikotarpy pasi-' prijungtų laiškų. Sakinių prie- 
rcdžiusiųjų, yra aplinkybė, ver {šas nenorįs dalyvauti “sukty- 
čianti tuo faktu susidomėti, jbėje”. Garsioji Ttvesteno — 
Liečiantis spalvotąsias knygas Bismarko kalbų dvikova gana 
klausimas paduoda visuome-' iljgui užsiliko parlamento at-

Tigras vestuvių puotoj.
Nesenai viename Siamo 

valst. (Azijoj) kaime įvyko 
nepaprastas atsitikimas vestu
vių puotoj.

Vestuvininkai, giįžę iš šliu- 
bo. buvo pakviesti i gražią 
aikštelę, kur buvo suruoštos 
vaišės. Tik staiga pasigirdo 

^baisus riksmas, ir svečiai pa
matė reginį, nuo kurio visų

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVE.
Valandos; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po plet. ofise 6-8 ▼. #.

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Wa3hington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

Tel.'Hemiock 8161

nei ištiną virtinę slapių daly- • minime. Bendrai suskaičius, , n b. , KUno 
kų, kurie apima parlamentų 1 kunigaikštis Bismarkas 1870 |^^T°Se f'Us^in^° jaujas.

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2435 Wcat 69' Street
V&l.: 4—12 ryte. 1—4 p. p. 8—8 

v. v. Nedėlioj susitarus.

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

ckiiyvavimą užsienių reikaluo-!— 1890 m. laikotarpy išleido 
se. Jokiame kitam krašte ne-jvos dvylika baltųjų knygų.

JOSEFII J. GRISH
(Juoia3 J. Grisius) 

ADVOKATAS

Niekam nepastebint, į vestu 
ivininkų tarpą buvo įsibrovęs 
tigras ir sugriebęs jaunąją.

Ofiso Ir nes. Tel. Boulevard 8911

Tel. Canal 0267 Res. Prospect <669

DR. P. Z. ZALATORIS'
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Residencija 6600 S. Arteslan Ave. 

Valandos. 11 ryto lkl 8 po pietų
• lkl 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL

pasireiškia taip ankšta,r sąry-|JS90 — 1914 ni. statistika ro. _ , . . ...
. ii-. . ,i„ oi ... r • i-i • Nelaimingoji buvo uz, petiess:s taip spalvotųjų knygų ir (<-*° 21 metus, vadinasi didesne į_ . .

i parlamentarinės sistemos, laikotarpio lieka visai
4G31 S. Ashland Ave. (2 lubos) kai'P Klasiškas par- j baltosios knygos, per• 15 mc-

lamentaiizmo kraštus yra P° vieną, kas treji metai, 
drauge mėlynųjų knygų tėvy-įP° *l,vi baltąsias knygas; lie 
nė. Čionai atsirado šis papro-t° reikia turėti galvoj, kad 
lis, iš čia jis išsiplatino visam {tarpe nurodytų baltųjų knygų 
pasauly. Pirmas įsakymas, rlaugumas pasižymi labiau pd- 

Įkuris liečia parlamentarinių litiniai ekonominiu anstspal- 
įaštų spausdinimą — platesne įvlu-
jausme mėlynųjų knygų — bu Stresemanas randa galimu

pagriebta ir kabojo plėšriojo 
žvėries dantyse, plūsdama

Telef. Boulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 4:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street

DR. VAITUSH, 0. D.

Itoom 928 
Tcl. Franklin 4177 
Nuo 3 Iki 9 vakaro 

62 E. 107 SI., Katnp. Miehlgan Ave. 
Tel. Pullman 6950

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
JLscal Office; 1900 So. Union Avo. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS 

11 So. U Šalie St . Itoom 2441 
Tel. Randolph 4331-0332 Vai. 9-4 

Vakarais
<241 SO. HA1ATED RTRE13T 

TeL VTictery 4662
7*4 v. v. apart Pansdėllo Ir 

FitayClos
. ........................ .. •■■»

vo išleistus jau 1641 mt. Pran- 
euzijoj Napoleonas III, gelbė
damas savo jMijniliarumą, 
1860 mt. buvo priverstas nusi
leisti liberalams parlumentarį- 
nės sistemos valdyme. Paskel
bus kasmetinį “Exjxise genė
tai de la situation de PF.m- 
|iire,” nuo 1861 mt. duota pra
džia geltonosioms knygoms. 
Kad įneštų pirmąją italų ža
liųjų knygų, 1861 mt. parlu- 
įuente daug prakaitavo josios 
spirilus rector Kavnrns. Aus
trijos raudonosios knygos at
sirado dėka grovni Beustui. 
Jisai būtinų reikalu laikė 
šiokį skelbimą; “kad išpildyti 
parlamento pageidavimus ir 
kad drauge išvengti konipli-

pnaiškinti šį faktą tuo, kad 
Bismarko asmuo buvo savai
mingas stabdis parlamehtari- 
niam išsiplėtojimui. Kolei Bis
markas stovėjo užsienių Vado- 
vyfoės priekyje, tol kohserva- 
torius grovas von Franken- 
berg galėjo sakyti: noli tan- 
gere eireulos meos.

Tačiau Windtborstas ir jo 
šalininkai nepripažįsta jokio 
aklo pasitikėjimo, bet vien pa
grįstą ir visiems iš anksto ži
nomą.

Pagaliau — HMO — toliau 
vedamas 'parlamento spaudi
mas turėjo dar vieną laimėji
mą. Vyriausybė leido biudžeto 
komisijai konfidencialiai pra 
nešti užsienių santykių išsi

neš. tel. Vad Euren 6358

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

gulte iO« 1379 Mlltvsukee Ave. 
Tel. Brunsvvlck 0624

Valandos; nuo 8 lkl 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 lkl 2 vai 
po pietų. 

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

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

Res. 3201 8. WALLACE STREET

Perkėlė savo ofisą po hutdėriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

Nedėliomis , Džiovų, Moterų ir Vyrų liftų
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

n plotų: 7—8:30 vnfcftft
I Nedėliomis 10 iki ii

TELEFONAS MIDWAY 1889'

DBN TĮSTAI

Tel. Boulevard 1401

OR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. IIALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare
aaanssstama—— .< ■ », „

Lietuvis Akių Specialistas
Palengvina aktų {tempimų ki

ru esti priežastim galvos akaudft- 
jtmo, svaigimo, akių aptemime, 
nervuotumo. skaudamų aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akla nuima 
cstaractua. Atitaisau trumpų rt- 
gyste tr tolimų regystų.

Prirengtu teisingai akinius vt- 
ssose ateltiklmuoee, sgssminavt- 
MOe daromas su elektra, pnrodaS- 
Sla mažiausias klaidos.

Bpeetaia otyda atkreipiama me- 
kykios vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki I va
kare. NedėliomU nuo 19 ryto lkl 
II po pietų.

4718 S. ASHLAND AVE.

Tel Boulevard 7589

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tcl. Kenwood 5107 
Vai.: huo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Office Boulevard 7942

DR. C. Z. YEZELIS
UBTUVld DRNYI8TAR 

4446 8o. Ashland Aveoan
Ant Zaleskio Aptlekoe

Ofiso Tcl. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisus 3102 So. Halsted St, Chicago 
arti 31st Street

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet, 
7-9 vak. Nedėliomis Ir šventadieniais 
10-12.

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewnvt 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
• Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Tel. onnal 4211

DR. O. I. BLOŽIS 
DENTIdTAB

3201 West 92*d Btreet
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryta
nuo t iki 9 vakare

T4I. Brunsvrick 9424
DR. A. J. OUSBRN

Lietuvis Dentistas 
1678 MILWAUKEB AVENUB

Valandos; t-18. 1-4, 4-9:84 
■ekmadlėnlais Ir trečtadlsnials

pagal susitarimų.

Tel. Lafayette 1184

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS K-RAY 
4193 Archer Avenne

DfLHERZMANd
18 RUSUOS

Gerai liettfviahui žinomaš psr 84 
metus kaipo patyręs gydytojos, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau- 
jhuetus metodus X-Ray ir kltakina 
tiektose prietaisas.

etato IT Uboratorija 
Netoli Nargan Street

1088 Wtt8T 18 BTRllt
VALANDOS: (tuo 11 — 12 platų įt
nok 8 Iki 1:29 vnl. vakare.
tki. ofiso canal 1114 Res. Sa. Phevn
2289, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 8240 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dienų. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 lkl t po pietų,
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C H I C A GOJĘ
MIRĖ IR PALAIDOTAS 

ANTRU SYKIU.
,-avo laidotuvės. M. Račkus 

j buvo ligoninėj ir niekas apie 
'tai nežinojo.

Prieš poru savaičių buvo pa-! ,,, -oi .•»‘ . . ... Į Rugp.j. - d. is k numirusiu
skelbta, kad netikėta !,prisikęluĮ,įs.- \| 1{aSkus lipo

mirė Mateušas Račkus. Aptek. strytkario untArfllcr Ave.
du mėnesiu buvo prapuolęs ir 
pagalios liepos 19 d. buvo ras
tas vandenyje. Buvo pašarvo
tas graboriaus Mažeikos koj>- 
lyčioj, ir palaidotas liepos 24 
d. Laidojo velionius 
liai.

baitienę ir Elzbietą Druktenie- [lietuvią darbą Aušros Vartų
nę; b) Kolegijos Rėmėjų 3 
skyrius nuo 70 nariu — vieną 
Įgaliotini p. Antaną Vaičiulį; 
e) Pilnąją Blaivininkų drau- 
gija nuo 30 nariu — vieną įga
liotine Magdelena Rinkevičių- 
tę su viena pavaduotoja Elz
bieta Radzevičienė; d) Aušros 9) “Vytauto”, 10) “Moterų

parapijoje esančios tautinės 
draugijos: 1) “Varpo”, 2) 
“Baltosios Lelijos”, 3) Kuni
gaikščio Algirdo”, 4) “Pilie
čiu Kliubo”, 5) “Ūkininko”, 
(i) “West Sidės jaunimo”, 7) 
“Žvaigždės”, S) “Gedimino”,

Vartų tretininkai nuo 50 na-prie Central avė. Tuo tarpu i
automobilius pro šalį ūžtelėjo į , .,, V1 na Jodikiene su dviem pava-ir suvažinėjęs M. Karką num-Į ,‘ A .. „
kė savais keliais. Sunkiai su-t

rių išrinko viena Įgaliotinę 0 
ią Jodikiene su dviem pava 

duotojom Marijona Pestinin-

Ratelis”, 11) “Paneiki dr-ja”, 
12) “0. K. Kliubas” ir 13) 

paro- 
matos

tautininkai taip yra užimti

“Jaunimo mokykla” 
dys ateitis; liet man

,'žeistas Račkus buvo nuvežtas kienė ir Marijona Mikšienė;
pusbro- r- z, ,1 a vountv ligonine

Savaitė laiko nepraslinko, 
kai Mateušas Račkus pasirodė 
saviems ir sakė girdėjęs apie

. , e) Federacijos vietinis 3 skv-'musu tautiečių ligomis, kadir ten ru<r-1 * v■ .. v. v ” įrius nuo vienuolikos draugiją-šiuo žygiu nebeturės laiko da-pjiucio 4 d. mirė, buvo pasar-, . .v . , .. x. . , ... . .... . a, v , i nariu išrinko viena įgaliotinį1 lyvauti visos Amerikos betu-votas graboriaus .Mažeikos ko- L , , ' - ,T l • . ... ..., v. . . . . . 1 įkun. L. Draugeli, Aušros \ar-;vRl Kongrese ir tik vėliausplvcioi ir palaidotas rugpi. 10 , , , . . , ... .. . . . . , .tu kleboną ir vieną pavaduo- apsižiūrėję, kad be ją dalvvu-
*L

GRABORIAI: RADIO ŽŽŽ.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite ožgs- 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 2515 
arba 251d 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, n L

Simpatiškas ’ — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges-

navimas.

i Tcwn of Lake. — Serga A- 
įlexandras Perskaudas, 4521 S. 
! donore St.

X Rugp. 8 d. įvyko Šv. Ce
cilijos choro susirinkimas. Nau 
ja giedorė, Stefania Čeka
nauskaitė prisirašė prie cho
ro.

X Šv. Cecilijos choro nariai 
turės “ Beacli Party” rugp. 
21 d.

i X Imde Daukšaitė grįžo j 
Springfield, 111. baigtų slau
gių kursus.

X Skaudžiai susirnpinus
nis už kitų patar- našlė, Juozefa Schultz. kad a-

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. llermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

-- 4$ėL,So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZiUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJ P.
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų Iš
dirby t>tės.

OF.’SAg 
«8 West 18 
Tel. Canal 
SKYRIUS:
So. Halsted 
Tel. Vlctorv

i bu vaiku pavojingai serga. 
[Juodu guli miesto ligoninėj, 
jaut 30 ir Califoraia avė.

X Šv. Kryžiaus parap. mo
kyklai uždėtas visas naujas 
stogas; seserų mokytojų na
mas atremontuotas. Dabar yra 
taisomas- bažnyčios stogas.

X Kad tie visi remontai ne- 
nuslegtų parapijos padėties, 
parapijoms rengia didelį pik
niką Rugsėjo 1 d. (Sep. 1) 
Černausko darže.

WEST SIDE.

st. 
ei74 
3238

Street 
4088

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Besiruošiant į 19 Katalikų 
Federacijos Seimų, Cicero, III. 
busianti 20, 21 ir 22 šio rug
pjūčio mėnesyje Aušros .Vartų 
klebonas jau per visą mėnesy 
sekmadieniais primena visoms 
parapijoje gyvuojančioms dr- 

■ .joms, kad rinktų savo įgalio- 
jtinius bei atstovus Seiman, 
i Sulig esamųjų žinių lig šiol 
jau išrinko savo delegatus: 
a) Apaštalystės Maldos Bro
lija nuog 160 narių — dvi į- 
galiotines pp. Barbora Joku-

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimų.
Patairnavlm as 

visose Chica
gos dalyse lr 
prtemlesCuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

8238 Soutll 
Halsted St.

Vlctory 4088- 
89

BUTKUS
1NDERTAKING CO.
I’. H. Had’.ey LIc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 31 C1

Telefonas Yards 1188
4424 So. Rockwcll 

Vlrglnta 1290

E Z E R S KI
LIETUVIS GRAHORIOb 

Ofisas:
4<«S S. MARSHFIELD AVENTJB 

Tel. Boulevard #27 7

tojų. Magdeleną Jokonienę; mo viešasis ir bendrasis lietu- 
tuom tarpu dar negavome ži- j vių darbas eina, suskubs vi- 

jiiią ką įgaliojo seime atstovai! są ką be jų daromą, pasmerk
ti: 1) Šv. Kazimiero vyrų ir , ti, kaipo nenaudingą ir nevy- 
moterų dr-ja; 2) Šv. Kazimie-, kusį darbą ir patys mus vi
ro Akademijos Rėmėjų 10 sus kvies į naują Seimą, o kuo 
skyrius; 3) R. K. Lietuvių met jame nedalyvausime, tai 
Labdarių 7 kuopa; 4) Aušros mus apšauks “klerikalais žu- 
Vartų vyrą ir moterų dr-ja; Įdančiais lietuvius Romos pin-
5) L. K. Moterų Sąjungos 55 
kuopa; G) Šv. Pauliaus Spau
dos draugija; 7) R. Kat. L. 
Susivienijimo 100 kuopa; 8) 
Aušros Vartų bažn. Altorių 
Puošimo draugija; 9) Nekal
to Prasidėjimo merginų dr-ja; 
30) .Vyčių 24 kuopa; 11) Auš
ros Vartų moterų ir merginų 
dr-ja, 12) Gyvojo RažanČiaus 
brolija ; 13) Aušros Vartų pa-z
lapijos choro dr-ja; 14) “Brau

klėse. Rap.

E X T R A.

Brighton Park. — Susivie
nijimo Lietuvių R. K. A. k p. 
susirinkimas Įvyks antradie
nio vakare, rugpiueio 13 d. 
1929 m., 7:30 vai. vak. Malo
nėkit visi nariai ir narės 
skaitlingai atsilankyti, nes tu-

go” Bendrovė ir 15) ‘Astros’ rim a>,,arti kas )inft vajaus 
prirengimo taip, ir daugiaus 
svarbių re i kai ų£ turim ap-

kliubas. Ką mano apie bendrą

Vieša Padėka

A.TA
Povilas

Martinaitis
Mirė Rugpiūčio C, 1929 ir 
tapo palaidotas Rugp. 10 <1. 
1929, Šv. Kazimiero kapinė
se. '

Visų pirmiausia tariame 
nuoširdų ačių gerb. kun. 
Vaitukaičiui, kurį iš namų 
lydėjo į' bažnyčią ir labai 
gražų pamokslą pasakė. A- 
čių visiems gėlių aukoto
jams ir taipgi ačių gėlių 
nešėjams.

Nuoširdžiai ačių Giminėms 
Draugams, Prieteliams ir 
Kaimynams, kurie kokiu no
rs būdu prisidėjo ir sutei
kė paskutini patarnavimą 
mūsų ,Vyrui ir Tėveliui.

Martrnaičių Seimyna.

svarstyti.
J. Valskis, pirm., 
J. Mikėnas, rast.

BRIDGEPORTE DIDELĖS 
‘ IŠKILMĖS.

Senai • laukto moderniško 
.teatro atidarymas, bus 18 rug
pi učio. Įvyksta didelės iškil
mės į kurias atvažiuoja visų 

[Chicagos; apielinkės kolonijų 
[ lietuviai.

Bridgeporto lietuviai gali 
pasididžiuoti prieš visą Lie
tuvą ir lietuvišką pasaulį sa
vo nuveiktais ir veikiamais 
darbais. Patys lietuviai mo
ka bizniaut taip, kad išauga į 
[stambius? biznierius. Stoka dar 
{vienijančios minties ir sujun- 
(gimo kapitalo. Bet tas savimi 
[ateis. Kada pavydas pamažu 
išnyks ir užklups pavojus, ta
da musų biznieriai jungsis į 
vienetą, sudarys milionines or
ganizacijas ir darys biznį di
desniam maštabe.

Bridgeportas visų Chicagos 
[lietuvių širdis. Naujo teatro 
^pastatymas, Bridgeportą šim
tą nuošimčių pakėlė. Ir tai 
pastatytas teatras toks, kokio 
ir vidurmiesty nerasi. Bridge- 
porto lietuviams ramiausia 
užeiga. Nereiks važinėti “do- 
wn-town” ir ieškoti grožio. Jį 
rasite čia ant vietos.

Reikia manyti, kad 18 rug
pjūčio Bridgeporto biznieriai 
ir šiaip lietuviai paruoš ką tai 
nepaprasto tai iškilmei. Mums 
reikia didžiuotis prieš kitatau
čius ir tą iškilmę taip išgarsin
ti, kad visa Cbicaga žinotų 
kur yra Bridgeportas ir kas 
jame gyvena. “Chicago Tribū
ne ”, “Daily Nevrs” ir kiti 
laikraščiai paminės tą šventę 
talpindami paveikslus, apra

šymus ir t. t.
Lietuvių laikraščiai jan tal

pina raštus ir garsinimus a- 
pie “Ramova”. Beliko pa
tiems biznieriains garsinti tą 
iškilmė ii- sutraukti 18 rugp. į 
Bridgeportą tūkstančius žmo
nių. Sutraukdami didelę mi
nią, išgarsinsime savo biznį. O 
garsinimas šiais laikais yra 
svarbiausias dalykas. Nereikia 
snausti. Puikiausia proga Clii- 
cagos lietuviams išsigarsinti.

Statytojai ir sumanytojai 
šio teatro, verti didelės garbės. 
Jie Bridgeportą išaukštino. " 
Mums visiems biznieriams rei- i 
kia tokius žmonės remti. Jų i 
pastangomis, mes jau dabar [ 
jaučiame didelę naudą. Visoks 1 
biznis jau šuoliais vystosi. Lo
tai pabrango, randos pakilo— 
vienu žodžiu visi jaučiame 
didelę atmainą.

Bridgeporto lietuviai, ne
snauskime, Sudarykim kokį 
nors komitetą toms iškilmėms. 
Rugpiūčio 18 yra naujo gyve
nimo perversmas. 35 ir Hals- 
ted str. bus Bridgeporto cen
tras. Kas turi apie tą vietą 
žemės sklypą, tas už kelių me
tų bus vertas didelių pinigų. 

Bridgeportinis.

daug muzikos, dainavimo, šo
kių.

Orientnl Teatre eina veika
las “Castle of Dreams.” Lin
ksmas, smagus, gražus veika
las.

MeViekers Teatre šiuo tar
pu su didžiu pasisekimu eina 
“Madame X.” Labai įspudin 
gas, tragiškas veikalas.

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, gaukit

GRF.EN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviesių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 138#

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH "400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiame visiems 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales rulmls atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenne 
Tel. Lafayette 2082

BRIGHTON PARK CHICAGO

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ I

VEDĖJAS
1650 West 48th Street

Kampas 46th lr Paulina Sts.
Ttl. Blvd. 5203

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slrnpatlS- I 
kai, mandagiai, gerai lr pigiau i 
negu kitur. Koplyčia dėl germenų ' 
Sykai.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAM UOTO JAS

Turtu automobilius visokiems 
relkal ims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Simonas
Jankauskas
Mirė Lietuvoje, Mnriainpo- 

lė.j liepos 11, 1929, sulaukęs 
80 metų amžiaus. (

Paliko dideliame nubudi
me Lietuvoj moterį Marijo
ną, ilukteri Viktoriją, o A- 
merikoj sūnų Bronių.

Pamaldos už a. a. Simono 
sielą įvyks antrndienyje, rug 
pj. 13 d. 7 :00 vai. ryte. Šv, 
Antano par. bažnyčioj.

Nubudę sūnus Bronius ir 
Šeimyna.

Padėkonė. Did. gerb. kun.
II. Vaičiūnui, parapijonims 
ir radio stočiai už išreiški
mą užuojautos taip sunkioj 
mano nubudimo valandoje 
tariu neišdildomą širdingą a- 
eiu.

Krania.<i Jankauskas. L

PRANEŠIMAS
Gediminas Building and Loan Association 

(Lietuvių Spulka) ir Paul M. Stnith 
(Smitas dC Co., Real Estate 

Loans 8č Insurance 
ATIDARĖ NAUJOJ VIETOJ SAVO RAŠTINĘ 

4425 South Fairfield Avenue
Telefonas Lafayette 0455

(Priešais Seserų Kazimieriečių namo.)
Raštinė šviesi ir patogiai įrengta 

Naujas raštinės viešas atidarymas įvyks
Trečiadienį (Seredoj) Rugpiueio 14-tą

dieną, 1929 m.
NUO 7 IKI. 10 VAL. VAKARE

Yra kviečiami visi Brighton Parko lietuviai atsi
lankyti į šią naują raštinę ir arčiau susipažinti su šia 
bendrove ir josios vedėjais.

Vėliaus raštinė bus atidara kasdieną nuo 9 vai. ryto 
iki 9 vai. vakare. Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 
9 vai. ryto iki 6 vai. vakare. Real Estate ir Paskolos 
Ijegališkus Patarnavimus atliks ir tvarkys visiems gerai 
žinomas teisingas ir gabus advokatas p. Josepb J. G rišli 
(Grisius). Paskolos, įvairios rųšies apdraudos (Insuran
ce) ir viso Real Estate skyriaus vedėjas yra gerai žino
mas ir jmtyręs T&ealestatininkas Paul AI. Smitas. (tedo
minąs Budavojimo ir Skolinimo Bendrovės susirinkimai 
yra ląikomi kiekvieną trečiadienį nuo 7:30 iki 9 vai. vak. 
Naujos seriįos atsidaro kas 1-mą dieną sausio, balan
džio' liepos ir Spalio mėnesiais. Taupymo ir išmokėjimo 
šėrai yra po 25. ir 50e. į savaitę. Kiekvienas
išmokėtas šėres yra $100. Statant naujus namus, per
taisant senus namus, perkant arba mainant suteikiama 
Pirmų Mortgečių paskola uz 6% visiems lengvais iš
mokėjimais ir lengvomis išlygomis. Gedemino Bldg. S. 
Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000 gyvuoja jau 15 
metų; josios turtas siekia $175,000 po saugia valstijos 
kontrole. Valdyba ir direktoriai yra po saugia didelė 
kaucija. Visi lietuviai taupymo ir paskolos reikalais yra 
kviečiami kreiptis šiuo antrašu: 4425 So. Fairfield Avė., 
Telefonas l^afayettc 0455.

VALDYBA:
J. Sandaras, Pres., J. J. Palekas, Sekr., J. Vilimas, 

Iždin., J. J. Grisk, advokatas, P. M. Smith, Reni Estate 
Vedėjas.

DIREKCIJA
P. Grybas, J. Valskis, B. A. Javais, J. Klapatauskis, 

J. Naudžiūnas, A. Saldukas.

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Chicagos Teatre nuo rugpj. 
9 d. prasidės rodymas “The 
Single Standard”, kur figū
ruoja žymus artistai Greta 
Garbo ir Nils Asther. Tai 
romantiškas veikalas, kur į- 
pinta daug muzikos. Dalykas 
dedasi San Francisco mieste.

Roosevelt Teatre tebeina 
visų mėgiamas “Thunder- 
bolt.” Jame žymiai figūruo
ja artistas George Bancroft. 
Dalykai dedasi New Yorke, 
negrų distrikte.

United Artists Teatre eina 
veikalas “On witb the Show.” 
Veikalas turįs gražių spalvų,

marqūettėjewelr7
& RADIO

Savininkas R. Andrelitmas

AUGUST SPECIAL
Geras varnish ku 
ris džiuna į ke
turias valandas.
Galima vartoti 
ant medžių ir
fliorų arba kli- _______________
jonkų. Duodame LĮOVIK-COTE lARNlŠL 
trijų colių brušj 
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.

St. Louis “Dutch Boy” white
lead 100 svarų ........................... $11.50
Pure Turpentine .................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, m 
Telefonas Lafayette 4689

rVAiRČS KONTRAKTOR1AI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

dc Hard«rare Co., dabar perėmė visų 
biznį į savo rankas ir duos visose Ho 
biznio Sakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnterg & Decorators 

J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7241

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, rs- 
kordų lr t-t. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

M. ZIZAS

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK 8380

Per visą rugpiueio (August) 
mėnesį kas pirks musų krautu
vėj 100 svarų Ilammcr Bro
thers AVliite Lead, tas gaus 
4 colių grynų Cbinijos šerių 
šepetį dykai.

Pristatom visur.

J. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850

Chicago, Hl.

Mamų Statymo Kontraktorlos 
Statau įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. Califoraia Avenne

Yelef. Hemlock B52«

Telefonas Canal 72SS

PETRAS CIBULSKIS
Maltavojlmo Kontraktorlos 
Dažų Ir Popleros Krautuvė 

3114 S. LEAVITT ST. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

BIZNIS
PARSIDUODA kriaučiška 

šapa su visais įrengimais. Biz
nis gerai išdirbtas, darbo 
daug. Kaina prieinama.

2543 West 71 Street

Pardavimui iee-cream 
parlor. Vieta gera, biznis iš
dirbtas. Priežastį patirsite vie
toj.
1503 So. 49 Avė. Cicero, IU.

Tel. Boalsvard $114

M. YUSZKA <& CO.
PLUMRiMG A HEATIMG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4t$4 RO PAULINA i

mortgečiaTpaskolos
2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,00$.0$
8804 SO. KEDZIB AVENUB 

TeL Lafayette 4738-4714


