
"Braugas" yra vienintelis lię- 5 
tuvių katalikų dienraštis Ameriko
je. Šiais metais suėjo jo fyvavi- i 
mo 10 metų. Visi *'Draugo'' drau
gai jį remia, nes "Draugas" re
mia savo draugus. 

$*aud» — tai galinga jėga. Tą 
jtea gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos prieina. 
Susipratę katalikai remia pinigaii 
ir rastais katalikišką spauda. 
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« « » ! !:«[•« IŠ Floridos Vėtra Nuūži 1 
""* !"Alabamalr TAIP TVIRTINA GEN. 
FELIX DIAZ 

XEW ORLKANS, rūgs. 21. 
— Čia gyvena Meksikos gen. 
Felix Diaz. garsaus Don Por
firio Diaz brolėnas. Porfirio 
Diaz ilgus metus Meksikoj 
prezidentavo ir jo Mikais toj 
ša Iv buvo tvarka. 

(ten. Felix Diaz pradf'jus 
1912 metais keliose i evoliuci
jose dalyvavo. J o tikslas buvo 
sutriuškinti savo dėdės prie
dus ir paėiam užimti diktato
riaus vietą. Bet nevyko. (Jalų-
gale jis buvo suimtas ir pa-
liuosuotas su sąlyga apleisti 
Meksiką. J is taip ir padarė. 

Denuncijuoįa Calles 
**Ksu nnoir.ii!.1"*", sako gen. 

F. Diaz, "kad priešreliginiai, 
prieš svetimšalius atkreipti ir 

1 kiti Meksikos įstatymai vra 
nelegaliai ir lygus zerui. Kai
po tokiu nėra reikalo nei ana
lizuoti. 

"Pradėjus spalių 10, 1913 
m., kuomet Tictofiano Hnerta 
paleido Meksikos kongresą, 
kiekvienas ligšiol pravestas į-
statymas nėra legalis. Ypae 
1917 mietu konstitucija dauge
lio pačiu. Meksikos advokatų 
pripažįstama nelegale ir kai
po tokia vien smerkiama. 

"Pas tar ie j i Calles dekretai 
religijos klausimais yra tik-
ras absurdas. Tai dėlto, kad 
jais peržengiama pati nelega
le konstitucija. 

Calles be teises 
•'Prezidentas Calles neturi 

legalių teisių skelbti, tuos ar 
kitus dekretus. J i s pats nėra 
legaliai kvalifikuotas užimti 
prezidento vietą. I r kuomet 
prie'šreli^iniais dekretais per-
žengiamas 1917 ra. konstituci
jos straipsnis 49, pati konsti
tucija legaliai nepripažinta 

"Kuomet Porfirio Diaz val
džia sugriauta, gyvavo 18T># 

' m. konstitucija. JTa konstitu
cija pareiškia, kad visi konsti
tuciniai priedai turi but kon

greso pravesti ir didžiumos 
valstijų Iegislaturų ratifikuoti. 
Tos procedūros nesilaikyta, 
kuomet paskelbta 1917 m. Ca-
rranzos konstitucija. Taigi ji 
yra be jokias vertės. 

Diazo karijera 
Gen. Felix Diazo karijera 

triukšminga. Savo dėdės pre
zidento jis buvo pasiųstas Me
ksikos militarinėn akademijom 
Chapultepec. Baigęs su paga
rba paskirtas policijos virši
ninku federaliam distrikte. Pa 
skiau paskirtas Oxaca valsti
jos gubernatorium. [Tuo laiku 
Madero vedama revoliucija su
griovė Porfirio Diazo valdžią. 

1912 m. gen. F . Diaz iškė-

NEVYKO AEROPLANU NU
SKRISTI I PARYŽIŲ 

Milžiniška mašina sudegė; 
du asmeniu žuvo 

CHICAGOJE 

Floridos Išnaikintuose Plotuose 
* 

Veikia Karo Padėtis 
; 

terius, valstijos reprezentan
tus ir Raudonojo Kryžiaus 

atstovus, taipat medikalius £ta 

MIAA1I, jFla., rūgs. 22. — 
Palikusi išnaikintą Florida va
lstijos dali vėtra plačiu ruo
žu per Meksikos užlają" persi-j bus. Kareiviai šimtus žmonių j d a n t m i s l m i k o r a t a s , kuriuomi ! " | ^ ^ ^ ^ 
metė į Alabama ir MississippiĮ grąžina atgal, nežiūrint prašy-, v a l ( l o n i a s krumpliuotas r a t a s ' L l ^uLu'Lv, ;LAIA 

NEW YORK, rūgs. 22. — 
Garsiam iš karo laikų francu-
zų lakūnui kapitonui Rene 
Fonck nevyko skristi skersai 

| Atlantiką tikslu pasiekti Pa
ryžių be sustojimo. 

Vakar anksti rytą leistasi 
ton kelionėn. Mašinoj buvo ke
turi asmenys. Kapitonas Fo-j 
nck buvo styrininku. Skrin 

valstijas. i mų, ka<l jie einą ieškoti saviš-
Tečiaus tenai ji jau neteko j kiu arba giminių. , 

savo dide'ao šnekumo ir m Saugumas prieš epidemijas 
didelius nuostolius galėjo at-1 Ypač imamasi priemonių, 
likti. kad nukentėjusiu, plotų gyven-

Anot žinių, porą miestelių! tojus apdrausti nuo galimų 
isdalies apgriovė, bet nei vie-1 epidemijų, 
nas žmogus nežuvęs. Yisnr_ iškabinti dideli skel-

Tuotarpu Floridos plotuose!bimai, kad žmonės gerti van-
apskaitoma bus žuvusių 057, denį pirmiaus atvirintų ma-
asmenys. 374 lavonai jau ras-jžiausia 20 minučių. Sveikumo 

krumpliuotas 
balansuoti nusileidimą. 

Ratui nusmukus, aeropla
nas, kurs skrido virš 60 mai 

Du plėšiku suimta 
Midnight Frolic kabareto 

vienas savininkų, 0 . J , Mul
lenbach, 1046 Balmoral ave., 
savo namų prieangy vakar ry
te užpultas, kuomet jis su sa
vimi turėjo 6,000 dol 

Vienas plėšikas jį užpuolė, 
kitas plėšikas buvo skersai ga
tvės sargyboje. 

Mullenbach nujautė galimą 
užpuolimą, tad rankoje kiše-

| niuj laikė revolverį. Kuomet 
i ra

nkas, Mullenbacb iškėlė ran-

Mexico City Mieste 
Areštuota Du Vyskupu 

MEXICO CITY, rūgs. 22. , 'Valdžios agentai ir policija 
— Meksikos valdžia visus a-
reštuotus katalikus palauosa-
vo. Bet paskelbė, kad jie bus 
nubausti kitų pamokai. 

Areštuoti katalikai tvirtina, 
kad jie į kunigo Mendez na
mus susirinko sakomą kunigą 
pasveikintų jo varduvių dieno
je. Tuotarpu policija ėmė ir 
prikibo. 

ką su revolveriu ir ėmė pyš-
kyti į nustebintą plėšiką. Kuo j y į ^ r j O O CITY 

w . • i r i i 1 i • v 

met šis griuvo, Mullenbach iš-
lių valandoj, pasuktas atgal į ^ ] a u į a n pas savo automo-
iš juros sausumon. Skr indan t | b i l i n Sargyboje stovįs plėši-
jis kaip reikiant nebalansuo-, kftft ^ m e į jį gaudyti, bet ne-

ta ir menka jų dalis neidenti- departamentų viršininkai pri-
fikuota. Sužeistųj į^isam plo- žiiui, kad tas ir kiti sanitari-
te busią viiJž 4 tūkstančių. į niai parėdymai butų pildomi. 

Vienam šiam mieste žuvų-j Miami ir Hollywood kanali-
siu bus virš 125, gi apie 2,000; zacijos ir. vandens sistemos 
si:žeistų. Miąmi keliuose prie
miesčiuose 45 žuvę ir keletas 
šimtu sužeista. 

sugadintos. Per porą dienų 
vanduo traukiniais i£ kitur 
buvo atvežama*;. Tuo laiku va-

C'ia vėtros atlikti nuostoliai ndens pumpavimo įstaigos pa-
apskaitomi 'jigi 50 milijonų taisytos. Bet pumpuojamas va 
dolerių. i nduo pirm vartojimo turi but 
Karo padėt is i atvirintas. 

Kituose aplinkiniuose mdes- j Šelpimo da rbas 
tuose ir miesteliuose tokia pat | 'Didelės senovės palmos, ą-
padėtis. Hollywoode yra blo-jžuolai ir kiti medžiai vietomis 
giausia. Daugelis vaiki) nete-'į dalis sulaužyti arba išvarty-
kę arba negali surasti savolti . . 
tėvų. 'Tenai apie 75 asmenys! Šelpimo darbas visuose plo-
žuvę ir apie 600 sužeistų. Dau
gelis nanuj į griuvėsius pa
keista. 

Visuose nukentėjusiuose 
plotuose paskelbta karo padė
tis. Kareiviai saugoja visus 
vieškelius ir apylinkes ir į ap
griautus miestus nieko neilei-

jamas ėmė šlyti į vieną šoną. 
Arti žemėg vieno šorio sparnai 
smogė į žemę, ekspliodavo ga-1 

žolina ir visa malšina užsiliep
snojo. Kap. Fonck \r jo asis
tentas leitenan. Curtin suspė
jo iššokti laukan. Oi radio o-
peratorius Clavier ir mechani
kas Islamov, Kurie buvo užsi
darę viduj, žavo liepsnose. 

Neskaitant motonų ir įrengi-
nioo, vieno aeroplano pagami
nimas almėjo- apie IflO/MMV cloJ. 
Tai darbas inz>. Sikorskio. 

kliudiė, 
Greitai painformuota poli

cija atvyko ir rado vieną plė
šiką pavojingai pašautą. Šis 
išdavė savo sėbrą, kurs taipat 
suimtas. 

kunigo Mendez namuose atli
ko kratą. Ieškota kokių nors 
įtariamų raštų. 

Pranešta, kad dar daugiau 
katalikų busią areštuota. Nes, 
girdi, katalikai kasdien turį 
mitingus, kas įstatymais už
drausta. 

Pagaliaus Valdžia prikibo 
prie dviejų vyskupų ir pas
kelbė, kad juodu esančiu are
šte. Jiedviems uždrausta ap
leisti Mexico City. 

Tai Saltillo vyskupas Eche-
varria ir Sonora vyskupas Na-

! varrete. 
Valdžia juodu kaltina už 

darbavimąsi už ekonominį boy 
kotą, kurs Calles valdžią bega-

žinomos kaipo darbuotojos ka-llo spaudžia ir remria jai ka
talikų tarpe. ' pus1. 

rūgs. 21. — 
Be dviejų šimtų su viršumi a-
relštuotų čia katalikų, areštuo
tas dar ir kun. Janaro Mon-
dez, kurio namuose tie katali
kai buvo susirinkę mitingam 

Tarpe areštuotų yra dauge
lis įžymiųjų moterų, kurios 

tuose plačiai išvystomas. Nu
kentėjusiems parūpintos pala
pinės ir pakaktinai maisto. 

H initai gydytojų ir nursių 
užimti sužeistaisiais. Visiems 
parūpinta atatinkami] vietų 
laikinose ligoninėse. 

Visa šalis Floridai ištiesė 

| BUVUSIO DIKTATORIAUS 
NEĮVYKINTI PLANAI 

ATĖNAI, rūgs. 22. — Bu-
vusis Graikijos diktatorius ra
ndasi uždarytas Krete saloje. 
Laikraštininkams jis pranešė, 
kad planavęs pakelti kaifą Tu
rkijai ir užimti Konstantino
polį tiks'u grąžinti Graikijai 
buvusią jos sostinę. 

*Ta jo išpažintis sukėlė ne
paprastą sensaciją. 

džia, išėmus laikraščių repor-' gausią pagelbos ranką. 

OLANDIJOJ KILO ABEJO
NIŲ 

ITALU A TARPININKES 
ROLĖJE 

AMSTERDAM, rūgs. 22. — j BUDAPEŠTAS, rūgs. 21. 
T. Sąjungos taryboje, Olandi
ja laimėjo laikiną vietą. Da
bar ji nori tos vietos atsisa
kyti. Priešinga didžiuma gy-

— Anot žinių iš Bukarešto, 
Rumunijos sostinės, Italija 
mėgina tarpininkauti tarp bol-
ševistinės Rusijos ir Rumuni-

ventojų. Prigulėdama tarybai jos tikslu abi šalis sutaikinti. 
Olandija tarptautinėje politi-. Italijai verčiant Rumunija 
koj nebus jau liuosa ir turės 
įvairių atsakomybių. 

liuosuotas jis greitai suorga
nizavo kitą revoliuciją. 

Huerta iškilo 
Ši revoliucija pavyko. Vald

žios priešaky iškilo Victoria-
no Huerta. Atėjus prezidento 
rinkimams, Diaz buvo kandi
datu. Bet Huerta spėkomis lai 
mėjo prezidento vietą. 

Tad 1920 metais Diaz iškė-
l*ė naują revoliuciją. Šiuokart 
jis taipat nutvertas ir kuone 
nesimaudytas. Pagaliaus jam 

sutinka pripažinti Rusijos val
džios legales teises. Gi Rusi
jai Italija siųlo: Pe r dešimtį 
metų grąžinti Rumunijos sa
vastis, kokias karo laiku Mas-

^kvon paėmė globoti ir pasisa
vino. Pagaliaus Besarabijos 
klausimas dešimčiai metų su
spenduojamas. 

Italai pramoninkai darbuo
jasi suorganizuoti rusų-rumu-
nų žibalo trustą italių vadova
vime. 

Michigan boulv. ties 20 gat
ve važiuojąs motorcikliu Ed. 

VEL MEKSIKOS KARIUO
MENĖ 

MEXICO CITY, rūgs. 22. 
— Kovoti yaqm indijonus Ca
lles valdžia darbuojasi, kad 
AVashingtono valdžia leistų 
Meksikos kariuomenei pereiti 
per 8. ,\falstybių teritoriją. 

ŠVENTOJO TĖVO AUDI
ENCIJOJE 

Nauja kova triukšmadariu 
Ciceroj 

Užpraeitą naktį nežinomi pi 
ktadariai prieisaig Hawthorne 
botelį, Ciceroj, iškėlė * batalija 
šaudydami iš kulkasvaridiio. 

Nuvykus policijai, ten jau | 
nieko nebuvo, išėmus porą su
žeistų. HoteUo savininkas Al-
phonse Caponi nepaliestas. O 
gal jis norėta nužudyti. 

Policija areštavo keletą įta
riamų. J i yra nuomonės, kad 
norėta nužudyti Drucci, žino-
nuą triukšmadarį. Bet jo ten 
nebūta. 

Suimtas ir botely gyvenąs] 
Louis Barko. J i s reikalingas 
policijai identifikuoti piktada
rius, nes patsai į petį pagau
tas. Tečiaus jis sakosi užpuo
likų visai nematęs. 

Vokietija Susirūpinusi Klaipė
dos Vokieaų Likimu 

- * \ 
GENEVA, gvefrarija, r u g a ^ i e s r o -TOfctecIuI lato!*virrsat$ 

Plėšikai mokykloj 
Užpraeitą naktį į Engle 

\vood liigh mokyklą įsilaužei 

22. -*- Vokietija pagaliaus T. 
Sąjungoje ėmė plačiau dar
buotis savo nacionaliais rei
kalais. 

Kadangi Vokietija 'šiandie 
T. Sąjungoje yra lygiomis tei
sėmis su kitomis valstybėmis, 
ji didžiosioms valstybėms jau 
praneša apie vargus vokiečių, 
kurie po karo atsidūrę sveti
mų šalių valdžioje. 

Užsienių reikalų ministeris* 
Stresemann suvažiavime daž
nai kalba, magindamas šuva 

patekę svetimos valdžios jun
gam Ir, turbūt, nori, kad "vo
kiško j i " Klaipėda butų grą
žinta Vokietijai. 

Nusiginklavimo komisija 
pripažino, kad nusiginklavimo 
konferencija, jei "leis materi-
jalės apMnkybės", turi įvykti 
pirm T. Sąjungos suvažiavi
mo 1927 m. 

Kita komisija franeuzams 
reikalaujant išsprendė a r t i 
miausiuoju laiku sušaukti ta rp 

žiavimo dalyvius įtikinti kad į tautinę ekonominę konferenci-
tokio "vokiško" Klaipėdos ją. 

JAPONIJOJ PRAMATOMOS 
POLITINES SUIRUTES 

j laukti didelių politinių suiru-
cm. 

v 
19 

ROMA, rūgs. 22. A Vakar 
privatinėn Šventojo Tėvo au-
diencijon priimtas Rumunijos 
premieras Averescu. 

5 ŽUVO, 5 MILIIONAI DOL. 
NUOSTOLIŲ 

DES MOINES, Iowa, rūgs. 
22. — Iową valstijoj potviny 
žuvo 5 asmenys. Materijaliai 
nuostoliai siekia 5 milijonus 
dol. 

LONDONAS, rūgs. 22. — 
Anot žinių, Ispanijos provin-

Rouzteika, 21 m., susidaužė su[cijpj Katalonija pramatomi" su 
lė revoliuciją prieš Madero į pasiūlyta apleisti Meksiką. J is j taxicab. Taxicab Šoferis H. Sty ( kiHmai. fValdžia koncentruoja 
valdžią ir buvo suimtas. Pa- taip ir padarė. 

plėšikai. Suskaldė "seifą" ir 
pagrobė apie 700 dolerių. 

Plėšikai tikėjosi rasti apie 
3<f,000 dol. Nes išvakaro to
kią sumą turėjo įmokėti va
karais lanką mokyklą moki
niai. 

Tečiaus tie mokiniai išva
karo nemokiėjo pinigų ir pik
tadariai apsivyM. 

Pagrobti pinigai prigulėjo 
įvairieins mokinių kliubams. 

Chicagoj renkamos aukos 
Nukentėjusius nuo vėtros 

Floridoj šelpti Chicagoj ren
kamos aukos.. Norima surink
ti ligi vieno milijono dolerių. Į 

Iš Joliet kalėjimo pabėgo 
keturi kaliniai. Sakoma, jie pa 
suko ant Chicago. Vietos po
licija painformuota. 

Policija smarkiai veikia prieš 
studentus 

• 

^RAUDONIEJI GRASINA 
SVETIMŠALIAMS 

TOKYO, rūgs. 21. — Nese-f . P E K I N A S , rūgs. 22. — Ki-

ka areštuotas. kariuomenę. 

Policijos leitenantas Mills 
paskiftas bombinio detektivų 
būrio viršininku. Būrys prigu
li detektivų biurui. 

nai Japonijoj išleista naujas 
įstatymas, tai ramybės palai
kymo [statymas. Einant tuo 
įstatymu, policijai duodama 
teisių spėkomis tvarkyti visas 
politines partijas. 

Pirm šešių mėnesių areštuo
ta apie 50 studentu, lankiusių 
Imperijalį Universitetą Kyo-
to. Policija juos įtaria susi-
dėjime su komunistais prieš 
valdžią. 

Dabar ta pati policija tų 
studentų ir kai-kurių profeso
rių namuose atlieka kratas. 
Ieško įtariamų raįtų. 

Kai-kurie laikraščiai denun-
cijuoja policija. Sako, tuo bū
du Japonijai "kviečiama re
voliucija". 

Pramatoma, visų universite
tų studentai iškels politinę a-
kciją paleidus parlamentą. I r 

nijos raudonoji armija, kuri 
valdo Cantoną, Hankovą ir a-
pylinkes išilgai Yangtze upfes, 
painformavo svetimas valsty
bes, kad jų visi laivai pasiša
lintų U karo zonos pakraščių, 
nes priešingai tie laivai bus 
apšaudomi. 

CHICAGO IR APYLIN-
o 

KĖS. — Nepastovus oras; 
pramatomas lietus; vakare vė
siau. 

Pinigų Kursas. 
VAKARYKŠČIOS DIENOS 

• 

Lietuvos 100 litų . . $10.00 
Britanijos 1 eteri. sv. 4.85 
Frandjos 100 frankų 2.81 
Belgijos 100 frankų 2.74 
Italijos 100 lirų 3,64 
Šveicarijos 100 frankų 19.33 

jei policija maišysis, reikia Vokietijos 100 markių 23.81 
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Trečiadienis, Rūgs. 22 d., 1926 
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TeL Rooeevelt I?»l 

PASTABELES 
l 

rai užpildyti padidėjęs inusij 
chorų veikimas. Muzika, dai
na ir giesme, jaunųjų kuklus 
juokai, mokinamasis, observa-
cija ir gražus santykiai su 
choro draugais pilniausiai pa-1 
jėgs užpildyti kultūros trokš
tančią sielą. 

PERSEKIOJIMU TIKSLAI. 
Katalikų Bažnyčios padėtis Meksikoje beteisė ir baisi. 

Katalikams uždilausta turėti mokyklas, prieglauda*?, ligoni
nes, uždrausta leisti knygos, laikraščiai visuomeninio turi-

ATSIŠAUKIMAS 1AME-
KOS LIETUVIUS. 

Prasidėjus tarp Vokietijos 

serijos kursuose: merg. — 1; 
nesimokina: merg. — 2; mcz-* 
gykloj: merg — 10; siu vyk*-

Sovietų Rusija buvo pasiu-} Už sutartinį giedojimą baž-
liusi atskiroms Pabaltės vals- į nyčioj, už linksmaus vakarė-
tybėms sudaryti apsaugos su
tartį. Tąją sutartį daryti bu
vo linkę ir Latvija ir Estija. 
Bet. įsipainiojo lenkai: jie bū
tinai norėtų Pabaltės valsty
bėms vadovauti. Tuo tikslu, 
susitarę lenkai su latviais ir 
estais, pasiūlė bolsevistinei 
Rusijai sudaryti minėtą sutar
ti bendrai ir kartu su visomis 
Pabaltės valstybėmis. 

nio, uždrausta dėtis i politines partijas, atimta kunigams pi- ir Rusijos karui ir vokiečiams v a > n o , „. , v \ . . . . . 
!, , . 1 :: . « „ . . , . , . . M . . • v , , T . , dziai Vilniaus krašte tarp lie- Gimnazijoj: berniukų — 
lietybės teisės, galutinai Calles panorėjo, kad ne vyskupai 1915 metais užplūdus Lietuvos f a* . ^ :™ ~>i;tfU> « ' — « , ! 

& . ' . . . , TT-1 • T , • • i tuvių įstautimmo politiką-ve- mergaičių — 2: mokvtom 
šventintų ir skirtų parapijosna kunigus, bet miestų ir mieste- kraštą, \ i l m a u s lietuviai or-' 
lių majoras — burmistras su savo patarėjais. ganizavo savo sostinėje drau-

Visą griovimo darbą Calles valdžia atliekla pažangos, pro- Į giją, kuri turėjo tikslą pabė-
reso obalsių. Deja, tas progresas yra į blogą pusę, į žmonių 'gelius nuo fronto sulig išga-

lio paruošimą bus dėkingos 
choristams mūsų kolonijos, pa j tanisinimą, atimant jieĮms kultūrines katalikų įstaigas, bet už-
rapijos, tik reikėtų kiek ga- J sigeidę masonai pasipinigauti iš Bažnyčios, suruošė Katalikų 
lint galingesnius chorus suda- • Bažnyčiai Meksikoje negirdėtus suvaržymus, 
ryti. Atminkim, kad giesmė, 
daina, muzika švelnina, tobu
lina jaunimo sielą. 

lės šelpti. O tuomet Vilniun 
buvo susitelkę daug tokių ai- J 
kanų pabėgėlių ypač iš Su-! 

i kurios iš auklėjamųjų negali-
j ma nė manyti išgauti: čia rei
kia labdarybės žmonių gelbėti. 
O draugijos įstaigų paturėji-Į loj: merg. — 35; audykloj: 
mas Vilniuje ir jų šelpimas,' merg. — 4. Viso 118. 
ypač šiuo laiku lenkų vai- Kun. K. Stasio bendrabutis. 

71, 
sė

dant, yra būtiniausias lietu- minarijoj: bern. — 62; nesi-
vių tautos reikalas ir prieder- mokina: bern. — 1; mezgyk 
mė. Todėl draugijos komite- loj: merg. — 1. Viso 138. 
tas, žemiau paduodamas glo- Didžioji prieglauda. 
bojamųjų statistiką, kviečia 
užjaučiančius Amerikos lietu-

"Vossische Zeitung" pata
ria Lenkijai išsižadėti geru
mu Dancigo miesto ir karido-

Aiškiai Calles valdžios tikslus aprašo New Yorko ' World' 
dienraštis mgp. 22 d. Straipsnio autorius pažymi, kad jo pa-

, varde nebūtų dedama. 'Jis sako: "Gyvenu Meksikoj ir greit 
atgal gryšiu". 

Štai kas rašoma: 
" A i esu amerikonas, protestantas ir priede masonas. Il

gus nielus gyv. Meks.ir apie viską rašau teisybę. Yra žinoma, j nu. Didžiajam karui pasibai-
kad Meksikos prezidentas Calles neišpažįsta katalikų tikėji- \ giant -ir globiamųjų pabėgėlių 

valkų, Kauno, dalinai ir Vil
niaus gub. Todeliai tapo įs
teigta Vilniuje keletas prie^ 
glaudų, kuriose buvo tie nuo 
karo nualintieji pabėgėliai tal
pinami, maitinami ir prižiuri-

Gimnazijoj: bern. — 34, 
merg. — 5; mokyt. sem.: bern. 

Tąjį Pabaltės respublikų; . vokiečiai lvlai ****•)• Kuomet Calles'ui dirstels į akis mirtis, aš tikiu, jei tu-

Bet tasai Lenkijos žygis 'riaus, nes Vokietija padalinta 
nedavė gerų išdavų. Lietuv a 'negalinti taip toliau gyvuoti, j mo. Kiek man žinoma, jis neišpažįsta jokio tikėjimo. Tačiau Į daugumui savo namuosna grį-
pasiliko nuošaliai ir mano pa
t i viena sudaryti saugumo su
tartį su Sovietų Rusija. 

Tasai laikraštis ramina to-įnlan pačiam teko girdėti jį kalbant, kad jis tikįs į Dievą.Ižus, draugija nenustojo vei-
liau lenkus, žadėdamas Len-Įj is taipat masonas. Bet Meksikoj nemažai katalikų priguli j kusi: ji ėmė globoti mažus tų 
kijai Klaipėdos uostą, J masonų organizacijai (Tuo pačiu jie daugiau nėra katalikai, nukentėjusių nuo karo tėvų 

vaikus, ką ji ir sulig šių dienų 
politikos skirtumą patyrę Sa-
vietai pasinaudojo. 

Rusijos valdovai labai bijo 
si galingos Lenkijos, todėl ją 
silpnina. Kadangi tai rusų po
litikai esamu momentu geriau, 
šiai patarnauja Lietuva, So
vietai savo gero siekdami, 
Lietuvą remia, kitoms gi res
publikoms, norint jas atgra
sinti nuo Lenkijos, pagrasino, 
sakydami, kad Sovietams tek
sią peržiūrėti savo taikius nu-

pėdą iki šiol laikytų siiv 
mių srityje ir kad gali kam J 
nori, tam pažadėti. 

Mūsų diplomatai, aišku, tu
rės atkreipti Vokietijos vai-, 
džios domę į tuos "Vossiselie 

l Zei tung , , tarimus. 

. v jrės sąmonės, jis šauksis kunigo. Jei jis to nenorės, jo namiš-. daro. Turėdama, kaip iš že-
įniau paduodamos statistikos 

Mūsų tautininkų vadai pa
tys pradeda ištautėti. 

kiai tuo rūpinsis. 
Calles'o šeimynos moterys yra katalikės. Kuomet viena Į matoma, net 9 Vilniuje, labda 

jo duktė nesenai ėjo už vyro, religinės apeigos įvyko Sv. Bri- , rybės įstaigas, draugija šiais 
gidos bažnyčioje, kuri Meksikos sostinėj skaitosi viena gra- j laikais talpina ir užlaiko jose 
žiaiisių bažnyčių, kuriai priguli sostinės aristokratija. [keletą šimtų daugiausiaLnaš-

Patsai Calles tų savo dukters vedybų laiku nebuvo baž- kaičių ir pavargėlių tėvų vai-
, nyčioje. Matyt, nuo to žygio jį sulaikė šioks-toks išskaitlia- j k*»i kurie naudojasi mokslu 

vimas. 19.15 m. revoliucijos laikais jis su gen. Ųbregonu Yaquij Vilniaus mokyklose ir ama-
indijonų priešaky inėjo Meksikos sostinėn. Jam liepus indijo-j^ose ir rengiami ateičiai, 
nai Sy. Brigidos bažnyčion įsibrovė ir viduje viską aplaužė, j kaipo naudingi savo krantui 
subhuirojo. Bet bažnyčioje buvo meilus, Obregon ir jo priva-* žmonės. Tokio didelio auklė-

jtinių būrio užlaikymui yra rei 

vius Vilniaus krašto pavargę-Į17. konservatorijoj: bern. 1. * 
Viso 57. 

Antakalnio prieglauda. 
Gimnazijoj: bern. —* 1, mer

gaičių— 13; mokytojų semi
narijoj: merg. — 22; siuvyk
loj: merg. — 1. Viso 38. 

Dviklasės internatas. 
Gimnazijoj: bern. — 27; 

mokyt, seminarijoj: bern. — 
12; pradžios mokykloj: bern, 
— 2; nesimokina: bern. — 1; 
siuvykloj: merg. — 1; batų 
dirbtuvij : bern. — 12. Viso 
55. " 

Sv. Mykalojaus prieglauda. 
Gimnazijoj: merg. — 24; 

mokytojų sem.: bern. — 0, 

liams, kiek kas gali, rinkti au
kų draugijai nukentėjusiems 
nuo karo šelpti ir surinktas 
aukas siųsti D-ro J . Basana

vičiaus adresu: Wilno (Po-
land) Gimnazjalna 4-1. Kiek
vienam ir už mažiausias au
kas iš anksto Draugijos Ko
miteto vardu tariu širdingą 
ačių. 

Lai gyvuoja Amerikos lab
dariai lie tuviai! 

Komiteto Pirmininkas 
Dr. Basanavičius. 

STATISTIKOS ŽINIOS. 

Apie Vilniaus Lietuvių 
Draugijos nukentėjusiems nuo} m e r g > _ i ; siuvykloj: merg. 

sistatymus link Latvijos ir 
Estijos, kadangi jos nencam-^ baldomos ir nenyktų sveti-, 
čios derybų vesti dėlei saugu-'|mų juroje. Prie ištautėjimoj 
m0m . 4 4 labai smarkiai veda maišytu 

' '-:-'• Į tautų vedybos. Jau lietuviai 
Atėjo rudens lietingos die- j iš -patyrimo žino, kiek tai blė-

nbs ir ilgi vakarai. Pasibaigė • dies kautai davė lietuvių ir 
tyrame ore pramogos, išva- J lietuvaičių vedybos su len-
žiavimai. Žmonės pasilieka į kais: lietuvis greičiau sulen-
daugiau uždaryti blogo oro kės negu tenlps sulietuvės. 

Kiekvienam savo tautą my
linčiam žmogui svarbu, kad į tinis sekretorius jaunikiui patarnavo, 
tautos jėgos nemažėtų, nebūtų 

karo šelpti laikomas jos prie 
glaudose ir bendrabučiuose 
našlaičius ir neturtingus vai
kus 1926 m., sausio 1 d. 

Aušros Vartų bendrabutis. 
Gimnazijoj: berniukų — 2; 

mergaičnj — 47; mokytojų, 

118: 

1. Viso 32. 
Trinapolio prieglauda. i 

Pradžios* mokykloj: bern.— 
merg. — 22; nesimokina 

!— 1. Viso 41. I 
"žiburėl io ' ' prieglauda. 

Gimnazijoj: bern. — 30, 
merg. — 6; mok. sem.: bern. 
— 3, merg. — 5; siuvykloj: 
merg. — 3. Viso 50. 

Agronomų prieglauda. 

namie je. Kas daryti? Ką 
veikti ? klausia daugelis. 

Kilusio valdžios su Bažnvčia konflikto dugne nieko **-}**&** turėti didelės išlaidos, ĮseminiriRj: merg. — 17; aku-
ra neaiškaus. Štai A. B. C. [j • = ! — = _- * - -

" 1 , Calles savo iškeltą kovą Bažnyčiai mėgina pateisinti ' ko. Nei Calles tuo žvilgsniu nieko nedaro. Kas-gi Meksikoj 
tuo, buk katalikų kunigija maišosi politikoj. Bet faktai su-j įsteigė aukštąsias'mokslui įstaigai-f Katalikai. Vieni katalikai 
griauja tą jo teisinimąsi. Kaip žinoma, Bažnyčia pradėjus' švietė tamsius Meksikos indijonus ir ligšiol Meksikoj gyva-į Gimnazijoj: bern. 7, 
1867 metais Meksikoj nesiskaito politiniu faktorium. Tais me- vo vienos katalikiškos mokyklos. j merg. — 13; mok. seninari-
tais Juarez nužudė'Maksimilijoną ir Bažnyčią visais atžvil- " K a d Katalikų Bažnyčiai nevyko apšviesti liaudies, už : jo j : bern. — 3, merg. — 1; 
giais suvaržė. Je i katalikų kunigija butų dalyvavusi politikoj, i tai kaltos visos buvusios Meksikos valdžios. Jos nuolat trukdė j pradžios mok.: bern. — 1, 
kaip Calles sako, ji butų prezideuto ofise išlaikiusi Diazą. Bet "Bažnyčiai švietimo darbą. Calles valdžia pagaliau visai už-jnierg. — 3; dailidystej* — 
nebūdami politikoje, negalėjo to atsiekti. Jei Katalikų Baž-1 darė katalikiškas mokyklas, patsai nieko neveikdamas švie- be™- 1- Viso L'* 
nyčia politikoj butų turėjus balso, paties Calles valdžia lig-, timo reikalu. 

Bažnyčia nesimaišo Calles'o politikoj. 
neturi ginklų. 

4. Calles sferose kalbama, kad jis, ty. Calles, nestato rei-
Bendras skaioius. 

Gimnazijoj: bern. — 172, 
kalavimo, kad jo parėdymai ir 1917 metų revoliucinė kons- merg. — 110; mokytojų semi-

Tą mūsų tautiečių silpnybę 
, • ,-. , v «,«w, i^1^! nebūtų gvvavus. Bažnyčia nešima 

žinodami, privalėtume ruprn- Į * &* 
^T , . j 4 . 1 1 r A : • „ r t „ , f l l •„.'' Calles vabKia apsiginklavus, Bažnyčia 
Vieni ema į judamuosius {tiš, kad lietuviai nevestų ir 1 l ° 

paveikslus pažiūrėti, bet ne-'j lietuvaitės netekėtų už svetimi **2- l>ažnyčiai kova iškelta einant revoliucine programa. Į titucija butų griežtai vykinanm. Girdi, daug neteisybių žmo- (narijoj: bern. — 98, morg. — 
d . . , . . . •• ^taučiu Tokias mišrias ve4y- įMoWkw militaristai revoliucionieriai yrfa priešingi trims da- nėms atliekama prezidentui nežinant. Toks išsisukinėjimas y - ,51 ; pradžios mokykloj: bern. i 

;Zilt0_ įlykams: visokiai senovės tvarkai, kapitalui ir religijos tauti- ra tikrai paikas. Nes kasgi vykina prezidento dekretus pre- — 22, merg. — 28; konserva-
šingai, skandalingos scenos la-i bas labai perša anglomzato 
biau tik vidaus harmoniją su
ardo. 

riai Jie žino ką daro. Bet | n i a m dominavimui. Jei šiandie protestantai Meksikoje butų 
1 1 * 1 * * J • * • • i 1 * * 1 * i i 1 * 1 * 

skaudu lietuviui darosi skai-
Jaunesnieji eina į šokių va-jtant Brooklyno Sirvydo, ta-

karus, kad ten prie progos su- j riamojo tautiečių vado, pašie-
sipažinus ir gal gyvenimo! pi mus tų, kurie peiika miį-
draugą radus. Bet ir čia am- ' r ias vedybas. Nejaugi Širvy* 
žinai čarlstoną šokant įkiri 
iki gyvam kaului. O sielos kul
tūra palikta nuošaliai prašosi 
maisto. 

Tą spragą galėtų labai ge-l 

das siekia anglonizatonaus 
vardo! 

SKAITYKITE JR PLATIN
KITE . "DRAUGĄ" 

katalikų vietoje, tai ir jie butų persekiojami, kai katalikai. 
Per šešiolika metų revoliucionieriai vykiną savo programą 
ir negali f vykinti. J ie įsiėdė visiems. Savo gavo ir Dėdė Ša
mas. Pastaraisiais metais revoliucionieriai tačiau labiau atsi
suko prieš Katalikų Bažnyčią. Jie turi neatsiekiamus tikslus. 
Xori pavergti kunigiją ir tuo būdu užtikrinti sau ramybe.-

4 ' 3 . Meksikos valdžia puolasi naikinti katalikiškas moky
klas tvirtindama, kad tose mokyklose tik vaikų protas nuo
dijamas. Meksika praeitu šimtmečiu praleidus visokių val
džių. Bet ką gera tos valdžios atliko žmonių švietimui? Nie-

zidentui nežinant arba jam nelabai to norint. jtorijoj: bern. — 1; akušerijos 
" 5 \ Pagrindinis Meksikos revoliucionierių militaristų kursuose: merg. — 1; nesimo-

nusistatymas prieš Katalikų Bažnyčią yra pasipelnyti bažny-1 k m a : bern. — 3, merg. — 2; 
čių turtais. Juk ir Juarezo laikais iš bažnyčių išspausta ligi. siuvykloj: merg. — 42; mez-
paskutinio centavo. Tad valdžios priešaky stovį despotai ir gykloj: merg. — 11; audyk-
šiandie darbuojasi prisižerti į kišenius aukso. Šis yra svar- i°J : nierg. — 4; dailidystej: 
bžtosiai j% ift»W\ \^*™> — 1; batų siuvykloj: 

Taip Calles valdžios žygius prieš Bažnyčią įvertina net ,bern. — 12. Viso: bern. — 
nekatalikas ir masonas. O mūsų laisvamanėliai šoka it ant 309, mėrg. — 249* Išviso 558. 
virvutės, pritardami nekultūringam Calles'o darbui. Dr. J . Basanavičius, pirm., 
£ f e « ^ p ^ X \ J - T- Kun. Bieliauskas, sekr., 

•mm. 

P R O T O K O L A S . 
AMERIKOS LIETUVIŲ RYMO KATA

LIKŲ FEDERACIJOS XVI 
KONGRESO 

Įvykusio 1926 m., rugpiučio 24 — 26 d., 
Waterb»ury, Conn. 

(Tąsa). 
Amerikiečių reikalais rūpintis tik 

privačiai teprisėjo, nes Seime joks įstaty
mo svarstymas jų nepalietė. Atėjus pato
giam momentui manau priruošti įstatymą, 
sulig kuriuo lietuviai Amerikos piliečiai 
galėtų be kliūčių įsigyti nuosavybe Lietu
voje. 

Baigiant šį pranešimą, skaitau parei
ga Federacijai dėkoti už pasitikėjimą 
mano asmenimi ir pavedimą atstovauti 
Amerikos lietuvių katalikų reikalus Lie
tuvoje. Taipgi džiaugiuosi, kad man duo
date progos dirbti ir Seime ir visuomenė
je su tais žmonėmis, kurie Lietuvai nepri
klausomybę iškovojo, ją nuo priešų gynė 
ir tvirtus valstybei pamatus patiesė. Ma
ltam man buvo i r Federacijoje ilgus me

tus bendrai su jumis dirbti ir nuo nau
dingų Federacijos darbų nors ir Lietuvo
je būdamas pabėgti nežadu. Be to, dėsiu ; po pietų. 

Pirmas Fed. posėdis Prezid. Pirm. 
l|Un. Dr. J . Navicko uždaromas 6:45 vai. 

visas pastangas, kad dar labiau sųtam-
printi ryšius tarp Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių Katalikų. 

Gale leiskite, Gerb. kongreso daly
viai, jūsų asmenyse pasveikinti Am. or
ganizuotuosius lietuvius katalikus ir pa
linkėti kongresui sėkmingų darbų. Prašau 
gerb. Kongreso prezidiumo, mano Vardu 
pasveikinti L. D. K. S., Moterų Sąjungos-
ir L. Vyčių Seimus. Lai gyvuoja Am. lie
tuviai Katalikai! (pas.) L. Simutis. 

Iždininkas Kun. N. Pakalnis trumpai 
paaiškina Jcasos stovį. Paaiškinimas pri
imtas. 

Sekretorius K. Krušinskas nusiskun
džia del kaikurių Valdybos narių pasy
vumo, kad esą net svetimais dvasia savai 
organizacijai. Kur tokie randasi, iš tų a-
pielinkių mažai matosi ir atstovų. Skaito 
raportą. 

Išklausytas ir priimtas žodžiu pa
reikštas raportas Rev. Komisijos nario 
kun. J . A. Karaliaus. 

Rugpiučio 25 d. Bendras posėdis. 
Po &v. Mišių, kurias celebravo J . E. 

Ark. Jurgis Matulevičius ir pasakė tu
riningą pamokslą, visos organizacijos ly
giai 11 vai. susirinko bendram posėdžiui. 
Pirmininkauja Vyčių Prezidiumo Pirmi
ninkas A. Aleksis. 

Klausoma referatai. 
Prof. P . Bučys: Lietuvių katalikų 

veikimas visuomenėje ir nuveikti kul
tūriniai darbai bėgyje paskutinių 5 metų. 

Taip pat išklausyta kun. Dr. J . Na
vicko ir Prof. Dr. J . Ereto gana įdomus 
ir reikšmingi referatai. 

Bendras posėdis baigiamas 2:15 vai. 
po pietų. t 

A. L. R. K. Fed. II . Posėdis. 
Prezid. Pirmin. kun. Dr. J . Navickas 

atidaro posėdį 3:10 vai. po pietų. 
Pranešimas Dvasios vado kun. J. Am-

beto. Federacijos dvasiniai reikalai, sulig 
galimybė, tinkamai aprūpinti. Pranešimas 
.priimtas* 

Skundų Kom. Pranešimas. 
Skundas reikalaująs išnešti protesto 

rezoliuciją del dabartinės l i e t . valdžios 
varžymo katalikiškos spaudos *— nubau
dimo "Šalt inio". Po diskusijų, nutarta 
išnešti bendra protesto rezoliucija netik 
del varžymo spaudos, bet ir del šališko 

buvusią valdžią, vadina kriminalu pasky
rimą pašalpos katalikiškoms mokslo įs
taigoms, kaip antai: "Ž ibur io , , ir "Sau
lės" gimnazijoms e tc . " 

2. Užuojauta Meksikos Kat. Spaudos 
kom patiekia ir Kongresas užgiria sekian-
tį užuojautos Meksikos katalikams pareiš-

liuosavimo valdininkų. Priimta sekanti r kimą. 
j "Ark . Morą del Rio. Meidco City. 

Lith. Cath. Fed. of Am. assembled in 16 
rezoliucija: 

1. Protesto rezoliucija Liet. Valdžiai. 
— "Amerikos lietuviai katalikai su skaus
mu širdies patėmijo, kad dabartinė Lie-

annual Convention e^presses sincere sim-
patliy to Catli. of Mexico for cruel and 

tuvos valdžia pradėjo žygius prieš kata- i unjust treatment of Mexican Cath. by 
likus: kalba apie panaikinimą Teologijos 
— Filozofijos fakulteto prie Liet. Uni
versiteto, šalina katalikus valdininkus, 
skiria prieštikybinio nusistatymo mokyto-

present government of Mexico and prays 
,for speedy settlemęnt". 

Nutarta pasiųsti Fed. Kongreso var
du sveikinimo telegrama Moterų Sąjun-

jus į katalikų mokyklas ir tt. A. L. E. K. I gos Seimui Philadelphijoje. 
T-l 1 • • -r-r- • v 1. • • . im . Federacijos Kongresas griežtai protestuo- 3. Am. Liet. Bernaičių Kolegija. Siu 

..u_„- . 4 . * . 

ja prieš tuos valdžios pasikėsinimus; jis i loma skirti vieną dieną, metuose padary 
(Kongresas) kviečia^savo brolius katali- mui kolekto Kolegijos naudai. Apsvlars-
kus imtis priemonių prieš tuos pasikėsini- čius nubdugniai klausimą, geresnių pa-
nms, kad Lietuvoje neatsitiktų tas, kas sėkmių dėliai, nutar ta: palikti Tėvų Ma-
atsitiko Rusijoje a r Meksikoje. rijonų iniciatyvai, o Federacija pas ižada 

Federacijos Kongresas toliau stebisi sulig išgalių, remtį tą reikalą. " 
iš dabartinės valdžios, kuri, kritikuodama (Bus daugiau) V 

I 
. I 
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LIETIMAI AMERIKOJE 
PITTSTON, PA. 

Besilankydamas pas gimi
nės netyčiomis patekau i Pit-
stona. Miestelis nemažas, be
veik bus didesnis ui Šiaulių, 
mieste. Yra lietuviu parapija. 
Užėjau atlankyti kun. klebo-

činniene ir O. Rašinskienė. 
Raportą iš dabartinio baza-

ro išdavė p. A. Žagunienė, 
kad sąjungieeių būdoj darbuo
jas tik kelios. Reikalas butų 
daugiau darbininkių, be to 

dvasinio sustiprinimo konfe
rencija^ kaip ir per visą vasa
rą teikė joms gerų patarimų 
ir sveikų pamokinimų. Moti
na savo maloniais žodžiais 
taip-gi sustiprino, kad, eida
mos į pasaulį, dirbtų gera va
l i a ir tyra širdimi Dievo gar
bei ir žmonių naudai. 

daugiau-dalykų tuieti. Visos] Atėjo .atsisveikinimo laikas. 
są-tes turėtų jausti ppreiga. | Pasidarė didelis susigriaudini-

mas. Rodos, t ikra motina a t 
siskiria ant visados su savo 
dukrelėmis. 

Č i a g a l i m a p a s t a t y t i k i a u 

l e , t o k i o s s K a i u i n g o s l i e k u - k u n . J . L i p k t i s k e t u r i s a u k ^ t e s ' i š d a l i n t a . K o m i s i j a p i a n o s e , į s i m a s : k a s s u d a r o t ą d i d e l ę 

viu parapijos kleboną- turėtų n į ^ skyrius. | k » d k ^ \^nos natos paėmė, j meilės ryšį tarpe sesučių ir jų 
nors vieną vikarą, o čia turi Vaikeliai noriai lietuviškai bet kitos nenori imti. Firm.jperdėtinių! Vienas tėra atsa-
vienas apsidirbti. ! mokosi. Prie to juos paragina M. Vaičiūnienė kuopos, vardu j kymas: jos pildo V. Jėzaus i-

Mokykla. Garbe tėvams. 
Mokslo metams prasidėjus, 

visi parapijonai atsiuntė vai
kelius į savo mokykla. Garbė | kurios dar neprisidėjo su do-
jiems už priedermių pildymą. | vanomis, kad pasistengtų pri-
Džiaugsis jie ne vieu savo a idėt i , nes reikalinga būdoj 
vaikeliu, dora ir mokslu, bet 
sykiu ir lietuvių kalbos žino
jimu. kiek galint daugiau pasidar-

ną. Pasirodė, kad čia darbuo- Lietuvė, sesuo Estera, mo- buoti. 
jasi veiklus k u n i g e Jonas kiną lietuvių kalbos keturis Pakeltas klausimas, kaip y-
Kasakaitis. Kad taip Lietuvo- žemesnius skyrius, o klebonas ra su serijomis, ar daug jau 

t a i t o k i o s s k a i t l i n g o s l i e t u - ; ! Vn-n -i T.ii-»lm« k p t n r i s « n k 5 t e s ' i š < 

lėšų, tai pirmoj eilėj vyriau
sybei teks steigti vadmamusN 

"garbės konsulus". J ie bus 
steigįami pirmoj eilėj tuose 
kraštuose, kur to reikalauja 
mūsų prekyba ir kur yra žy
mesnis mūsų išeivių skaičius. 

D A K T A R A I : 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4442 So. Western Ave, 
Telef. Lafayett* 41M 

M M mmm. 

SKELBKITĖS ''DRAUGE'' xh 

I miesto svarbiausio jutvę garbės diplomai teikiami mok- prašė, kad narės dar sykį pa- sakymą "Mylėkite vienos 1 I 
u- \ išėjės net nustebau pamatęs !slo metų pabaigoje už gerą, siSvęstų padirbėti, kad tokiu, tą, kaip ir Aš Jumis numylė-

prekinį traukinį alsuojant. 'pažangą lietuvių kalboje. -būdu greičiau galėtumėm sa-|jau>' ir ' 'Kur bus du arba 

B I R U T E S 
Saldainiai (Kendės) Ii Lietuvos 

Jau yra galima gauti skaniau
sių ir geriausių Birutės saldainių 
V. M. S tu lp ino k r a u t u v ė j * . 

Perkupeiams, piknikų ir balių 
rengėjams perkant daugiau duo-
d a m a nuo la ida . 

Krautuvė atdara kasdieną: 

V. M. STULPINAS & CO. 
3311 S. Halsted St. Chicago 

Tel. Tards 6069 

DR. A. J. JAVOlS 
GYDYTOJAS t B CHIRURGAS 

Ofllsas: 818Š 80. Halsted Street 
TeL Boulevard 7065 

Valandos — » Iki 12, — € Ud 9 
Ress 444t So. Oallfornla Avenue 

TeL Lafayette 5798 . 
V - , . ^ 

TeL Boulevard 3686 

D t*. J . P. Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

3133 South Halsted St. 
•alandos: 9 — l t U ryta 

Vakarais nuo f Ud i 

Rez.: 6504 S. Artesian A ve. 
TeL Hemlock 2374 

VaL: UtarninkalB Ir Pėtnyčlomlf 
nuo I Iki • vai. vak. 

Mat, kasyklų salyje pirma j 
golžkelis vedama, o vėliaus f 

Parapijocas. 

prie ju dygsta miesteliki. 
Vaškas. 

GRANO RAPIDS, MIGH, 

HARVEY'S LAKE, PA. 
Seiliaus ši vieta Penylvani-, 

vo fondą, užbaigti. 
Įnešta, kad sajungiettv> su

rengtų vakarą, su vaidinimu, 
paskui, kad surengtų šokius 
su užkandžiais. Įnešimai pri
imti, tik komisijos rinkimas 

Misijos pasibaigė. 

RugSejo 12 ii. vakare su iš
kilminga procesija užbaigėme 
jubilėjaus Misijas, kurias lai-

rius. 
Ačiū jam už turiningus pe> 

mokslus, kuriais mūsų dva
sią sustiprino. 

Sajungietės ruošias. 
Mūsų darbščios sąjungietes, 

jau ruošiasi prie rudens teatrų 
sezono. Spalio 17 d. vaidins 
komedija: 

joje lietuviams nerūpėjo, be t |p a i įk tas kitam susirinkimui, 
dabar, įsikūrus joje Ėv. Jė- J Svetainę paimti pasižadėjo p. 
saus Širdies vienuolijos, Tėvo į Mikolaitietat. 
Brigmano įsteigtos, nlamui, Raportų iš M. Sein o išda-
taip ir norisi jų pamatyti. Y 0 M . Vaičiūnienė. Raportas 

Vieta gana gražiai atrodo, priimtas gausiu delnų ploji-
^ - T' . 1 1 1 * * I I . I 

Namelis ant kalneįo prie H ar- m u # 

vev's ežero kranto. Patsai eže-
gerb. kun. l)r. J . Navickas, 

Marijonų Kolegijos dirėkto- ^ ^ - ^ • ^ ^ ž m o g a u s 

rankos pirštus, ir todėl nors i 
ne p?r* didžiausias, važiuojant j 
aplink jį valtele pasidaro kelio 
apie devynios mylios. Ežero 
vanduo kyla iš bedugnių šal
tinių ir turi tik vienų išplau-
ką. Ežeras yra daug aukščiau 

Susirinkimų uždarė malda 
M. Vaičiūnienė. pirm. p. 

Korespondentė. 

' 'Ponas Daugano-
ris . 

ADVOKATAI: 

PITTSBURGH, PA. 
Liūdnas dalykas persiskirti. 

trys susirinkę mano vardu, 
ir Aš ten busiu • Jų tarpe" . 
Sesutės gyvena su Jėzumi ir 
del Jėzaus, todėl jų tarpe mei
lė ir vienybė yra daug d i d ė s - ) ^ 
nė, negu kur kitur. 

O kaip yra gražu matyti 
sesutes vienuolyne gražioj 
meilėj gyvenant. Todėl, jau
nos mergaites, jeigu norite 
ramiai, gražiai ir šventai gy
venti, pasiprašiusios Dievo, 
važiuokite į Vienuolynų ir 
tapkite dalininkėmis to ra
maus ir naudingo, kaip Die
vui, taip ir žmonėms, gyveni
mo. Jus, geros mergaitės, pa
siskirkite tų geresnę dalį, 
kaip Marija, kuri nebus nuo 
jos atimta niekados. 

J . V. S. 

Phone Yards 3162 

Dr.A.GRAIČUNAS 
Lietuvis Gydytojas 

3310 South Halsted Street 
CHICAGO, ILL. 

DENTISTAI. 
Telef. Boulevard 7042 

DR. G. Z. VEZELIS 
LIETTTTIS DENTISTAS 

4045 80. ASHLAND AVENUE 
Ant B. Zaleskio Aptlekos 

i < 

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

Qerai lietuviam* Žinomas per 11 
metų kaipo patyrę* gydytojas, 
chirurgas Ir akušeris. 

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. 

Ofisas |r Labaratorlja: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St. 

VALANDOS: Nuo 10—11 pietų 
Ir nuo • Iki 7:11 vai. vakare, 

Dienomis; Canal 
Telefonai: t i l t . Naktį 

Dreze) 0950 
Boulevard 41tt 

3235 South Halsted St. 
TaL: t — l t A. M. ir po t v. vak. 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai 
ortsas: aaoi w . tand m. 

Oor. 8. Leavlu St. TeL Canal 6311 
•Tatfcgran.Ua,: S114 W. 43n« a*. 

TeL Laiayette 4t88 
Valandos: 1—I A f—t • . Vi 

Hedėlloj: l t — l t ryta, 

J. P. VVaitches 
LIET C VIS ADVOKATA8 

10756 So. Miehigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Specialistas Abstraktu. Vedėjas 
visu teisiu. 

.J 

Birželio mėnesy, hm metu, liiriu lygumos, dėlto kad ran-1 , ; .. _,. 
, . . , ' , , T-.V tšv. Pranciškaus Lietuvių vie-da.<i tarp ankstu kalnų, kzc- . . . ; z_%., . , nuolyno visos sesutes is visų uis turi maudyklės, i ku- | , vt 

mokyklų suvažiavo Į savo mo
tinišką namą atostogoms, fizi
niai sustiprėti ir dvasiniai at
sigauti. 

Deliu dvasiniu penu pasi
naudojo sesutes per vasarą: 

JOHN MINSKAS 
LIETI VIS ADVOKATAS 

| I 1 1 W. 22nd St. arti Leavlu 8t. 
Telefonas Canal 2551 

Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8»-
redoj Ir PėtnycioJ nu* t r. iki t 
<r. Veda visokias bylas visuoae 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas ir Biznius. 
•kollna Pinigus ant pirmo mor-
ffičiaus lengvomis išlygomis. 

riais vasarą atkeliauja nuilsę 
darbininkai pasilsėti. Netoli 
vienuolijos namo randasi ko-

% plyeia, kuriai sekmadieniais 
naudojasi apielinkes katalikai. 
Tariau sv. Mišias laiko kuni-

[gas atvažiavęs iš kamynines 
parapijos. Ateityje šios kop
lyčios aptarnavimas gali tek
ti vienuolijai. 

Kazys. 

DR. L. P. SLAKIS 
D E N T I S T A S 

4454 So. VVestern Aveitue 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 vai. 

vakare. 
itSf 

LIETUVOJE 

DR- P. G. LUOMONS 
LIETUVIS DEHTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
Tel. Ganai 6222 

Valandos: 9—lt ryto: 1—8 vakare 

Derybos su Rusija. Pradė
tos su SĮSSR derybos del ne
puolimo sutarties sudarymo 
vedamos tokioj pat plotmėj, 
kaip ir su kitomis Pabaltės 

didžiai gerb. Motina Chryzos- j valstybėmis. Tuo tarpu eina 
tomą stengėsi- kuodaugiausia 
jas tais dalykais aprūpinti. 

Liepos 14 diena, turėjo 40 

CICERO, ILL, 

tarp abiejų pusių nuomonių pa 
sikeitimas įvairiais klausimais 
ir del to negalimu k$ nors pa-

Tel. LAfayette 0075 

Dr. S. Needelman 
DENTISTAS 

8801 South Kedzie Ave. 
Val. : Nuo 9 ryte iki 9 vakare. 

Nedėliomls parai sutarties. 

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

Rugsėjo 13 d. Moterų S?)-
gos 2 kuopa laikė mėnesinį su-

val. atlaidus. Tuo laiku sesu-Įsakyti apie derybų pasekme*. 
tės ramiai garbino V. Jėzų I Ekonominei sutarčiai su SSSR 
Šveneiausiame Sakramente. prirengiamieji darbai taip. 

Rugpiučio 6 diena, prasidė-;pat žymiai pasistumėję pir-j 
jo rekolekcijos ir tęsėsi iki myn. Besirengiant prie jų, vi

sų užinteresuotų organizacijų 
pageidavimai priimami do-

A. A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 2001 
Bei. Randui P h 1034 VaL ano t-5 

TAKARAIS: 
8841 8. Halsted St. Tel. Yards 0068 
f ifcj 0 Y. v. apart Fanedėlio Ir 

retnyčloa 

rugp. 14 d. Rekolekcijas ve 
dė tėvų Marijonų, &un. Ma 

sirinkimų, kurį atidarė malda 1 ftulionis. Dažnai atsilankyda-' mėn, 
pirm. p. M. Vaičiūnienė. Iš-jvo ir sveėių su dvasiniais pa-j Konsularinio tinklo praple 
kaukta valdyba. Neatsilankius i tarimais, kaip Jo Ekscel. ar- timas. Ruošiamasi konsularinį 

DR, V A I T O , 0 . D. 
OPTEMITRISTAS 

vice-pirm., tam vakarui iš
rinkta p. Baubkienė. Neatsi-
lankius tvarkdarei i kelius su-

kivyskupas J . Malulevičius; 

kuris buvo atsilankęs liepos 22 
(L, profesorius P. Bučys rugp. 

mus, nutarė iki Naujų Metų 18 d., gerb. kan. Macijauskas 
išrinkti naujų. Išrinkta p. 
A. Zaguniene. 

ir rugp. 15 d. ir pralotas Kru-
Jų atsilankymas suteikė 

TeL liamiolph 4248 
J O H N T. Z U R I S 

IiIETUVIS ADVOKATAS 
105 VV. Monroo St. Chicago 

Rea. 0029 Ciiamplain Avenue 
81ldwa) 3030 

flea. VaL 7-8 vak. Ofisas VaL t - l 

JOHN B. BORDEN 
| Jotui Bagdzlunas Borden) 
A D V O K A T A S 

f S. DEARBORN ST., ROOM 1588 
Telepbone Randolpb 3201 

Tftkarais: 2151 West 22 St. 
Telephone Roosevelt 9000 

Vama Telefonas Republio 8008 

Raporto ligonių lankytojų j sesutėms daug dvasinės nau-
nebuvo pilno, nes neatsilankė dos. 

. . .Tei. Centrai 1411 
Roseland Office. Vakarais 
12040 So. La SaUe Street 

Tel. Pullman »8«* 
A. L. THOMAS 

Lietuvis Advokatas 
Room 1714 City HaU Sq. Bldg. 
189 No. Clark St. Cblcago 

narės, kurios buvo paskirtos 
lankyti. Pranešta iŠ pašalie
čių, kad ligonė p. Palubins-
kienė tebėra ligoninėj ir rei
kalas butų jų tankiau aplan-
kvti. Narės aiškiuos, kad 
sunku vra nežinant surasti ir 

• 

važinėjant išlaidas daryti. Su
sirinkimas nutarė paskirti iš 
iždo pinigų bilietų knygutei 
nupirkti. Narės, kurios v a 
žiuos, tegul kreipiasi į p. 
Satkienę (1420 So. 48 Ave.) 
kur jos galės gauti visas in
formacijas, kur ir kaip va
žiuoti, taip pat ten gaus ir 
bilietus. 

tinklų užsieny praplėsti. Ta
tai reikalinga tiek mūsų pre
kybai su užsieniais padidinti, 
tiek ir emigrantų reikalams 
ginti. Kadangi etatiniams kon
sulams išlaikyti reikia daug 

Fiziniai sesutės ir-gi sustip
rėjo. Parvažiavusios i savo na
mą, ant laukų ir kalnų turėjo 
progos pakvėpuoti tyru orU ir 
ramiai atsiilsėti. 

Kad ir trumpos, bet naudin
gos buvo joms atostogos. Kas
dieną atvažiuodavo profeso
rius And re w F . Eiloth iš Du-
qesne Universiteto duoti lek
cijas. Kitos sesutės važinėjo 
į Šv. Pranciškaus Akademijų, 
kurių baigė su laipsniais. Tai
gi atostogos atnešė joms di
delių vaisių. 

Bet, šiai, jau ir po atostogų. 
Ir vėl reikia važiuoti į pa&-

Ofiso Tel. Lafajeite 5880 

DR. K. DRANGELIS 
D E N T I S T A S 

4193 Archer Avenue 
Brighton Park 

Valandose nuo » Iki l ž ryto — 
1 Iki S vau. Šventadieniais 

Ser-^domis pagal sutarU< 

Lietuvis Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą ku

ris esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo, 
nervuotumo, skaudamą akių kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regy-
s tę i r to l imą regys tę . 

Prirengiu teisingai akinius vi
sose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

Speclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

Valandog nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. 

TeL Boulevard 7589 
1545 WEST 47th STREET 

Akinei $4 ir augščiau 

Phone Boulevard 8488 

Dr. Manger is 
GYDYTOJAS IR CHTIITJRGA8 
3327 So. Halsted Street 

VALANDOS: 
Nuo 10 ryto lkl 2 po pietų 

Nuo 5 po pietų iki 9 vai. vakare. 
Sekmad.: nuo 10 ryto lkl i po piet 

Telefonas 

Dr.S.A.Brenza 
4808 SO. ASHLAND AVB. 

Onicago, II], 
VaL: 8 ryto lkl 11 plti: 1*8* 
plet lkl t po piet. 1:18 vak. Ud 

Tel. Boulevard 8188 

Dr. AJ. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Strett 
n. 

Ofisas TeL Bonlevard 
Rezid. TeL Drezel 8181 

Dr. A. A. ROTH 
BL8AS GYDYTOJAI EB 

CHIRURGAS 
Bpeciallstas Moteriško, Vrrflko 

Talka Ir visų chronško, hgų 
O F I • A • 

3103 So. Halsted St. 
Slst Street 

VaL: 1—1 po plet T—8 rak. Ned. 
Ir Šventadieniais l t—18 A 

Tel. 'Danai 0867 Bes. Prospect 8888 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas Ir Chirurgai. 

1881 South Halsted 8L 
Resldcnclja 8800 8. Artesian Asm 
Valandos: 11 ryte Iki l po f ialų: 

• lkl l : i t vakarą. 

TeL Canal 8574 

l 

DR, F. G. TAUTKUS 
j CHIROPRACTOmuS 
2019 Canalport Avenue 

Valandos: Nuo I lkl t 

yto — 
sis ir I 

» J 
Akinių Pritaikymo Mano 

85 METŲ PRITYRCVIO 

Raporto iš Apskričio nebiv- j kirtas mokyklose vietas.. Rtei-
vo. Sekančiam susirinkimui j kia skirtis. O, kaip sunki per-
paliko atstoves tos pačios, (siskyrimo valanda! Prieš išva-
prie jų dar pririnkta M. Vai-įžiuosiant kapelionas sute ikė*^ 

Mfs. V I D I K I E N E 
AKUSERKA 

8101 So. Halsted St. kamn. 31 gt. 

Moterims pa
tarimas 
dovanai 

Valandos nuo 
8 ryto iki 2 
po pietų, nuo 
6 iki 9 vai. 
vakare. 

' k - r - ' I r • f • — J 

Egzaminuoja akis — pritaiko aki 
nlus — Šlifuoti stiklai ant vietoa I 

DR. JAtf I. SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18 GAtvBs 

Telefonas Ganai 0528 
Ant trečio aukSto virš Platte ap
tlekos, kambariai: 11, IS, 16 ir IT 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:10 
vak. Ofisas uždarytas Nedėliomis. 

' • I I . , • • • I • • • • •M . . ' . 1 . 1 II |» 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

AS TURIU 48 MKTTJ8 PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikra specialistą, ne pas kokį 
nepatyrėlį. Tikras 'specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami-
navimo. Jųs sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymul žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Scope — Raggl, 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologlSkas egzamina
vimas kraujo atidengs man je*U 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir g y v u m a s s u g r y š j u m s taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, tarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, resmatis-
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kia užsisen ėjusia, įsi kerėjusia, 
chroniška ilga, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojai, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

DR. C. 0. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1018 — 1015 — 1018 
20 WEST JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatves 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 lkl T. 

Nedėliomis nuo l t ryto lkl 1 
po platų. 

Camų Ir ofiso TeL B l v d , 5 9 1 3 

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

Ofiso vai.: 1—S p. p. f-8 vai. vak. 

r^ 

DR. CHARLES SEGAL 
4729 S. Ashland Ave 

BPECIJALISTAS 
DUovu, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.t ryto nuo l t—11 nuo 1—4 
ao pietų: nuo 7—8:16 v a k a n 
Nedėliomis l t Ik! lft. 

Telefonas Midway 2880 

PRITAIKO AKINIUS 
Kreivas Akis Ištaiso 

DR. G. SERNER 
Lietuvis Doctor of Optics 

Vai. nuo 16 ryte lkl 8:86 vak. 
Nedėliomls nuo l t lkl 1 

3265 So. Halsted Street 
8-Tbs lubos 

Dr. Maurice Kahi 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 So. Ashland Ave, 
Tel Yards 0994 

Rezidencijos TeL Hyde 
Valandos: 

Nuo l t Iki 18 p le t 
Nuo 2 lkl 1 po plet. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 

NedėL nuo l t Id 11 plet. 

r" 

DR. BENEDICT ARON 
Ofisas S801 S. Kedzie Ave. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 V9. 68 St. Phone 
Frospect OBIO. Valandos lkl &• 
ryto, T lkl 8:30 

• ! Į 

• 

Rea. TeL Austln 8000 

DR. S1GMUND MANN 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X-SnindiiUų Labatorlja 
6146 \VEST 25tli STREET 

Ofiso TeL Lavrndale 6000 tr 
Cloero 366 

Valandos: 2 — 4 p. p. Išskiriant 
Seredomis ir Nedėliomis, PanedėlJ, 
Utarninke Ir Ketverge 7 — 8 vak; 

Ofiso TeL Lafayette 6277 

DR. S. L FRIDUSS 
Ofisas; 1806 W. 47th Street 

Rezidencija: 1765 E. 55th Street 
Telefonas Praza 8020 

Valandos: 12 iki 2 p. p. 7 iki t V. 
Nedėlioms: 11 ryte Iki 1 p. S. 

TeL Armitage SSJI 

DR. W. F. KALiSZ 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
1145 Milvraukee Avenue 

Valandos: Kasdien nuo 12 lkl 2 tr 
nuo 8 1U1 8 vakare, išskyrus Sek
madienius ir Sventadieniua Tre
čiadieniais vakarais uždaryta." 

http://�Tatfcgran.Ua
file:///VEST
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spnlkoš sekretoriumi yra įžy
mus realestaitininkas p. Jus 
tinas Mackevičius. 

rijonu Kolegijos Rėmėjų Chi. 
|Ap8kr. susirinkimas. SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

X Rugsėjo 21 d. Marian 

L . ' III a s e 
• p . 

* * • 

C H I C A G O J E 
2iniu--žiaelfis. 

X ŠĮ vakarą, rusė jo 22 cl.,! Hills, 111. iskilmingaitapo a-

• I - •' , * . • ' •• ' 
RENDAVOJIMUI STORAS 

Tgtfįjjtfato, Bagi. 32 <i, 1^» 

Labd. $ą-$ps komiteto na- ei-aus valgykloje, 3^41 So. Hal- RENDAVOJIMUI STORAS , PA&BĄVlMUl Orosernė 
rys V. Stroga atsilankęs kvie- sted St. (su pagyvenimu ir galima be jrenda pigi «u pagyvenimu. 
tS pasišvęsti spalio 3 d,, nes ta Nepraleiskit progos. Visus ̂ pagyvenimo, buvęs biznis bar- jLeasas ant ilgo laiko. At»i-
dieną bus Labd. Sa-gos vieša f kviečia ^ - ^ bėrio, bet galima visoks biz- šaukite: 
rinkliava. Daugelis sutiko dar 
buotis, kiek galės, taip kaip 

Seredcje, rugsėjo 22 d. Auš ir kasmet. 
„, vt,K«ici. »u h . j « - - tw«Tvtn Mariionu Koleiriia ros Vartų par. svetainėje, 7:30 XT , , r 0 1 , 

i vai vakare Aušros Var- "daryta Marijonų rvuit?gij«. ^ , -vT ..' S , .. Nutarta spalio 31 d. sureng-
foU>ai-^ e \ , ^ n P r h kllT1 p Kudirka Ame-' vai. įvyks Marijonų Kolegijos i.. , A • ii-
lų par svetinėje vvks Ma- Uer l>- k u n* r - J ^ u l l l K a » A l l i e j t . r ^ . J * i™ - i t r v a k a r a parap. naudai. Ki-

GRABORIAI: 

likos Tėvų Marijonų Provin- ĮRemejų Cuicagos Apskr, me-\ y a k a r a g i y y k g ^ ^ l f i d . 
eijolas atlaikė iškilmingas 6v. nesuus aiisirinkimas. K v i e č i ų L m m P r o g r a m o s ž a d a b u t i 

Mišias, gi iškilmėms pritai- atstovi* kuoskaitlingiausia Į ̂  t u r i n i 

Renginio Komisija. 

TOWN OF LAKE. 

nis uždėti. Labai patogi vieta 
prie lietuviškos bažnyčios. 
Kreipkitės prie savininko 
4934 W. 15th S t Cicero, m . 

1308 S. 49 Ave. Cicero, UI 

BUTKUS UNDERTAKINO 
Co., Inc. 

p . B . Hadley, Llcenead 
Balsamotojas 

T10 W. 18 St., Chicago, DL 
Viskas kJta reikal inga prie pa-

jrabų . TeUingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame t 
toli m esn» s vietas vi tą pačią kai
na, l e i s k i t e a iums pagelbėti jums 
nuliūdimo valandoje. 

Telefonas Canal S i t i 

kinta pamoksle pasakė gerb. 
kun. Dr. Matulaitis. Po pa
maldi! studentai visą dieną 
žaidė-turėjo "field day , , . 

X Ketvirtadieny, rugsėjo 
23 d. Aušros Vartų par.x sve
tainėje L. V. 24 k$. turės sei-

iminišką vakarėlį kp. pirm. ir 
[ Seimo atstovui p. A. Valonui 
j pagerbti. Tat prašome visų 

susirinkti, nes turėsime labai 
svarbas reikalus svarstyti. 

A. Bacevičius, pirm. 

it&KTH SIDE. 

Korespondentė. 

BRIDGEPORT. 

Moterų Sąjungos 4 kp. su
sirinkimas įvyko rugsėjo 14 
d., parap. svet. Prie kp. prisi
rašė nauja narė E. Urbonavi-

narių skaitlingai susirinkti. čiutė, kuri tikimės, nemažai 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Graboriaa 

CMcagoje 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau 
ir pigiau negu 
kiti, todėl, kad 
priklausau prie 
grabų ISdirbystėa. 

OFISAS: 
668 We*t 18 8t. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: S238 
So. Halsted St. 
TeL Blvd. 40 6 S 

X Spalių 10 d. Fed. 3 sky-
! rius rengia vakare Vilniaus 
• našlaičių naudai. Vakaras i-
vvks Aušros Vartų par. sve-
taineje. 

X West Sidėje Gedimino 
Budavojimo ir Paskolos Dr-ja j 
"spnlka" labai sparčiai auga. 
Žmonės džiaugiasi, kad spul-

pasidarbUos mūsų kuopai. Pas# 

kui sekė raportai iš veikimo. 
1 sus-ma atsilankė ir mūsų 
gerb. kleb*. kun. A. Baltutis. 
Jis kvietė kuopę atsilankyti į 
parap. bazarą, Bazaro atlan-
kymui kp. pasiskyrė spalio 10 
d. (Jražu bus, kai visos sąjun-
gietės susirinks 3 valandą, po 

k*a neša didelį nuošimtį. Šios P^tų į svetainę, kur vislus 
g —; bus pampinta. «. 

! S. M. SKUOAS 
LIETUVIS 

Graborius ir Balsamotojas 
1911 CANALPORT AVE. 

Patarnauju simpatiškai, 
dagiai ir pigiai. Automobiliai 
vestuvėms, krikštynoms ir tt. 

Telefonas Roosevelt 7532 

B e KIMBA LL C.rojiklio Pi jano Jus 
nebusite patenkinti , nes Jūsų geismas 
girdyti geresne muzika ir turėti gra
žiausi pijaną jūsų namuose rūpins 
Jus isigyti. 

U M B A L L 
GROJIKU PIJANĄ 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis I r Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. 

J, F. EUDEIKIS KOMP. 
PA GRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Ave. 

TeL Yards 1741 ir 404t 
SKYRIUS 

4447 So. Falrflc'.d Avena* 
Tel. LAfayette 07J7 

8BCYBIUS 
1416 So. 49th Court 

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS 

Auburn AveniM 
Tel. Blvd. 3201 

r*" S, D, LACHAWICZ 
IieCvtla Graborias 
M 1 4 W . ISrd r iaee 

CkUcago, DL 
Patarnauja laido

tuvėse kuopi glausta. 
Re ikale meldžiu at
sišaukti , o mano 
darbu busite a l g a 
nėdlnti. 

TeL OanaJ 1171 
fllf* 

Omi atvėsus, visokios rų-, 
sies pasilinksminimai lauke 
jiasidarė nelabai malonus ir 
nepasekmingi. Jaunimas sėdėt 
kambary vis tiek nenori. Ir 
tai natūralus dalykas. Gražus 
ir švarus pasismaginimas yra 
net ir sveika, Taigi L. Vyčių 
16 kuopa nutarė surengti 
"Bunco perty*' ir kviesti vi
sus pasinaudoti šia proga. 
Rengėjai turi surinkę įvairių 
doVanvi, todėl bus galima lai
ką, linksmai praleist ir šį bei 
tą laimėti, o ant galo, skaniai 
užsikąst ir tas viskas kainuos 
tiktai pnsdolieruką. 

Šis. linksmas vakarėlis į-
vyks rugsėjo 24, t. y. penk
tadieny, 8 valandą vakare, Ju-

Kiekviena ypata geidžia girdėti ge
resnę muziką i r kuomet Jus pama
tote KIMBALL pijaną, pakeli }o 
viršų J u s pamatote Šios medal ius su 
žodžiais, "The only manufacturer 
Thus Honored," tuomet Jus tikrai ži
nosite kad radote gerlausj pianą pa
saulyje t. y .1 K I M B A L K 

BALTIJOS AMERIKOS 
LINIJOS 

laivai išplaukia: 

'LITUANIA' SPALI012 0. 
'ESTONIA' LAPKR. 2 D. 

• 

•• a > 
Važiuokit visu keliu vandeniu i pačią 

K L A I P Ė D . Ą 
I p« r laisvąjį I)an/;««. portą. 1$ ton 

tiktai \ ienos nakt ies ke l ionė 

J. J, STASULANtS 
Pranešu kad padariau kontraktus 

•u keturiomis Piajnų dirbtuvėms 
Baldwln Chtcafo , C A r l t o n Clncinna-
tl. Sehroeder and f o n N e w York, 
Stiener Boston. Tai dabar m e s ga
l ime parduoti dirbtuvių kaina ant 
kiekvieno piano sutaupysite po du 
Šimtu ir daugiau pigiausia {rali nu
pirkti mūsų krautuvėje Ir geriausi 
pianą. 

kitu laivu. 
Peoples Furniture Co. yra vienin- Į 

tėlės Lietuviu krautuvės autorizuotos J ^ y T I E S I O G I K L A I P Ė D Ą 
parduoti Kimball produktus, už vie
ną teisingą išdirbėjų kalną su ge-
riausomis iš lygomis. PIRKITE KIMBALL PAS 

PEOPLES DEL JŪSŲ 
PAČIŲ GEROVĖS 

V I. J. Z O L P 
GRABORIUS I R IiATDOTUTIV 

VEDĖJAS 

1650 West 46th Street 
K a m p a s 46th ir Paul ina Sta. 

TeL Blvd. 5203 

Nul iūdimo valandoje kreipkitės 
prie manęs patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai , gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
dykai. 

PIANŲ KRAUTUVĖS 
1922—32 So. Halsted Street 

4177—83 Archer Ave. 

3-eia kl iasa 

UŽSIMOKANT ABIPUS, 
TIKTAI $181. 

Popnliariška turistinė trečia kl iasa 
tiktai 910 brangiau vienpus, 915 

abipus. Taksai atskirtum. 

žiniom kreipkitės i v ietos agentus 
ar į bendrove: 

BALTIC AMERICA LINE, 
INC. 

10 BRIDGE ST., NEW YORK 

Išleistuvių puctą,. 
Rugss.s, ls5 d. įvyko *'Sur-

prise" ir *'FfarewelI party", 
surengta klier. Pr. Jurgaičiui. 
Party surengė p. Jurgaitienės 
gimines. Puoton susirinkc 
skaitlingas bi|rys giminių ir 
pažįstamų. Susirinkusiu sve
čių tarpe buvo ir gerb. kun. 
A. Martinkus. Tai įvyko i< lier. 
brolio Antano namuose. 

Visiems besišnekučiuojant 
ir juokaujant, gabios šeimi
ninkės pakvietė svečius firie 
rūtom papuošto stalo, prie ku
rio prisėdus šeimininkės vi
sus pavaišino skania vakarie
ne. 

Baigiant vakarienę kle'riko Į 
sosuo Zosytė pradėjo progra
ma. Ji pirmiausia paaiškino 
puotos tikslą ir, pratariusi 
keletą žodžių, pakvietė kalbė
ti Bagdonienę, kuri teisinosi, 
kad trumpu laiku turėjo su
rengti šią puotą, nes sumany
tojos tikėjosi, kad klier. vė
liau išvažiuos seminarijom 
Baigdama kalbėti sykiu su ši r 
dingais linkėjimais įčeikė klie 
i ikui nuo giminių ir pažįstamų 
dovaną $270.00. 

Širdingus linkėjimus pareiš
kė taip pat pp. Nutautienė ir 
Metrikienė. Paskui gerb. kun. 
A. Martinkus savo gražioje} 
ir ilgoje kalboje pabrėžė gi-į 
minių kilnumą. Kadangi klie- j 
rikas paeina iš neturtingos šei
mynos, tad tokia dovana labai 
yra brangi ir reikalinga. Kun. 
Martinkus stebėjosi, kad klier. 

Tel. Layayet te 8334 

JOHN VILIMAS 
G E N E R A L I S KONTRAKTOIUU8 

4201 SO. CAMPBELL A V E . -
Statau namus ant užsakymo ir 

turiu naujų parduoti. Pardavimo 
Išlygos geros. 

RENDAVIMUI Krautuve 
su 3 kambariais pagyveniniui. 
Geras bile*biznui. Arti lietu
vių bažnyčios. 

V. VAISVHJEN4 
4934 W. 15 St. Cicero, XU. 

j 

*~ 

VJetoria Photo Studto 

J. PRAKAITiS 
Fotografas 

Vestuvių, Šei
mynų, Grupių, 
Pavienių ir viso
kių fotografijų. 
Kainos teisingos, 
darbas guaraa-
tuotaa. 

213 155th St. Cahimet City, Dl. 
TeL H a m m o n d 4530 

Tirkdainas moki pinigus tai žinok 
už JCJJ. moki pirkdamas pianus tai 
žinok kokių kompanijų yra geri kur 
duoda tikrą gvaraneijąr Didžiausias 
kompanijos kaip viršui paminėtas 
tai ž inoma seniausias. J u pianai už
teks amžiui ir vaikų vaikams. Bet 
knaisytų tavorų krautuvės jų negali
m a gauti nes kompanijos neduoda 
t ik gal ima gauti vien mu*ikų. Krau
tuvės taip kaip Victor Orthophonic, 
Vietrolas ir Victor rekordus. Mes 
užlaikom vien muzikų. Didžiausia Ir 
seniausia Lietuvių Krautuvė tuks-
tanėais visokių kalbų rekordų ir 
planų rolių. Didžiausias pasirinkime. 

EAGLE MUSIC CO. 
3236 S. HALSTED STREET 

, Chicago, III. 
Telef. Boulevard 6737 

Tel. Boulevard 4139 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnavimas laidotuvės* 
tr kokiam reikale, v i suomet estą 
•anžintngas ir nebrangus, todėl 
kad neturime Išlaidų užlaikymu 
ekyrlų. 

3907 AUBURN AVE. 
Chicago, 111. 

^ l 

SVARBU 
VYNOGIŲ PIRKĖJŲ DOMEI. 

Kaip žinoma, Gelžkeliai yra sustabdę vynogių parda
vinėjimą, gelžkelių stotyse, tai Californijos siuntėjai yra 
nutarę suvežti vis&s vynoges į vieiną vietą. 

v 

ATEIK Į 
GREAT NEW SOUTH WATER MARKET 

14th Place & 15th Street 
f ARP RACINE AVE. & MORGAN STREET 

Kur Jus galėsite pamatyti didžiausj pasirinkimą 
vynogių, kurio Chicagoje dar nėra buvusio. Taigi rei
kėtų Jums šia proga pasinaudoti — nusipirkti jų, ka
da yra pardavinėjama žemomis kainomis. 

Parankuimii tiems kurie negali atvažiuoti pirkti pap
rastoms dienoms Marketas bus atdaras Nedėliomis per 
visą žį sezoną. 

BB 

JULIJONAS 
KAZIMĖNAS 

Mirė R a g s . 21 d.. 1»2« m. 1:30 
vai. p. p . 39 melų amžiau*. 

Ki lo iš K a u n o tlėd.. Aleksan-
(iravos Apskr., Veidžių Parap., 
I žsieniu Kaimo. Amerikoje i š 
gyveno 15 metų . 

Pa l iko didel iame nul iūdime 
moterį Jadvyga, dukterį Jul i 
jona 12 m., du minu Mykol« 11 
m.. Stanislovą B m., g i Lietu
voje broli Mykolą ir dvi seserį 
Kazimierą ir Amiiiją. 

Kūnas pašarvotas 4524 So. 
W o o d st. Laidotuvės | vyks P ė t -
nyėioj> Rūgs . 24 d., Iš n a m ų 
8:00 'vai . ryte b«s at lydėtas { 
ftv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
{vyks gedul ingos pamaldos u i 
v.elionk> sielą. P o pumaldt.i bus 
nulydėtas j žv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiame v i sus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

K R A U T U V I Ų F I K C E R I A I 
Grosernlų, B u -

f Černių, De l lka-
tessen, Res tau-
rantų, Kendžlų. 

Bekernlų, m u a ų 
apeclalumaa. 

Geras patarnavimas, žemos karnos. 
SOSTELEIMS 

1112 Soutb S U t e Street 

NAMAI •- ŽEMĖ 

AR NORI PARDUOTI 
NAMĄ, LOTį, FARMį 

BIZNI? 
Jei nori savo nuosavybe greitai 

parduoti, pranešk F. SAVICKUI. 
Mes turime daugybę pirklkų ir e-
same visados pasirengę teikti grei
tą, sąžiningą ir gerą patarnavi
m ą pardavime, pirkime ar mainy
m e namų, farmų, lotų, biznių, etc. 

Išrenduojame Safety Deposit 
Dėžutes 

Darome J vairius dokumentus , 
doviernnstis, etc. 

p h o n e Canal 160S 

FR. L. SAVICKAS & CO. 
R E A L ESTATB 

L o a n s Insurance, Notary PuVUc 
726 West 18th Slr.* 

LEAVITT STR. GARAGE 
Mes ta i some {vairius automobi

lius, Mazgojame, užla ikome Įvai
rią automobil iu dal ia Taipgi ran
duojame garadžių del pastatymo 
automobil ių. 

LEAVITT STR. GARAGE 
2226-30 S. Leavitt Street 

P h o n e d a n a i 6054 

REIKALINGA Real Estate 
pardavejij pilnu arba atlie-

Pr. turi tiek geru grminių ir | k a n ž i u l a į k u # Turi turėt auto-
prietelių, kurie neatsisakė Į m o m M a t y k į t e M. W. Mar-
taip skaitlingai susirinkti i r j ^ a r R M Ma r tin nuo 6:30 
dar darbo dfenoje, ir sudėti , į k i 8 . 3 0 v a k a r e . 

NEW CITY REALTY CO. 
2412 W. 47th St. 

Chicago, 111. 

NmUuac Moteris ir Vaikai 
Laidotuvėms patarnauja grab. 

J. F . Eudelkis . Tel . Yards 4840 

gausia dovaną. 
(Jalop sesuo, vakaro vedėja, 

pakvietė savo brolį klier. Pr. 
Jurgaitį kalbėti. Dar jaunutis, 
gražios išvaizdos, rimta?, gi
liai mąstąs, Amerikoj gimęs 
ir augęs vienas pirmųjų jau
nikaičių kurs parodė kelią ki
tiems į kunigystės luomą, — 
savo tėvų kalbą labai gražiai 
vartoja. Sunku buvo susilai
kyti nuo ašarų, kai klier. Jur
gaitis pradėjo kalbėsi. Pirmą 
kartą toks nepaprastas įvyki* 
jį lUbai sujaudino, tad reiškė 
gilius dėkingumo žodžius puo
tos rengėjoms ir aukotojams, 
žadėdamas savo maldose vi
sus geradarius atsiminti. Be 
komplimentų, ateityje iš 
klier. Pr. Jurgaičio susilauksi
me gero kalbėtojo. 

Po vakarienės dar pažaistai 
ir vėlai naktį išsiskirstyta, j 
Skirstydamies giminės sykiui 
su linkėjimais dar suteikė do-1 

vanų kU Pr. Jurgaičiui, taip] 
kad iš viso susidarė apie $400.! 
Tokia dovana del neturtingo 
klier. bus niekados, nepamir
šta ir, beabėjo, kler. savo mal- i 
dose prašys Visagalio 'šimte
riopai atlyginti giminėms ir 
prieteliams, kurie padėjo jam 
pasiekti kilnų tikslą. 

Vytis. 

[VARUS K0NTRAKT0RIAJ 

PEOPLES HARDWARE ' 
AND PAINT CO. 

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

Užla ikome: 
Maliavos, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, Įrankių, Indų ir kitokių na
minių reikal inga reikmenų. 

Turime pJurablnių ir elektroa 
reikmenų. 

1»01 W E S T 47th KIHEKT 
Telefonas Lafayette 41S9 

Chicago, Iii. 

Tel. Y A R D S 6062 

A. K A I R I S 
blurinimo ir budaroj imo namų 

G E N E R A L I S 

C O N T R A K T O R I S 
Atsilankykite paa m a n e duosiu 

»er f patarimą, 
8311 So. Hals ted Street 

Chicago, I1L 
H o m e 

3356 Lowe Avenue 

1 

f 

f* 

SUDRIKO PIANŲ 
KRAUTUVĖ 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

Malavojime, dekamopame, 
kalsimuojame ir popieruo-
jame namas. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome, maliavų, popie-

ro ir stiklo ir t, t. 
3149 SO. HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, OI. TeL Yards 7282 

Didžiausia LietuYlų muzikos 
krautuvė Amerikoje. Parduoda 
natlonalei apkainuotus daiktus ge 
riausių išdirbyščių: Gulbransen 
Registering Pianai . 

Brunswick-Radiolos Ir Nauji 
Phonografai-Panotropės . R. C. A 
Radiolas, Atwater Kent, Freshman 
Radios. Je igu butų ku geresni 
daiktai padaryti, tai Budrikas par
duotų juos. 

BUENOS AIRES, nigs. 21. 
.— S. .Valstybių prekyba Ar
gentinoj nuolat didėja. Brita
nijos pirkliai apimti baimės. 

Golbranaea Trad* Mark. 
Rekordai Babravičiaus, Kipro 

Petrausko ir J. Butėno. Rolės -Vo-
leliai del Grojiklių pianų. 

Dabar gavome iš Lietuvos naujų 
Lietuvos Valstybės Operos artistų 
rekordų. Dainuoja: Kipras P e t 
rauskas, OleKa, Grigaitienė, Dva-
rijonaltė ir kiti. t 

JOS. F. BUDRIK 
3343 S. HALSTED ST. 

r~ Tel. Hcmiock 2867 I r R e p . 5688 

JOHN YERKES 
(Lie tuv is ) 

i ^ U M B E R l S - OONTRAKTORIUS 
Darbas Guarantuotaa 

. 9422 West « » t b Btreet 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 
'* N 

A N T R I MORGICIAI 
Suteikiami ant 9% palūkanų. 

Taipgi perkame Trečius Morgičiua 
Ir kontraktus 

INTERNATIONAL r N V E S T l O n i T 
CORPORATION 

1804 Soutb Kedbde A v e v o a 
Lafayette 67S8 

$250,000 
Paskol ins iu del antrų morf ič ių , 

mažas komisas . Teis ingai at l iksim 
reikalą j 24 valandas. 

H. E P Š T E I N 
155 N . Clark St., R o o m 

P h o n e Central 4200 

N E I U O K r O J A M E KOMUSINO 
Mes paskol iname Jums $100 — 

$200 arba $300 savait iniais arba m ė 
nesiniais išmokėjimais , u i t % n u o l 

rNDUSTRIAL LOAN S E R V I C E 
1724 W . Chicago Ave. 

« * ^ Cor. Hermitage 

/ • -

LIETUVOS ŪKIO BANKAS 
\2% Dvylika Nuošimčių moka Ūkio Bankas už in
dėlius metams. Suma ir nuošimčiai išmokami dole
riais. Pinigus siųskite per bankus. Gavę pinigus at-
siųsme knygelės. Adr. Kaunas, Laisves Alėja 31 Nr. 


