
"Draugas" yra vienintelis liet. 
kat. dienraštis. Jis jų reikalus re
mia ir nuo priešų gina. Priešai ' 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
"Draugas" laukia iš kataliku 
paramos, nes juk priešai jo nerems. )* 
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Spauda — tai galinga jėga. Ta; 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raštais katalikišką spaudą. 
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Francijos Prezidentas Vieši 
Londone 

Atliktomis Kratomis Susekti Sovietu 
Sąmokslai Prieš Britanija 

• — .i , M • 

Kiniečiai Nacijonalistai Persi
metė Per Yangtze 

' — — — — — — - H B , 

Hankowo Radikaly Vadai Pasirengę Bėgti; 
Kandidatai Į Meksikos Prezidentus 

NEPAPRASTOS IŠKILMES j SUSEKTAS BOLŠEVIKŲ 
LONDONE SĄMOKSLAS 

i LIBERALŲ KAREIVIAI ATI
DUODA GINKLUS 

MANAOUA, geg. 17. — Ni-
jkaraguos liberalų kareiviai 
1 sparčiai atiduoda ginklus a-
j merikouiškiems marininkams. 

Vienu kartu nuginkluojami ir 

CHICAGOJE 
PoHcmonas pašautas 

Du plėšiku užpuolė užeigą 
(saliunąĮ), 3017 Armitage ave. 
Tuo momentu pasisuko polic-

rku įvairios svieto perėjunės monaS W. Schultz, kurs pakė-
res publikos valdžios kareiviai, ir perėjūnai tiesiog trukdė pi-!]ė kovą piktadariam. 

Yra žinių, kad liberalų gru- *<*™°* VrmĄii: v i o n i s u bTl r"! Hktadariai pol.Vmoną ap-

LIETUVOJE 
NETVARKA 

~ _ 

Trečiadienį baJ. 6 d. Piliečių 
Aikštėje pasinaudodami joma-

. pės vietomis nelabai nori pa
duoti savo šautuvu ir kitu gin-

i khi . 

tų kortomis vilioja iš nesusi-

HAVVAII KATALIKAI MINI 
SUKAKTUVES 

pratusių žmonių pinigus, kiti 
nepraleidžia nė vieno praeivio 
šaukdami, kad loštų saldai
niais ir tt. 

j HONOLULU, geg. 16. — 
; I la\\ nii salų katalikai iškilmi-

nn:šė ir pašovė, bet policmo-
nas, pašovė ir vieną plė/šikų. 
Visgi tiedu pabėgo. 

Kiek palaukus iš vieno gy
dytojo ofiso pranešta apie pa-

Rodos, visoks viešas I r i m a s * a i l t * j a u m j &<*** Policija 
yra uždraustas. fTaigi ve r t e i - | t a d • " * » * P j a u t ą Ignacą 
gos tai žinodami iškėlę galvas Įbrazda, 17 m., 3253 Normai 
dabojas, kad policija ncpama- ! a u ' ' H 

Ingai mini 'šimto metų sukak-jtytų, policijantui gi pasrėbė-' i S u m , t a s g'nasi, kad jis da-
jtuves, kaip čia pirma kartu iš'jus, ' teisinasi, kad parduoda. ] . v v a v C y policmonoj pašovime 
Francijos atvyko pirmieji ku- Vi< nas vertelga įuvades sau vi-
nigai misijonieriai, l'rancuzai, et is Piliečių Aikštė,.-.- perėjo i 

Blogas Oras Sulaiko Skrisi 
Skersai Atlantiko 

Siūlomas Atlyginimas Už Francuzu 
Lakūnu Suradimą 

Gydytoj ojų Suvažiavimas 
Washingtone 

LONDONAS, gejr. 17. Va-1 LONDONAS. g$r. 17. — 
kar čia Anglijos karali'ii vizi- (<\n nepaprastai daug triukš-
tuoti atvyko Francijos prezi- m o kilo. kuomet laikra&iai pa-
dentas Doumergue. skelbė, kad sovietų Arcos ofi

su pn-zidentu yra užsienių j suosle dokumentaliai susektas 

Dievo žodį skelbti. Iškilmės Laisvės Aikštę ir tenai pra
us i s tris dienas. dėjo lošti saldainiais. U i toki 

prigaudinėjimo darbą subarė 
P R O T E S T A S PRIEŠ LEN- jį vienas pilietis. Tada yertel-

KIJĄ |ga pasinaudodamas, kad poli-
Icijos nesimato, kirto piliečiui 

XKW YORK, geg. 1 
reikalų ministeris Briand ir bolševikų sąmokslas, atkreip- J. Valstybių piliečiai - lenkai 
skaitlingas būrys palydovų. 

Tai nepaprastas politinis į-
vvkis. 

Anglijos karalius bus pakvie
stas aplankyti Paryžių. 

NACIJONALISTAI PA£M£ 
PUKOVA 

tas prieš Britanijos valdžią. 

Paimti dokumentai dar ne
baigti peržiūrėti. Anglijos ra
dikaliai gaivalai atakuoja va!r 

Konservatistni reikalau
ja nutraukti santykius su Ala-

įskva. 

į d/i a 

SHANGHAI, geg. 17. —. 
Gen. Chiang Kai-shek naci jo-, 
nalistų spėkos pagaliau ties I 
Nankingu persimetė per Yang
tze upę ir paėmė miestą Pu-
kov. kuri svnė rusai. 

ir amerikonai — Lenkijos pa
siuntiniui AVasbingtone pasiu
ntė protestą už politinių kali-
nių kankinimus Lenkijoj. 

Proteste pažymima, kad n-
pie (1,000 politinių kalinių šia-
ndiei žiauriai kankinama Len-

ikrjos kalėjimuose. Reikalauja 
juos paliuosuoti. 

į krutinę, kad tas ko nepar
puolė. 

Vertėtų mieste geriau tvar
kos daboti. 

''Šaltinis''. 

Sakosi jis vienas užpuldinėjęs 
praeivius ir pašautas. Bet, ma
tyt, jo tos pasakos yra tuščios. 

BLOGAS ORAS ATLANTI-
KE 

NEW YORK, geg. 17. — A-
merikonu lakūnu skersai At-

, lantiko skridimą sulaiko blo-

8 kunigai misijonieriai pra
gaišę 

Aštuoni jauni kunigai Pa-
sijonistai iš Nonvood Parko, 
kurie pirm vienerių metų iš
vyko Kinijon misijonieriautų, 
toj šaly pražuvę, anot apturė
tų žinių. 

Xorwood Parke reiškiama 

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVI
MAS 

WASHINGTON, geg. 17. — 
American Medical Association 
vakar ėia pradėjo metinį su-

Ivažiavimą, kurs tesis kelietą-
Viskas pilnai paruošta. Kaip dienų. Šiandie suvažiavime kal-

tik bus gauta informacijų a- IM\S prezidentas Coolidge. 
pie gerą orą, lakūnai tuojaus 

gas oras Atlantike. 

leisis pavojingon kelionėn. 

25,000 DOL. ATLYGINIMO 

Suvažiavime, kaip pranerta, 
dalyvaus apie 12,000 gydytojų. 

RANKIOJA KOMUNISTUS 

PASIRENGĘ PABĖGTI 

KARO LAIVYNO PLANŲ 
IEŠKOTA 

PRIEŠ MOTERIŠKĘ TEISE-
LONDONAS, geg. n;. - r- JĄ 

niversal Service žinių agentu-j 
rai teko patirti, kad sovietų SACftAMENTO, Cal., geg. 
ofisuose Arcos atlikta k ra ta ' 1 7 - — WasIiingtone paskelbta, 
tikslu surasti1 .Britanijos karo ka/1 i šiaurini California dis-
laivyno slaptus planus, kurie 

SHANGHAI, j(j pragaišę. Tie planai liečia nau 

Politine policija gavo žinių, 
kad pas brolius Yaiėiunus, di
rbančius koklių dirbtuvėje Vil-
lampoly — Slabadoj, susiren
ka komunistai ir tariasi ivai-

• 

riais savo reikalais. Be to, bu
vo pastebėta, kad patys Vai
čiūnai varo komunistišką agi
taciją darbininkų tarpe. Ba!. 
27 d. pas Yaiėiunus buvo pa-
daryta krata, ir rasta įvairaus 

GAL HUGHES BUS REMIA-
MAS NBW YORK, geg. 17. — Ne 

baimės, kad radikalaikinieėiai I l u r : m a *?* ™m> apie pra-j W A S I I I N G T 0 X 17> _ 
juos bus nužudę. Jie ten turi ^ } \ * ™ ° * * " ? » ** Patirta, kad jaj prezidenčių, 

pitonų Nungesser ir Coli, su- r ,_ k l s J _ i a o o J_ „i.:„ 

t riktą federaliu teisėju norima 
skirti Mrs. Mabel \Villebrandt,1 turinio komunistinės literatu-

ii , i-, i . » • v iav<*ia nardančiu laivių tina kuri šiandie vrageneralio pro- ro8> 
lankowo radikalu valdžios uz- J1 " ' " l , , " " ' t W1V,V rt* j " ' 

Įkuroro asistentė. 

du revolveriai, kurie bu
vo laikomi be leidimo ir vie-

reikalu ministeris Ku- \ t liktu kratų nasekmės da r i*" - * o J- *„^ r „ 
rmmui Kiaių p«t>i MIH « u«i \jm& šautuvas. Sarvv^v su tuo su 

gene Chen su savo patarėju nėra žinomos. Laukiama namų- Prieš tai i'kėlė protestą k o - j l a i k v t i t r y s D r o l iai Vai^iunai 
bolševiku Borodin pasirengęs sekretoriaus ofiso pran«'>iniojngresmonas Curry. J is ^ k <N| j ^ . į0> sąryšy su prisiruošimu 

but jei ne redikalų, tai' bandi
tu aukomis. 

Jie visi darbavosi Hunan 
provincijos vakarinėse dalyse. 

\ 

Gyvas užkastas 
Atrasto Oiccroj garadžiuj po 

žeme pakasto John Costenaroj 
lavonas buvo pavestas auto-
psijai (patikrinimui). 

Koronerio gydytojas atra
do, ka/1 Costenaro nebuvo pri
muštas. Tik! išdalies prismau
gtas ir gyvas įkastas žemėn, 
kur, užtroško. 

radimą. 
Rodman Wanamaker paske-

11H'* 25,000 dolerių atlyginimo 
už tųdviejų lakūnų gyvų ar ne
gyvų suradimą. 

Coolidge 1928 metais tokios a r 
kitokios aplinkybės neleis ka-
ndiduoti į prezidentus, prezi
dentas visomis išgalėmis rems 
Charles E. Hughes, buvusio-
valstybės sekretoriaus, kandi-

GIBSON GRYŽTA AMERI-
" KON 

daturą. 

ir paaiškinimo. 

MASKVA PASIRENGUS 
PROTESTUOTI 

is Hanko\vo pabėgti, jei 'siau
rinė arn.ija isiverž tan mies-
tan. 

Chen su Borodinu tam tiks
lui turi paruošę tris aeropla
nus. Kitais aeroplanais mė,£-i- MASKVA, gegv 17. — So
ns pAspnisti kiti radikalai. , i e t l d ž i k o ] . k J l p n i a n o 

nutraukti diplomatiniu santv-
BUS SMARKI KAMPANIJA k i | , s l ] Britanija d«l atliktu 

toks paskyrimas', butų n<4ega-
lis, nes Mrs. \Villebrandt n'ėra 
CaMfornia rezidente. 

POTVINIS SPAUDŽIA 
LOUISIANA 

komunistų prie gegužės 1 d. 
ir-gi sulaikytas Vaclovas Ge-
ceviėius, pas kurj rastas be 
leidimo brauningas. 

Be {<ių vakar policijos už
klupti Šančiuose dar šeši be-

MEXICO CITY, f;^. 17. — ,ni t (k Tj()11(ione. Bet tuo reikalu 
Paaiški, kad kandidatais į Me- r l l o ž i | l i n a s a A t r n s Britanijai 
ksikos prezidentus 1928 m. ' )US

 p r o t e^ tas 
gen. Obregon, diktatoriaus Ca-
l'.es'o sėbras, gen. Arnulfo (io-
mez, Vera C'ruz komendantas, 
ir gal gen. Serrano, federalio 
distrikto gubernatorius. 

ST. MARTIXSYILLE, La., posėdžiaują komunistai. 
17. — Per perlaužtą Bay-

kratų sovietų ofisuose Arcos ou des Glaises šone užtvanką 
frprr 

ITALIJA SĄJUNGOJE SU 
ISPANIJA 

•Gen. Arnulfo Gomez vra sti-

vanduo taip dau^c liejasi, kad 
netolimose apylinkėse paliau
ta pylymai stiprinti, nes pasi
rodė veltus darbas. 

Naujuose užliejamuose plo
tuose,daug žmonių atsidūrė j 
pavojus. 

ATVAŽIUOJA AMERIKON 

Chlcagos gyventojui skaičius 
Cbieagos Universiteto soci-

jalės ekonomijos profesoriaus 
asistentė Helen Rankin atran
da, kad 1950 m. Chicago turės 
4,300,000 gyventojų. 

8 MAIŠTININKAI SUIMTA 

/ AYASMTXGTOX, ^ . 17. - , L Q S A X G E L E 8 j C a t f g e g > 

Hugli ,8. Gibson, J . .Valstybių-17 F r a n c u z l ] k l l k l in iam laive 
pasiuntinys Šveicarijai, kurs Hyrcaala jurininkai sukėlė 
buvo amerikoniškos delegaci- maį'^tus. Kilo kova. Vienas ju-
jos prfešaky priruolšiamoj n ^ ^ į į ^ g p a v o j ingai sužeistas, 
siginklavimo konferencijoj Ge- A ^ t u o n i maištininkai areštuo-
nevoj, parvyksta Amerikon. , t a | r u ž ( l a r y t a (vm kalėjiman. 
Čia jis valstybės departamen-1 

tui praneš apie visą dalyki] 
stovi.' 

Atvažiuoja Amerikon p. Mi
kas Bagdonas. J is darbuosis 
prie Lietuvos Atstovybės A-
merikai. 

Mikas Bagdonas Amerikos 

Nauja vieta stovylai 
Gatvekario nuverstai Ha v-

market riaušių stovylai ties 
Ogden ir Randolph gat. pari
nkta nauja vieta — Ogden ir 
Ashland ave. Tą vietą pasrųlė 
vakarinių parku boardo prezi
dentas Dr. Robertson. 

KARŠČIAI KALIFORNIJOJ 

LEGISLATURA BAIGĖ SE
SIJĄ 

LOF3 ANGELKS, ge<-. \fi. 

LANSING, Mich., geg. 17. 
— Miclngano legislatura baigė 
sesiją. Mirties bausmės nevy-

<ia pakilo karščiai. Tempera- j k o g r ą ž i n t i . Kalinių plakimo 

ROMA, <rvĮr. 17. — Praneš-, 
ta, kad Italija jau.pilnai suda-' 3 ŽUVO, 22 SUŽEISTA 

prus kandidatas. J i s Bažny-jrius sąjungą su Ispanija vi-j 
čios laisvės šalininkas. Jei ligi sais politiniais reikalais. ) PORT ARTHUR, Ont., geg. 
1928 m. rinkimų revoliucija ne-
nušluos diktatoriaus Calles va
ldžios, gen:" Gomez tai galės 
atlikti. 

Gen. Gomez turi 12,000 pa
rinkti nų kareivių. 

PAKRAŠČIUS 

117. — Aut Canadian Pacific 
SIUNČIA LAIVUS Į KINIJOS'geležinkelio ekspresinis trauki

nis nušoko nuo bėgių netoli 
Nipigon. 

— Aną 3 asmenys žuvo ir 22 sužeis-

Norėjo nužudyti vyrą 
Policija gatvėje suėmė Mrs 

lietuviams, ypač chicagieciams Lillian Platt, 22 ra., 1047 W. 
yra labai gerai žinomas. 

J is lankė Chieagoje univer
sitetą ir pelniė Teisių Daktaro 
laipsni. 

Bijtas". 

turą vakar buvo pakilus ligi 
98 laipsnių. Imperial klony — 
11/) 1. 

LAIKRAŠČIO OFISAS API
PLĖŠTAS 

biliaus gubernatorius nepatvi
rtino. Darbininkams aukščiau-
sia kom.pensata padidinta ligi 
18 dol. savaitėje. 

. . 

9 5 

TOKYO, geg. 17 
dieną keletas japonų karo lai- ta. 
vų iš Sbanghajaus atšaukta, j 

Cbieagos upfcje arti Fuller Dabar i Kinijos pakraščius siu LOS ANGELES, Cal., geg. 
st. rastas neidentifikuoto vy-,nčiama daugiau karo Jaivų. 
ro lavonas. Lavono kaklas ap
suktas vielomis. 

17. — Dailiai apsitaisiusiu! du 
jaunu vyruku čia apiplėšė ita-

Negry tarpe mirtingumas 
Patirta, kad Chicagoj gy-

De Plnedo Chicagoj venančių negni tarpe mirtin-
Nauju hydroplanu Chicagon gumas labai didelis. Palygi. 

atskrido italas lakūnas komJnus su baltaisiais žmonėmis, 
negrų mirtingumo ratą yra du
kart didesnė. 

BOSTON", Mass., geg. 16. — 
"Atlantic Monthly" magazino 
ofisan Įsikraustė vagišius ir 

Grand ave., pas kurią pastebė-' apip^šė. Paskiau suimtas. Pa
tą revolveris. Jinai pasisakė!sisakė C. Marino iš Chicago. 
ėjusi namo nužudyti savo vy-

KARDINOLAS PADARE 
SIURPRIZO 

PRIEŠ GUBERNATORIŲ 
SMITH 

rą. 

de Pinedo. 

Plėšikai naktį apipJiėšė Gar-
field Park Sjtate bankos viena CHIOAOO TR APYLIN-

ROCKFORD, III., geg. K). 
— Praeitą šeštadienį čia suke
lta daug siurprizo, kuomet vie
tos vyskupą aplankė Jo Emi
nencija kardinolas Mundelein, 
Chicagos arkivyskupas. 

WESTERVILLE, O., geg. 
17. — Anti-Saloon ]ygos orga
nizacija baigia ruolštis kampa-
nijon, atkreipton prieš New 
Yorko valstijos gubernatoriais 
Smith galimą kandidatūrą į J . 
Valstybių prezidentus. 

PINIGŲ KURSAS. 

Nukentėjusius nuo potvinio 

PLATINKITE "DRAUGĄ" ;lų banką. Pagrobta 14,000 dol. I jo svainį Spnng. 
viršininkų — fThompson — ir KftB. — Apsiniaukė; nepasto-1 šelpti Chicagoj surinkta ar t i 

vus oras; temperatūra kįla. vienas milijonas dol. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 svarui 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgą 13.91 
Šveicarijos 100 frankų 19.23 
Vokietijos 100 markių 23.70 
Italijos 100 lirų . 5.43 
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PASTABELES 

Nors krikščionių blokas pa
sitraukia nuo tautininkų ir 
iš valdžios, bet tai daro ne re
voliucijai kelti i r tvarkai val
stybėje ardyti, o tik del poli
tinių nuomonių skirtumo. 

Kaip kas laukia, kad krik-

Jurgis Svajus. 

MUS|J VIDAUS PADĖTIS IR EMIGRACIJA. 
STATYBOS DARBU STO-
. VIS AMERIKOJ. 

(Pabaiga) 
Sakoma, — Lietuva retai apgyventa. Apskritai imant, 

Ščionių blokas stos į sutartį su • apgyvendymo tankumas — labai relatyvus supratimas. Kas 
liaudininkais, bet to negalima 
tikėtis — liaudininkai perto-

Ar ne nauji vėjai ima pus-1 n nukeliavo kairėn ir juose 
| ti Europoje? Prancūzija vės- j prasimuša perdidelis priešreli-

ginis fanatizmas ir jų politi
nio programo nublukimas. 

ta. Jos karštoji meilė .Lenkijai 
gerokai ataušo, gal del to, 

; kad Anglija pradėjo "mylė
t i " Lenk i jų. Bet štai ir Len
kijos kaimynė, Čekoslovakija, 
viešai burbtelėjo prieš Len
kija, 

Čekoslovakijos užsienių mi-
nisteris Benešąs viešai pas-

Šv. Tėva^ paragino kovoti 
nedorą, tvirknančių spaudą. 
Tų faktų paminėjo ir priešre-
liginiai laikraščiai. Vieni pa
minėjo kaip grynų faktų, ne-
rodydarni jokių savo 'jausmų, 

merkė lenkų politikų Lietuvos g[ kiti paminėjo su pajuoka, 
atžvilgiu. J is Lenkiją vadina sarkastiškai. 

; "Siaurės Balkanais' ' . Lenkų 
; varoma politika lietuvių link 
! ir apskritai rytuose sudaro 

nuolatinį karo pavojaus šalti 
įnį. \į 

Švedijos spaudos žymi ir 
stipresnė ji dalis taip pat 
smerkia Lenkiją del Vilnijos 
pasisavinimo. 

Jei ne kas, tai viešasis teis
mas gali priversti Lenkiją 
atsiteisti Lietuvai. 

žmogus Kiekvienas doras 
gali tik sveikinti tą paragini
mą. 

vienam kraštui " tankus apgyvendymas' ' kitam — tuštuma 
Krašto apgyvendymo tankuma nulemia ekonominės organi
zacijos išsipletojimas ir josios padarai — miestai. Kur mies
tai didesni, ten ir kraštas tankiau apgyventas. Jei butų ga
lima Lenkijoje ar dargi Vokietijoje atmesti visus didmiesčius, 
tai pasidaryti?, kad likusi tuose kraštuose gyventojai savo 
tankumu neperviršytų, gal, dabartinės Lietuvos gyventojų. 
Vadinasi, Lietuva, del susidėjusių sąlygų ir primityvės ekono
minės organiEacijos, yra ne perretai, bet gal ir pertankiai ap
gyventa. Kad taip yra, užtenka atminti mūsų bedarbius, mū
sų žemės ūkio krizę, mūsų gyventojų bendrų suskurdėjimą. 
Žymus žmonių skaičius neranda Lietuvoje sau darbo. Gyven
tojus išmaitinti šiais metais trūksta vietinės gamybos javų. 
Gyvenimas krašte suskurdo ir sumenkėjo. 

Tas viskas, be abejo, pataisoma ir prašalinama. Lietuvos 
gyventojus galima taip suorganizuot, kad kiekvienas jų galė-

| tų gauti sau tinkamą, darbų. Bet tam tikslui reikia pertvarky-
Į ti dabartinę mūsų ūkio primityvinę organizaciją. Keikia p i - \m kontraktas 

l- Žinome labai gerai JŠ ateiti-1 Įgelti žemės ūkio gamybą. Reikia nukreipti žmonių energijų j ^jon, m A IffOs dabar moki 
į į kimų J . A. Valstybėse, kiek ; naujas gamybos sritis — amatų, fabrikų gamybą. Del šios n u o $1.50 °iki $l.G21/> vi 

jaunuolių imant nuo 10 metų! gamybos padidėjimo augs miestai, didės gyventojų skaičius, 
amžiaus ir toliau tampa vagi- j Krašto gyventojų skaičius natūraliai didės, ir mūsų problema 
mis, plėšikais ir kitokiais pik- savaime išsispręs. — Bet tuo tarpu mūsų gyventojų pertek-

Prambninių statistikų rin
kėjas Frank Tliayer surinko 
žinias apie statybos darbų sto
vį Amerikoj. Tų darbų atliko 
pasamdytas S. W. Straus & 
Co. Jo surinktas žinias pas-
kelbė Cliicagos "Tr ibūne" . 

Iš Tliayerio paskelbtų ži
nių matosi, kad Chicagoj sta
tybos darbai šiemet viršija 
pernykščius statybos darbus. 
Nors čia statyba padidėjo, 
bet statybos darbininkų esąs 
perteklius. Perdaug esą kar-
penterių, elektrikininkų, 111a-
liorių ir statybos geležies dar
bininkų. Taip atsitikę dėlto, 
kad tokių darbininkų daug 
privažiavę iš kitų miestų ir iš 
Kanados. 

Chicagos statybos darbinin-
baigsis tik 

amos 
alan-

V ISI moka daugiau uz ge
rumą negu už daugumą. 
Gerumas yra pastovus. P e r 
20 metų Helmara i yra ištiki
mi sau ir mil ionams megejų. 
Tūkstančiai vyrų gr įž ta prie 
Helmarų kasdien. 

Kada 
nors jus irgi aisigrįšite prie 

Helmaru 

Šianden 
turėtų būti tas laikas 

V . M-4«>M^V* 

doj. 

tadariais, prisiskaitydami raš
tų apie įvairius garsių pikta-

Statybos darbai pusėtinai 
eina ir Chicagos aplinkiniuo
se miesteliuose, kaip va: Ga-
ry, Chicago lleiglits, Hani-
mond, East Chicago, Indiana 
Harbor, Aurora, Elgin, Joliet 
ir k. 

MiUvaukee'j, St. Paul'e ir 

liūs, paskandintas skurde, savo pavyzdžiu demoralizuoja pla
tesnius gyventojų sluoksnius. Mes matome aplinkui susku-

darių žygius. Žinome taip pat, | r u s i u > pU5;aikanių bedarbių minias. Maitinti jas valstybės Iė-
kiek nusinuodija ir kitaip nu- j g o m j s — nusižengimas krašto ekonomijai ir žmoniškumui. 

Lenkai dabar užbagauja už - : s i z u do besimokinančio abiejų Valstybiniai vieši darbai - tai tik paliatyvas: bedarbiu vi-
sienio paskolos. Jei rasis sko-,iyčių jaunimo, prisiskaitę apie | s u o m c t m s i , d a u g i a u k a i p ^ reikalingų jiems aprūpinti. 
lintojai tai tie lengviausia p a n a š i ų jiems asmenų p a s i e L j B e t o y r a t a i t i k m a . k u o t a l a D d a r y b e , k u r i o s demoralizuo- Minneapolis'e statybos darbai 
galėtų baigti Vilniaus klausi- o l l l m s . I ^ ^ į t a k a d a r ] a b i a u t v i r k i n g i r u i p į š r v i r k u , i a m i n i a . 0 \ { . . ^ . . „ . 
mų, statydami Lenkijai reika- Įsigilinant i tuos atsitiki-1 k ą k a l b e t i a p i e p m ^ momentą, - apie socialinį nepasiten- i l ) i n į n k a i darbo t u r i ' " 
lavimą grąžinti Lietuvai Vii- l l lUs kiekvienam tenka užsi- - k i n i k r a * t C ) i c reVoliucinį nepatenkintų piliečių nusista-1 Detroite ir kituose Michi 
riių ir daryti su ja taikos su- mastyti, kur nukeliaus mūsų I t v m n f f j 

. . . , v .. ;iyui4 gano valstijos miestuose dar-
visuomenė, jei nebus užgrūsti * - 1 u *• 1 ' v. , , . #. . I; \ 
v , , . , f 1 • 1 Žmones, kurie negali rasti savo krašte darbo, yra kraštui Imi prie namu statymo eina 
šaltiniai, iš kuriu kunkulais ., ,. . . . . . . ,. , . . .. I ; _, . , , . lx 

.nereikalingas, negeistinas apsunkinimas. O del jų demorah-! gerai. Taip pat dedasi Den-
l I 1 

tartį. 
Ar ne ton pusėn tik ir krei-

*pia Anglija, kurios agentai 
lanko Kauną, Varšuvą, Vil-

kfiių; tai vėl atšaukiami Lon-
* donan. 

verčiasi piktadarybėms veisti 
sėkla. 

Kiek triukšmo pridirba mu-

zuojančios įtakos visuomenei jokia ekonominės organizacijos vėre. 

! 

Eina aiškyn, kad krikščio-

.' Įsų kairieji, jei kokis teismas'., 
pasmerkia mirtin vieną asme
nį, o su pašaipa jie atsiliepia 

. 1 

rei'orma neįmanoma. Del tos tai priežasties emigracija yra bū
tina. Juk yra nesąmonė laikyti žmones skurde, varžyti juos,'Clevelande, 
žaisti bedarbiais, maitinti dykuojančius — vien tik vardan Baltimorėj 
tos idėjos, kad "kraštas retai apgyventas". Atsižvelgiant į i I^ouise. 

Statybos darbai apsistojo j 
Pliiladelphijoj, Įžymima, kad šiandieninė K i- besnėj misijoj pasiliktu po du 

Pittsburge, St. j nijoj revoliucija be kitko iš-
- • kels daug gera Katalikų Baž-

kunigu. Dėlto, viskas, k*j 
mes turime daryti, tai laukti, 

krašto gamybą, Lietuva ne per retai, bet per tankiai apgy- Vidutiniškai statyba einaįnyčiai. melstis ir pasitikėti Dievo 
mų partijų blokas, kuiis iki apie tai, kad !Sv. Tėvas ragi- n . v̂ . v v *». 1 «• 1 v, , lXr . 7 . ... . * . . . ,, 

, . . « _ « , , .(Venta. Turime gan žymų žmonių perteklių, ardanti krašto eko-"Naujojoj Anglijoj, New Yor- Kas link salvei] ir nedėties Apvaizda". na kovoti tokių spaudų, kuri1 . _ , , . . . . , . _ . . . . T̂  . , r ' 0 1 l "1 . "T . , norninę pusiausvyrų ir trukdanti kokios nors ekonomines re- ke, \\ ashingtone, Buffaloj ir I rašant laiškų misionierius pa-1 

formos pravedimą. Negalėdami tiems žmonėms namie duoti (Kochesteryje. jžvmi. 
vaisingo darbo progos, suteikime jiems tų progų svetur. Tin- Statybos darbininkų tarpe 

šiol dirbo drauge su tautinin
kais valdžioje, dabar pasi ne viena, bet 
traukia į šalį. Nesutinkama prie mirties. 
daugiausia del rinkimo Sei- Nedora spauda — tai ar-
ino. Krikščioniškosios partijos šiausį nuodai, ypaiį jaunimui, 
yra tos nuomonės, kad rinki-J Ją tat ir reikia be jokių ra
inai butų daromi dabar, o tau-!ginimų smerkti ir kovoti, 
tininkai — kad to dabar da- ' 
ryti negalima. Kardinolas Dougherty Vyksta 

Minister ių posėdyje bal. \ Europon. 
25 d. švietimo ir finansų mi-j 
nisteriai (abu krikščioniškojo Į jos kardinolas Dougherty sau f 

bloko) pasisakė už rinkimus j ir savo sekretorių gavo pa-
tuojaus. Lietuvos spauda skel-kus. Jo Eminencija artimiau-
bia, kad jiems reikės dabar!šiomis dienomis vyksta VĮd-
pasitraukti iš ministerių kabi- 'lopon. 
neto. Galimas daiktas, kad 

karnai ją suorganizuokime. Apsaugokime žmones nuo ištau-
timo, nuo eksploatacijos svetiniuose kraštuose, bet, del Die-

vieši dabar j«i 
Tik 1 nuoš. darbininku terei-

60 metų kunigu. 
Beatty, Pa. — Balandžio 26 

DIUIUKU ia.pt "Be abejones, jums visiems 1 
asitenkinimAfl -• 1 K d>' s!m e t> monsigu. Andrew 
cisiiLiiKu nas. 1 v r a žinoma ajm> sekaneiusN,. . , . . . 

00 mėty i šioj šaly perversmus, kuriuos 
vo meilės, išvaduokime juos nuo pražūtingo merdėjimo. To i rka l au j a įvestį 40 valandų ar-jigfe^jg revoliucionieriai ir bol-
paėių žmonių ir viso krašto interesai reikalauja. Žinokime: Įba 5 dienų darbo savaitę. Re-

| Hintenbach minėjo 
kunigavimo sukaktuves. 

[Uil ° ulL"Illi " * ™ savauę. iw- ševizmas. Mūsų konsulis parė-
musų sustingusios ekonomines organizacijos reforma tik tuo-j tai kur reikalaujama pakelti ' cj(-, i n u m s apleisti teritorija 
met įmanoma, jei tiksliai, jei protingai suvartosime savo ke- algas. Ten, kur kontraktai ' Seserys ir jauni kunigai pasi-

Washington. - Philadelphi Uų de**tkų t u k s t a n ^ i u bedarbių balastą, Tuomi ir pradėkime pasibaigia, paprastai atnauji-J r e n g . 6 a p i e į s t i & _ ir vykti 'žės 22 d. cia vyskupas Malio-
Lietuvos naują laimę kurti. ' narna, senomis sąlygomis. [ ^ b e t i n e s negalime to at- |ney dedikuos naują Šv. Tere-

Dedikuos šv. Teresės bažny
čių, 

Sioux Falls, S. D. — (Jegu-

Konsekruota bažnyčia. 
• . i - , . • 

Cleveland, O. — Čia konse-

S 

Žada aplankyti Angliją, 
tai įvyko, ar įvyks. Oficialio ] Skandinavijos šalis, Vokietiją, ki uotą 8v. Filomenos bažnyčia 
pranešimo dar negauta. 'Franciją ir Italiją. j ir didysis altorius. Konsekra 

Lietuvis | likti. Šiandie da r kartą bus 
Kiniioi Suirutės Duos Nau- - • 4. IKI X> 
«. JVJ Mu^ures U U Ų O J- i a u mėginama tai atlikti. 

des Bažnyčiai. I , T . , .v v. . , . , , . 
vimo apeigas atliko vyskupas * " J e i vyks iš eia išsisukti, 
Schrembs dalyvaujant kitiem Union City, N. J. - šv. My- tai pasiliks tik reikalingiausi 
dviem vyskupam. ikoio vienuolyne gautas Pasi- misijoms kunigai..Krikščionių 

Šv. Filomenos bažnyčia yra'jonisto misionieriaus laiškas iš naudingumui prefektai pat-
jEast Clevelande. I Kinijos. Laiške tarp kitko j>a- varkė, kad kiekvienoj svar-

sės — Mažosios Gėlelės — 
bažnyčių. 

Bažnyčia yra plytų, ,tur 
500 sėdynių. Pastatymas ats l 
ėjo 17,700 dolerių. Naujos 

čios klebonu vra kun. J . 
F. Cavanaugh. 

Seirijų/ Juozas. 

AUŠROS VARTŲ STEBUKLINGAS 
DIEVO MOTINOS PAVEIKSLAS. 

(Tąsa) 
Tiek tai užsiliko žinių apie stebuklin

gąjį paveikslų Dievo Motinos Aušros 
.Vartuose. Kad ir daug buvo rašoma apie 
tų paveikslų, vienok tikriausias žinias 
padavęs Karmelitas Hilarionas. 1761 me
tais jis išleidęs knygelę. Tuojau jų tikin
tieji žmonės išpirko. 1823 metais jų antru |" kurie paprastai vadinami " AŠTRIAIS' ' i tais Cliersonese, nes neturėjęs tam žy-

• raščiu pasinaudojęs mūsų istorikas Teo- 1 kago Gosudarstwa; t. V.; p. 17). Karam- , niekados jis pravoslavams nepriklausė, kybės jo vertės nesumažina, nes tas pa-
Bet Obsto daviniai man atrodo visai į veikslas pagarsėjo stebuklais vien tuo-
silpni. Ir taip 1) Je i Obsta nelaiko rim- j met, kada jis virtęs Vilniaus Kataliku 
tais aprašymais Lodziatos raštų, tai ko- ! Bažnyčios nuosavybe. 

(Leidėjo Pastaba; Savo akimis esu 
^įnus "Miscelanea" Kojolavičiaus laiko j matęs atvirkščioje pusėje Aušros Vartų 

tikrais daviniais f 2) Kad Algirdas 1363 j Dievo Motinos paveikslo parašų, kad ir 
į metais buvęs Cliersonese ir tų miestų j menkai išskaitomų, bet lotinų raidėmis. 

visus juos įtaria netikrame^ padavime j užkariavęs yra neginčijama tiesa, nes a- f Jei paveikslas butų buvęs rusų pravosla-
:i- istorinių įvykių. Pagal jo, jiems negali- pie tų Algirdo žygį aiškiai rašo Norbutas į vų nuosavybė, tai tas parašas butų padė-
lų į 111a tikėti, nes 1) Lodziatas nebuvęs J (t. V. p. 136). Neminint rusų istorikų, a- tas slavų raidėmis. Matomai piešėjas bu-

pie tų patį randame ir-gi Olgenbrando 

doras Norbutas ir savo "Lietuvos Isto 
į i joje" patalpino sekantį aprašymų: 

"Didis Kunigaikštis Algirdai savo 
iždų padidino Chersoneso turtais. Jo įpė
diniai didesnę dalį bažnytinių daiktų iš
dalino Vilniaus bažnyčioms. Tame skai
čiuje tikrų atvaizdavimų Švenčiausios 
Panelės veido, toje valandoje, kuomet J i 
nai stovėjo akyvaizdoje Dievo pasiunti
nio Arkangelo Gabrieliaus. Tų paveiks 
mes dabar matome Tėvų Karmelitų ko- j istoriku, bet vien palikęs aprašytus gan 
plyčioje virš miesto vartų iš rytų pusės, f dus; 2) Algirdas negulėjo būti 1363 me-

zinas savo žodžius parėmęs Naruševi
čiaus tvirtinimu, gi Naruševičius pasiti
kėjo Lodziatos aprašymais. 

Žinomas lietuvių ėdikas lenkų publi- del jis kitoje vietoje tokius pat aprašy- j 
cistas Obstas bando sukritikuoti taip Na
ruševičių, taip ir-gi Karamzinų, bet ypa
tingai užsipuola ant Lodziatos. Obstas 

kart atspausdino be jokių permainų Kar
melitų vienuolynas. 

Iš tarpo skaitlingų kitokios r i t ies 
aprašymų, šioje vietoje patieksiu aprašy
mų tūlo Inflantų kanauninko, kun. Da
nieliaus Lodziatos. Jisai palikęs rankraš
tį, kuriame tilpo ir-gi atpasakojimai įvai
rių įvykių apie Aušros Vartų Dievo Mo
tinos paveikslų nuo 1649 ligi 1669 me
tų. Minėtas 
me pačiame 

giui laiko, gi jei buvęs tai vargiai ar 

piešėjas 
vęs Katalikas. Katalikų piešėjų paveikslu 

Enciklopedijoje (XIX, p. 866). 3). Nieko j stačiatikiai nebeturi. Tuo būdu kiekvie-
ypatingo tame^ jei Vyskupas Taboras j nam aišku, kad Aušros Vartų Panelės 
butų leidęs pakabinti prieš tai buvusį I paveikslas visados buvęs katalikų savas-

v Algirdas gabentų Dievo Motinos paveik- ; rusų cerkvėje paveikslų Katalikų koply-i timi). 
vartais. Tas matoma iš raštu minėtojo 
konvento 1653 Viešpaties metų".. (Nor
butas, Dzieje Narodu Litewskiego; to- [alą taip ilgoje kelionėje, kuomet paveikslų Į čioje. Juk ir pastarais laikais pasitaiko j Rusai stačiatikiai daug kartu bandė 
maa V. pusi. 137).% vos šeši vyrai pajėgia pakelti; 3) paga- į matyti, kad apleistos rusų cerkvės pa- j tų paveikslų iš kataliku išplėšti bet d n -

! • • • " I I i i * i v« i v v > . v . . * . . C 

nas. Karamzmas sako, kad 1363 metais j ir butų jį šventinęs. j paveikslų ir j a paėjimų, viena tik drįstu j klausė Mykalojaus, rusų* caro" kų jiems 
Algirdas Chersoneso miestų pavertęs į . Tokiais tai daviniais Obstas nori į tvirtinti, kad ir iš Chersoąeso jis butų daryti, caras taip atsakė* "Je i 'Dievo M 

kanauninkas gyvenęs ir-gi ta- I griuvėsiais, miesto gyventojus išžudęs, gi į mus įtikrinti, kad paveikslas nebuvęs Al- į pargabentas, kad ir butų pravoslavų j tina nenori būti pravoslavė 1-ai pasilieka 
laike. Kun. Lodziatos rank- .'.bažnyčių turtų pagrobęs (Istorija Russ- f girdo pargabentas išv£bersoneso ir kad ^'nuosavybė buvęs, tai vis vien tos aplin-! katalikė , , . (Bus daugiau) 

* - . » 
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LIETUVIAI AMERIKOJE dainelių ir juokingo, veikalėlį "business'us", kurie yra ver

ties vardo mušu 
dr-jos delegačių, pirm..Bronės 
Baronaitės, raštin. Veronikos 
Bukančiutės ir Emilijos Pet-
kiutes. Viešnios atkeliavo pa
sveikinti mūsų draugija, suei
ti su mumis Į pažintį ir pasi-

KENOSHA, W1S. 
_ 

Skubėkime. 
Begalvojant, kaip išmokyti 

augantį jaunn|ii laikytis vie
nybes su savaisias, pradėjome 
su vyresniais šv. Petro mo- j i • 4« 

* . . kviesti mus \ savo dvidesim-
kvklos bornairiais suseiti. Da- 'r • i-i- • :n_:w^ , 
; oiMBKiu, Pci t l e s nR>t l l jui)1iiejaus iškilmes 

įkalbėti ir organizuoti juos 
jaunimo draugijom 

Pasirodė, kad mokiniu tar
pe jau yra*Amerikos organi
zacijos "Boy Scouts" nariu. 
Bernaičiai ir mergaitės Įtrau
kti organizacijon priguli prie 
įvairių kuopų suorganizuotų 
prie miesto viešųjų mokyklų. , 
i w i . kimų 
_ Mat kitų tautų jaunimas ju-1 
iia ir mūsiškius net patraukia 
darban. 

Tad skubėkim, kad nepasi-
liktume. 

Dešriukas. 

i atloše. 
Po mokyklos vaikučių pro-

kaimininės I gramą pildė mūsų jaunimas. 
Buvo solų, duetų ir muzikos. 
Iš tikrųjų, mus jaunimas gra
žiai pasirodė. Malonu buvo 
klausytis. Rodos, neitum, žmo-

12 d. birželio. Šisai mūsų kai
linukų atsilankymas mūsų 
mergaitėms taip patiko, kad 
jau sutarėme daryti net dvi 
ekskursijas į YVaukegan'ą: 
vieną į kaiminkų jubilėjaus 
parengimą, o antrą i jų mė- • 
nešini 20 d. birželio susirin-

gus, iš svetainės per visų 
naktį. Garbe jam už tai. 

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Pelno- nuo bazaro liko nema
ža. Visi parapijonys džiaugia-

• u * H 
Vienas iš visų* 

s i . 

CICERO, ILL 

Viešnios. 
Nekalto Prasidėjimo mer

gaičių dr-ja, geg. 4 d., savo 

Verbuos nares. 
Šiais metais mūsų parapijos | 

mokyklą baigia 14 mergaičių, 
; užtat manome į mokslo už-
Ibaigos iškilmes siųsti savo de-
jlegates, kad baigusias mokslą 
'mergaites pasveikintų ir pa
kviestų dėtis prie mūsų drau
gijos. Tikimės, kad tėvai ir 

Katalikų vienybė. 
Federacijos 12 skyrius ren

gia išvažiavimą į Bergman's 
daržų, 22 gegužės. 

Tai bus pirmas toks malo
nus išvažiavimas šį pavasarį. 

Kviečiame ne tik visus na
miškius, bet taipgi ir Cliica-
gos visuomenę. Pelnas skiria
mas naujos bažnyčios fondui. 

Rengimo komisija. 

posėdyje netikėtai susilauk 
viešnių iš Waukegan'o to pa-

; mokytojos globėjos pitrems : 
i • • 

musu sumanymą. 
Katriutė. 

Pigiausios kainos Chi 
cagoje Piany, Rakan 
dų ir Radios pas: 

JOS. F. BUDRIK 
3417-21 S. Halsted St 

Chicago. 
Tel. Boulevard 4705 

(iejr. 4 d. ivyko bazaro už-
baigimas su labai puikia pro
grama, kuri susidėjo iš įvai
riu dalyku. 

Šv. Kazimiero Akad. Rem. 
9 sk. rengia, išleistuvių "bun-
eo party", geg. 18 d., Sv. An
tano parap. salėj, 8* vai. vaka
re. Visi kviečiami atsilankyti. 
Party bus tikrai linksma. 

Komisija. 

ORGANIZUOTAS DARBAS 
IMASI "BUSINESS'ŲM. 

Mokyklos vaikučiai labai 
dailiai pasirodė su įvairiais; 
Šokiais 
gražiai 

Amerikos organizuotas dar-
ir gimnastika. Be to;bas jau kelinti metai turi jsi-
padainavo ir keletųlkures didelius ir pelningus 

ADVOKATAI: 

J. P. VVaitches 
LIKT t V18 ADVOKATAI 

I I 7 M 8o. Mlchlgaa ATenai 
Tel. Fullifiaa &•&• 

Ipoalalistas Abstrakte Tedėjas 
visu tolslu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 

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

Tclophone Randolpb. 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 9090 
Mamų Telefonas Repnblic 9600 

BALTIKO AMERIKOS LINIJA 
OFICIALĖ UNIJA 

LIETUVOS VYČIŲ ORG-CIJOS 
PRANEŠA KAD DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA ŠĮMET 

Įvyks 

Laivu "LITUANIA" Iš New Yorko Birželio 14 

TIESIAI | KLAIPĖDA 
TIE KURIE NORITE VAŽIUOTI LIETUVON 

ANKSČIAU, GALĖSITE VAŽIUOTI 

Laivu "ESTONIA" Geguzčs-May 24 d. 
VIENU LAIVU KLAIPĖDON -

VAŽIUOKIT ŠĮ PAVASARĮ Į LIETUVĄ SU A-
MERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMU, KUR JAUNIMAS 
TEN GYVUMAS, TEN SMAGUMAS. 

IŠPILDYK1T TOŠ ŠIRDIES TROŠKIMUS, PA-
MATYK1T SAVO TĖVYNĘ, BROLIUS, SESERIS LR 
GIMINES. 
Ki} akimis žmogus pamatai, tai amžinai neužmiršti 

,m 

ti daugelio milionų dolerių. 
Organizuotas darbas įvair 

riuose miestuose šiandie veda 
virs trisdešimts bankų, kele
tą dirbtuvių, Floridoj nekilno
jamų savasčių pardavinėjimą. 
Turi keletą anglių kasyklų. 
Turi apartamentinių butų :r 
finansinių bendrovių. 

Tai vis daugelio milįonų 
apyvarta. Tų visų finansinių 
įstaigų šėrus turi kuone vie
ni organizuoti darbininkai ii 
dalinasi pelnu. 

Chicago j pagaliau įkurta 
viena finansine firma. Tai 
Illinois Federacijos bendrove. 
Ši bendrove skolina darbiniu-
kams pinigų, reikalingi^ namų 
statymui. Tai yra paprasta 
paskolos bendrovė. 

Kiekvienas darbininkas ga
li joje gauti paskolos staty
mui. Bet su sąlyga, kad visas 
statymo darbas turės but at
liktas vien unistų darbininkų. 

Bendrovės tikslas — nanuj 
statymo amatninkams^ unis-
tams parūpinti daugiau darbo 
ir panaikinti streikus, kurie 
darbininkams naudos neduo 
da. 

Sakomos paskolos bendro 
ves priešaky yra namų staty 
mo amatninkų unistų viršai 
čiai. Prezidentu yra Charles 
M. Paulsen, elektros darbi
ninkų unijos viršaitis. Ben
drove turi surinkusi apie 
730,000 dol. Šerais ir 3(X),00G 
paskolinusi naujam butui 
Ofisus turi Poople's Life buil 
ding, 130 No. Wells st., Chi-
cago. 

Baisusis Milžinas, mokslei
vių vertimas. ParaseN George 
Sand. Kaunas - Valst. Spaus
tuvė 1927 m. Sukrauta Šv. 
Kazimiero Dr-jos knygyne. 
Kaina 1 litas. 

Alt Lithauen. Parašė Vic-
tor Jungfer. Georg Neuner — Į 
Berlin und Leipzig. 

Soter, religijos mokslo laik
raštis, leidžiamas Lietuvos 
Universiteto Teologijos — Fi
losofijos Fakulteto Teologijos 
skyriaus. Kaunas, 1926. 

Logos, filosofijos laikraštis, 
num. 3. Kaunas, 1926 m. 

Mūsų laikų šventoji; šv. 
Terese Vaikelio Jėzaus. D. V. 
Mut. Vertė Juozas Stankevi
čius. Kaunas, 1927 m. 

Spinduliai ir šešėliai — ei* 
lės. Leono Vitkausko. Išleido 
Julė Vitkauskiene. Kaunas 
1926. 
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D A K T A R A I : 
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PIRMOS KOMUNIJOS 
PAVEIKSLAI 

Paveikslai spalvoti labai 
gražus su Lietuviškais para
šais, turime dvejopų: 

Po 12c. ir 15c. 
Mokykloms duodame nuo-

simtj. 
Reikalaukite tuojau. 
' 'DRAUGAS" PUB. CO. 
2334 South Oakley Ave. 

Telefonas Boulevara l t l t 

Dr.S.A.Brenza 
4608 BO. ASHLAND AVsL 

Chicago. m . 
Tai.: 9 ryto lkl 11 plat: 1 po 
piet lkl t po plet. • : ! • rak, Lkl 
8:88 vak. 

REDAKCIJAI ATSIŲSTOS 
PAMINĖTI KtfYGOS. 

JOHN KliCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

l i l l W. 22nd St. arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2551 

Valandos: 8 ryto lkl 9 Takai*. Bo-
redoj ir PėtnyčioJ nuo 9 t. lkl. f 
v. Veda visokias bylas •lsuoss 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Dokumen
tus, perkant arba parduodant 
Lotus, Namus, Farmas Ir Bisnlus. 
•kolina Pinigus ant pirmo mor-
gtelaaa lengvomis Išlygomis. 

Kainos tiesiai i Klaipėdą: Kainos į Klaipėdą ir atgal 
Trečia kliasa '....$107 Trečia kliasa . . $181 
Turistine trečia . . $117 Turistine $196 

Kevenue Tax ir Head Tax Atskiram 
Sekanti laivai plauks tiesiai į Klaipėdą,: 

ESTONIA May 24-tą 1927 
LITUANIA June 14-tą 1927 

LITUANIA July 19-tą 1927 

Lietuviškai Vokiškas Žody
nas praktikos ir mokyklos rei 
kalanis sudarė A. Bušas ir T. 
Cbomsktfl I dalis. Cleorg Neu
ner Berlin und Leipzig, 1927. 

Birutė ir Kuprelis, tragedi
ja iš lietuvių kovų su krikš
čionimis. Parašė K. S. Kar
pavičius. Kaina 50c. "Dirva' ' . 
Cleveland, Ohio. 

Galiūnas, drama iš lietuvių 
pasakiškų kovų su žmoge-
džiais gilioje senovėje. Para
šė K. S. Karpavičius. Kaina 
50c. "Dirva", Cleveland, O. 

Brolių Grimų Pasakos, su 
paveikslais. I tomas. Vertė J. 
Balčikonis. 2-s leidimas. Kau
nas, 1927 m. 

Žemės Ūkio Akademijos 
Metraštis, 1924 — 1926. Že
mės Ūkio Akademijos leidi 
nys. Kaunas - Valst. Spaus 
tuvi — 1926 m. 

KOSULĮ 
JJftofabdrkitt jį kol neįvy 

ko ko rimto. Severą's 
[Cough Balsam, pripažin
ta pyduolč per 47 metui, 
greitai ižvalo gerkle. Sau-
|gi vaikams ir suaugusiem. 

Kosulį sustabdykit šią-
|dien. Nusipirkit aptiekoj 

ra's Cough Balsam 
už 25c, ar 50 c. 

W. F. SEVERĄ CO. 

Krūtinis ir Galvot šaltiems 
Imkit* Sevtra't Cold Tabtets 

K 

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 

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

U S. La SaUe st. Boom 2001 
ffal Rando Ipta 10S4 Vai. nao t -6 

VAKARAIS: 
•341 8 Halsted St. Tel. Yards OOil 
f lkl t • . v. * P * r t PanedėUo ir rėtmyčkM 

savo vietinį agentą: 
Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
John P. Ewald 
S. L. Fabian 
Vinc. Milasevvicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 

901 W. 33 St., Chicago, 111. 
1112 W. 35 St., Chicago. 
841 W. 33 St., Chicago, UI. 
809 W. 35 St., Chicago, 111. 
1723 W. 47 St., Chicago. 
1739 S. HaJsted St. Chicago 
726 W. 18 St., Chicago, 111. 
3311 S Halsted St. Chicago 
3252 S. Halsted St. Chicago 
4559 S. Paulina St. Chicago John J. Zolp 

BALTIC AMERICA LINE, 
120 North La Salle St., Chicago, UI. 

V.M.STULPINAS 
&CO. 

Atstovauja visas Laivų 
Liniįas. 

Parduoda laivakortes ant Ti
sų laivų ir ant visų laivų plau
kiančių tiesiog* 

Į KLAIPĖDĄ 
Žemos kainos, Geriausias 

Patarnavimas. Parūpina Pas-
portus, Pagryžimo Permitus, 

ir Farmerių Affidavitus, bei 
kitus dokumentus. 
Rašykite arba. kreipkitės pas: 

V.M.STULPINAS 
& CO. 

3255 So. Halsted Str. 
Okicago, III. 

Notary Public — 
Yards 6062 

Kuomet Kūdikiai 
Verkia Pabandykite 

« Į . . » — — 

Geriausi* vaistas nuo viduriu 
užkietėjimo. 

D E N T Į S T A I 

JTele;. Boalerard 104M 
1 DR. C Z. VEZEUS 

I1ISTUVI8 DENTIS^ \ S 
4MS SO. ASHLAND A TENUE 

Ant B. Zaleskio Aptlekoa 

Tel. Boulevard 3686 

Di». J . Pc Poška 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3133 South Halsted S t 
Valandos: 9 — 12 Ii rtyo 

Vakarais nuo 7 lkl 9 
Eez.: 6504 S. Artesian Ave. 

Tel. Hemlock 2374 
Val. : Utarnlnkais ir Pėtnyčiomla 

nuo S Iki 9 vai. vak. 

% 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS tR CHTBURGAS 

2 — Spinduliai 
Oflaaa 2201 West 22nd Street 

Cor. s. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: €640- 8. Maplewood 
Ave. Tel. Republic 78C8 

Valandos; 1—8 & 7—8 T. T* 
NedėlioJ: 10—12 ryto 

Tel. Boulevard 116* 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Strert 
Chicago, m. 

Rez. Tel. Midway 5512 

Dr. R. C. C U P L E R 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oakley Ave. Ir 24-tas Street 

Telefonai Canal 1718—0241 
Valandos: 2iki 4 p. p. Panedėlials 

ir Ketvergais vakare. 
V — ^ 

r \ 
Tel. Vlncennes 6987 Ir 

Hemlock 5524 

Dr. Gonstance A. O'Britis 
Gydytoja Ir Cnlrursa 

Ofisas: 7909 S. HALSTED ST. 
Vai. S—5 p. p. ir 8—8 vakare 

Rea.: 8000 S. CAMPBELi, AVE. 
Ligonius priima rezidencijoj pagal 

sutarta. 

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 6689 

DR, P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

1821 South Halsted St. 
Reaidencija 6800 S. Artesian Are. 
Valandos: i i ryto iki s po pietų: 

6 lkl 8:89 vakare 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovu, Moterų Ir Vyra Liga 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 
po pietų: nuo 7—8:89 

NedėUomia 19 iki 19 
Telefonas MidVay 2880 

Tel. Canal 6574 

DR. F. G. TAUTKUS 
CHIROPRAOTORTUB 

2019 Canalport Avennt 
Valandos: Nuo 6 iki 9 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

AŠ TURIU 43 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas kokj 
nepatyrei] Tikrass pečiai i stas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzaml-
navimo. Jųs sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — S c o p e — Raggi, 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ix gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjubią, jsi kerėjusią, 
enronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję pas mane. 

DR. C. 0. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 101« 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 iki 7. 

Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 1 
po pietų. 

Tol. Canal 6764 
PERSIKĖLĖ Į KITĄ 

VIETĄ 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS' 

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalncTsusitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO. 

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

Persikėle \ Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

f 

— y 

DR, L. P. SLAKIS 
D E N T I S T A 8 

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto UcJ 9 vmi. 

vakaro. 
V — — i • i .i • i 

DR. P. G. LUOMONS 
iiUgruvin DKimsTAi 

2201 WEST 22nd STREET 
OTel. Ganai t l l l 

Talandos: 9—11 ryto: 1—I vakar* 

Lietuvis Akiu. Specialistas 
Palenrvlns aklų Įtempimą ka

rts esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
narvuotumo, skaudamą aklų kar
sti. Atitaisau kreivas akla, nuima 
cataractus. Atitaisau trumpą regr-
ste Ir, tolimą regysto. 

Prirengiu teisingai akinius vi
sos* atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
mažiausia* klaida*. 

Spaclalė atyda atkreipiama saa-
krklos valkučiama 

Valandos nuo 1* ryto lkl t va
karą. Nedėliomis nuo I I ryto IkJ 
1 *> plstų, 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams Žinomas per I i 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

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

Ofisas ir Labaratorija: 1028 W. 
18th St.. netoli Morgan S t 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo 8 Iki 7:80 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: t n o . Naktį 

South 8hore 2288 
Boulevard 4188 

3235 South Halsted S t i 
Vai. 9—18 A. H. Ir po 8 r. vak. 

Tel. Boulevard 1401 

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

3315 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 •— 4 p. p. 

7—9 vakare 

1 Dr. Maurice Kabi 
Gydytojas ir Chirurgu 

4631 SO. ASHLAND AVI. 
Tel Yards 0894 

Rezidencijos Tel. Plasa IMI 
Valandos: 

Nuo 18 lkl 11 plot 
Nuo 2 lkl S po plot. 
Nuo 7 Iki 9 vakar*. 
Nedėl. nuo 10 iki I I plat 

• % 
Offise Tel Lafavette 5793 
Res. Telef. Virginia 0518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytoja* Ir Chirurgas 

4449 S. California Avenue 
Vai.: 1—B p. p. 7—9 vak. 

ATSILIEPDAMI I "DRAU. 
GE" TELPANČIUS SKEL-
B M J S . PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ" 



" 

ii mmm 
D R A TT O A 8 

mm 

Anfta&Unis, Geg. 17 3., 1927 

Vos tik " D r a u g e " pasirodė 
žinutė, kad kun. A. Baltutis 
paskirtas klebonu šiai naujai 

Šimutis laikys prakalbą North parapijai, rodo*, kaip kokis 
Sidėje, parap. salėje, 8 vai. va- Į radio išnešiojo ją po visą tą 
kare. Northsidiečiai kviečiami 

C H I C A G O J E 
Žiniy-Žineies. 

X 
niaus ir 

Nauji vėjai linkui Vii- j skaitlingai susirinkti. 
Lietuvos kat. partijų! X "Dainų GeguiillS" 

nusist įtvmas. šv. Tėvas i r , "Kat r iu tės Gintarai" Audros 
tvirkinančioji spauda. Viskas 
telpa pastabos* antram pusią-
lapy. 

Marquette Parko lietuvių ko
loniją. Kas tik matė ir jautė 
toje kolonijoje parapijos rei
kalingumą, tu veidai prablai-

Vaitu parap. salėje praeitą j vėjo ir nušvito. Seniai laukia-
nedėlia pavyko. Žmonių mas dalykas jau į?yko. Beli 
per abu vaidinimu bu-

X Atkarpoje telpa įdomios ; vo daug-. VYestsidiečiai gra-

i 

i 

istorinės žinios apie Dievo 
Motinos paveikslą, \Aušros Varj 
tuose. 

ko tik džiaugtis. 

Vakarienė. 

Šešta valanda. Puikiai ir 

Programas. 
Vakariene baigta. Praside

da programas. Scenoje pasi
rodo mokyklos mergaitės, ber
niukai Ir dainomis, žodžiais ir 
gestais sveikina savo pirmąjį 
kleboną. Skamba dainos, 
skamba muzika. Visų širdys 
linksmos, pilnos džiaugsmo. 

(jramiausių gėlių bukietai — 
nuo mokyklos,. &v. Kazimiero 
ir šv. Barboros draugijų ke
liauja prie klebono. Oi moky-

BRIDGEPORT. TOWN OP LAKE. NAMAI -- ŽEMĖ 
Prakalbos. 

Kaip jau žinoma, pas mus 
buv. Lietuvos Seimo atstovo 
p. L. Šimučio prakalbos įvyks 
ketverge, geg. 19 d., po pa
maldų, šv. Jurgio parap. svet. 

Į šias prakalbas, bridgepor-
tieeiai turėtų skaitlingai su
sirinkti ir jšgirsti begalo 
svarbių ir įdomių p. Šimučio 

>,iai pareme savo .jaunimą. | 
X Praeita- nedolią (Jogo! 

; Parke ba*V Imli nmgtvnčs į l a h a i estetiškai išpuoštoje 
X Per . kun. renkasi vis daugiau. J ie sodi-

A. Baltučio | tarp dviejų stipriausių L. V. 
priimtuve*, kurios Įvyko pra- CJi. Apskr. Lygos komandą, 

,- • • • a ;,- •»<; b n ) n-wih-nui. O narni prie stalų. 1 uscios vie Kazimiero (-t " •><> Kp.| pasioaigę u. * * 
, !..-,:.*. i i...:...i.+ ,..,,„,..i.;,.-;,. »,.,„ Uos vis nvksta ir nyksta, da 

S^en i Auditorijoj auką pa-
stei-ti sudėta netoli uai. /.aidimą uaoojo nei urtij 

salėje jau daug žmonių. Jų j įteikdamas ją, prašo mokyk 

pranešimų apie Lietuvos da-
klos berniukų atstovas prisi-j baltinę padėtį, paskutinius 
artina prie klebono su mažu-.rimtus perversmus, apie pra-
tėle dėžute, gražiai aprišta ir gaištingus vidujinių Lietuvos 

eitą nedčlią »v. 
'•en, Auditorijoj auką pa-' P ^ 1 brigMonparkiečių mm i 

• • ' i-A * i- ,!•»;- ?«i<li.nn j , , ! , , ; , , rw,t ,]n lutimu, jos visos jau ttzpilcrj-
steigti sudėta netoli uai. /aidimą dabojo net an J •' *- -

1 ' . , . , , „ . , - , , • tos. O žmonm vis dar ateina. 
$700. Didžiausias aukas — po enipajerai. 
$100 — paklojo kun. A. Bal-j X Laimėjus briglitonpar-
tutis, adv. Grisius ir Peoples kieėiams šias rungtynes dau-
Stock Vard State Lankas.'gelis mano. kad jiems teksią 

Pasivėlinusiems belieka tik 
pašaliais prisisesti ir laukti, 
kol atsiras tuščiu vietų. 

los vardu gauti "panedelinę 
švente (blue monday). Gavo. 

Dėžutės viduje surasta auk
su $17.50 "nuo mažųjų para-
pijonų'' naujosios parapijos 
pradžiai. 

Sveikinimai. 

Žmonių pokily buvo daug. jir šių metu šampionatas.Gali 
koresp. iš Marąuette būti taip, gali virsti ir kitaip. 

^ 

Naujosios parapijos vardu 
Vakarienė švariai sutaisyta., sveikina komiteto pirminin-

i< Aiarąueite •»«» ««F« #«« »«.-*« u i i tuuF . Įgardiiai pagaminta. Jaunos kas p. Kabelis, draugijų p. 
p a r k ) Koziros dar visų tymu ran- • akademike^ mandagiai patar- j Butkus, p. (Irėbliunienė, p. J. 

Šiandie, geg. 17 d. buv. jkose. AštuonioKkieeiai, be a- nauja. Visa išvaizda tikrai po- LMiekeliųnas, kuris labai 
Lietuvos Seimo atstovas p. L.! bejones. stengsis brjgbtonpar- niška. sklandžiai pravedė palyginimą 

j kieėius sumušti. Nortli Side, • Svečiai t a r p P a s k e l l ) imo Lietuvos ne-
rDADnDfA^i p^arcjiiette Park, AVest Side, Į j priklausomybės, kurios iškil-
GKAtKJlClAI: !Town of Lake ir So. Cbieagoj Svetelių susirinko apie 400;,1IPS 

Kokis 

S. B. LACHAVV1CZ 
taip pat. Nei vienas tymas ne-Įasmenų. Kokis jų įvairumas, 

j privalo pamesti energijos. Tu-ĮČ'ia advokatai, daktarai, vais-

Lletuvl.s Graboriiis 
2314 W. 23rd Placc 

Chlciųjo, 111. 
. Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at-
•įšauktl. o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Canal 1271 
21U9 

iri "muš t i s " iki galo. tininkai. realestetininkai biz-

I aetuvoje apvafkšeioja 

priešų, Maskvos "tavorišeių-' 
darbus ir visą eilę kitų labai 
i domi u ir svarbiu dalvku. 

Atsilankę visi galės pui
kiausia įsitikrinti, kaip N. R, 
meluoja, pliurpdams apie vi
sokius nebūtus dalykus. 

Prie progos nebus pro šalį 
paminėti, kad liaudininkas 
tyli, it be žado, apie lašinius, 
apie kurios jis geriau išmano, 
negu apie Lietuvos politinę 
padėt j . ;l 

Inkaras. 

Visi Vyčiai 13 kp. teiksitės 
skaitlingai susirinkti antra- Į f l I D T C I C Y R f 
dieny, gegužes 17 d., 8:15 vai, į 1 1 U I I I L l U I D L 
vakare, Davis Sąuare parkii 
salėj, 45 ir So. Paulina sts., 
nes «į vakarą pas mus atsi
lankys virtuozas smuikinin
kas, M. Petrosevieius su Bro
ne Sereikaite, gabi pianiste. 

Pageidautina ir svečių iš ki 
tų ki|>pų. Valdyba. 

TEN IR GALYBE 
KAS NORI TEISINGO PA
TARNAVIMO KREIPKITIES 

PAS: 

MARQUETTE PARK. 

Smagios naujienos. 
Ilgai laukiama lietuvių pa

rapija jau bus pradėta orga
nizuoti. Iš to džiaugsmo" su
bruzda organizuotis ir mote
rys. Jos nutarė sutverti nau
jų Moterų Sųjungos kuopą. 

Tuo reikalu, kiek tenka 
girdėti, daug darbuojasi p. Ag 
nes Panavienė, Elena Micke-
liūnienė ir Ona Piežienė. 

P-lė Dexniutė ketina ateiti 
j pagelbą, nes ji viena gabiau
sių Marąuette Parko veikėjų. 

Sakoma, jos jau turi daug 

C. P. Suromskis & 
Co. 

REAL ESTATE 

Per, parduodam ir mai
nom namus, lotus, farmas ir 
visokius biznius. 

Parduodame visokios iš-
dirbystes automobilius. Tu
rime daugeŲ mažai vartotu 
automobiliu, kuriuos galima 

RENDAVIMUI gražus švie'mo. 
sus kambarys del vyro arba 

eguž. 15 d. ir šios naujosios merginos. Visi patogumai. A-

pirkti labai pigiai. Kas turi 
narių ,r tik laukia susirinki- ^ p f l f a | g | | | . m a J n u s # 

NAMŲIŠARGENAL 
par. nepriklausomybe, kuri 
kaip apvaikščiota ir 15 d. geg. 

Tel. Boalevard 4 t S t 

1 A. MASALSKIS 
OBABORIUS 

Mur\ patarnMftraa laidotum*** 
•r kokiam reikale, visuomet «sia 
sacžlnlngas ir nebrangus, todėl 
<ad neturime Išlaidų užlaikymu 
skyrių. 

3307 AUBURN ATI. 
ChK••*«>. UI. 

MARQUETTE PARK. 
Kun. A. Baltučio sutiktuvių 

vakariene. 
(Jegužrs 15 d. Šv. Kazimie

ro Seserų vienuolyno amlitori-
joje įvvko ėerb. kun. A. Bal-
turi o, kaipo naujo Šv. P. M. 
Gimimo parapijos klebono su
tiktuvių vakariene. J a suren-
Ui* naujosios parapijos gyven- J 
lojai. 

nieriai ir kitoki biznieriai, o Gražios ir pilnos nuoširdumo 
daugiausia iarbinin- kalbos pp. Mastausko, p. Xau-zmonių 
tų. Visi išvien, gražiausiojo .^dienes, p. Stanciko ir dau-
•utartyje ir prietelystėje prie|n.elį0 kitu. 

Bet štai kalba p. Grisius, 
advokatas; kalba rimta, gra
ži, nuoširdi. Jis ją baigia, pri-

tsišaukite: 
2322 VVest 24th St. 
Tel. Roosevelt 1710 

NAMAI - ŽEME 

Girtinas darbas! Valio mo
terims ir mergelėms! 

Tikrai girdėjusi. 
= 3 = 

tu paeit) stalų valgo, geria ir 
šnekučiuojasi. 

Matyti ir nemaža jaunimo. 
Jiems, matomai, p.irupo jų dėdamas čekius — nuo savęs 
klebonas. .Jie susirinko jį pa- $100 ir nuo Peoples Stock 
matyti, pasveikinti ir pažade 

Iti savo sandaibininkavimą. 

-r— 

Simpatiška* 
Mandajrns -
Geresnis Ir Pi 
gesnis Už Ki 
tų Patarnavi
mas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
P A G R A B Ų VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 

4005-07 S. Hermitage Ave. 
T«L Tards 17 41 ir 4t4« 

SKYRIUS 
4447 So. Fairfield A » n m 

Tsl. Lafayette #711 
SKYETUS 

141* So. 48th Oomt 
Tel. Cicero 3794 

8K1RIUS 
I N I Auburn Arena* 

Tel. Blvd 8241 

I. J. Z O LP 
U R A B O R I C 8 ^Tl LAIDOTUTITJ 

V E D Ė J A S 

1650 West 46th Street 
Kampas 16ih Ir Paul ina 8 ta 

Tel. Blvd. K208 

Hulludimo valandoje kreipkitės 
orte man^s patarnausiu s impatiš
kai, mandagiai , gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koply.Ma del Šermenų 
dykai. 

BUV. LIETUVOS SEIMO 
ATSTOVO PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS. 

Prie Marąuette Parko arti Į 
71 parsiduoda 3 lotai $1,650 
kiekvienas. 

Tel. CMrcro 3576 
CHAS. SYREWICZE 

I.ieon«o<l Embalmor 
Mandagus ir pigiausias patarna

v imas . 
Laidotuvėms patarnavimas yra pi
gesnis už kitų. 

1437 8. 49 Ave. 

Cicero, HL 

Yards Ba#ko, ir jo prezider-
to kita, $100. Paiielo M. Gu-
rinskaitt' prie savo svoikininio 
pri<k"'.jo $2").()0 nuo Depositors 
Stato Banko, o toliaus jau ejo 
aukos ir nuo kitu. Gerb. kun. 
A. Baltutis naujos par. reika
lams nuo savęs paaukojo $100. 
Viso auk ii pasidarė apie $700.' 

Baigėsi vakarienė ir šaunus 
sveikinimai 11 vai. Visi sve
teliai ramus ir linksmi išsis-
k irstė i savo namus. 

Rap. 

Ant Archer prie 64 hiznia-
vas lotas $2.000. 

Ant 63-ėios, 30 pėdų biznia
vus lotas arti Crowford ave. 
$5,3(K). 

P. L. šimučio, buv. Lietu-
ivos Seimo atstovo, prakalbos 
ivyks: 

Antradienyje, geguž. 17 d. 
.Northsidej. šv. Mykolo parap. 
| svet. 

Trečiadieny, geg. 18 d., 
Roseland, UI. 

Ketvergė, gegužės 19 d., šv. Z-
I Jurgio parap. salėje, Uridge-
Iporte, po gegužinių pamaldų. 

Geg. 20 d. Indiana Harbor, 
Ind. 

Kas įdomauja pastaraisiais 
'Lietuvoje įvykiais, ateikite jka<rsykj j{i9ų lupo^ p.ara^vf H

t̂< 
J^ t J «•*•»! «WWM**V^ m e n ų , daugiau nuo jų atsitraukti 

! paklausyti pranešimų. 

SKAITYKIT "DRAUGE" 

AR ŽINAI KAD: 

Farma 80 akru, 5 kambariu 
4 7 «. 

namas ir barnės randasi Illi
nois valstijoj $5,000. Jmokėti 
$2,5(K). Savininkas mainys į 
nebrangų namą, Chicagoj. 

KRAUTUVIŲ FTKCERIAI 
Grosernlų, B a -
Černių, Del lka-
tessen, Restau-
rantų, Kendžių. 

Bekernlų, m o • g 
•peclalumaa. 

Oerms patarnavimas, i emoe kainoa. 
80STBTEIMS 

U I S South s ta t ė Street 

3-ju flatu mūrinis namas 
po 6 kambarius. Visi vėliau
sios mados įtaisymai. Savi
ninkas mainys ant bile kokio 
biznio arba farmos. Kaina 
$13,500. 

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAJ 

PEOPLES HARDWA*I 
AND PAINT CO. 
S A V I N I N K A I 

OREGOROWICZ BROS. 
Užlaikome: 

Maliaros, Aliejų, Stiklų, Auto reik
menų, Jranklų, Indų Ir kitokių na
minių reikalingi; re ikmenų. 

Turime plumblnlų | r elektro* 
re ikmenų 

l f O l W E 8 T 47tk STKEBTl 
Telefonas Lafayette 41 I t 

Ohlcago, III. 
v 

2-JŲ pagyvenimŲ biznia-
vas namas karštu vandeniu 
apšildomas. Savininkas mai
nys ant bučernes arba lotŲ. 
Kaina $14,000. 

4 pagyvenime medinis na
mas. Garadžlus del 2 kary. 
Savininkas mainys ant far-

'mos. 

2-5 mūrinis namas, karštu 
vandeniu apšildomas, 2 karų 
garadžius. Nevada st. arti Ci-
rero ave. $12,500. 

Suvienytose. Valstijose yra kasmet 
padarama suktybių-nusukama api»-
$10,000,000 kasmet. Didžiuma pava
g i a m a gemb'.inime stockų, o ne pa-

, dauginime personalių texu. Ar žinai 

negalėsi. Susitik su Helmariais šian
dien. 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Graborios 

CHICAGOJ 3 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
ir pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbystės 

OFISAS: 
• « 8 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: S238 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4063 

Tel. Roosevelt 7532 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausj patarnavimą. 

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

1911 CANALPORT AVE. 
Chieago, 111. 

SIMANIENĖ 
( P o tėvais Kair^kė) 

mirė Gegužio 15 «!., 1927 m.. 
- vai. ryte. :>Q metu amžiaus. 
Kilo iš ktt'.ino Ke«l. Panevėž io 
Apskriėio. Ramygalos "Parap., 
lUitkunii Kaimo. Išgyveno A-
merikoj 22 meti;. 

Pal iko didel iame nul iūdime 
vyra 1/idoriu. <lukterį Liliją. 
s<'s«'r| Oną Abraitiene Ir gimi
ne^. 

Kūnas pa>ar\ota^ 903 19th 
Ave. R M M M Park 111. Laido
tuvės fvyks Ser«Hloje. Gegužio 
18 d. 1927. Iš namu 10 vai. mis 
atlydėtas j M t. Carinei par. 
bažnyėią. kurioj Jvyks gedulin
gas .pamaldos 'už vel ionės sielą. 

P o pamaldų bus nulydėta į 
fi\. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kvieč iame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Vyra*, duktė ir sesuo. 

Peoples Furniture Co. 
Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo 

setų dirbtuvėje darome ir ant uisakymų. 
š iuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, Visuomet rasite 

2-G mūrinis namas, garu ap-
jftdomag, ant AVabansia arti 
Lincoln $11,000. Jmokėti 
$3,000. 
DRAUGAS REAL ESTATE 

2334 So. Oakley Averue 
Telefonas Roosevelt 7791 

PARSIDUODA G kambariu 
'imirine bungalow. ftis banga-
low yra geriausis visame 
Marquotte liaaor. Atsišaukite 
5927 So. Washtenaw Avenue 

J 
< « • 

BRIDGEPORT PAINTIN6 
& HARDWARE GO. 

Malavojime, dekaruojame, 
kalsimuojame ir popierno-
jame namus. Padarome 
darbą greitai ir pigiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

ru ir stiklu ir t. t. 
3149 SO. HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Ohlcago, O . Tei. Yarda 7281 

4 kambariŲ cottage. Gara-
džius. Randasi ant 46-tos ir 
California Ave. Kaina $4,-
500. Savininkas mainys ant 
biznio arba loty. Perkant rei 
kia įmokėti $500. 

10 flatu naujas mūrinis na 
mas su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Flatai po 5 ir 
4 kambarius. Randasi lietu
viu apgyvento] kolonijoj Ci-
ceroje. {mokėti reikia $8,000 
Savininkas mainys ant kito 
namo arba priims lotus kai
po pirmą įmokėjimą. 

M0RTGEČ1AI-PASK0L0S 

(Jreitai turiu parduoti 6 
kamb. namą karštu vandeniu 
šildome. Jmokėti $500 ir kas 
mėnuo po $50 i kuriuos įeina 
ir procentai. Atsišaukite po 
5:30 telef Lafayette 4127. 

4214 So. Artesian Ave. 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6 % Nuošimčiai 
Paskola sutelkiama } vieną dieną 
Perka^ne real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
8804 S. K E D Z I E A V E 

Tel. LAfayette 07S8-6718 

4 flaty naujas mūrinis biz 
niavas namas randasi Brig-
hton Parke ant Archer Ave* 
Savininkas mainys ant ge
ros farmos. Perkant reikia J-
mokėti $5,000 kitus kaip ren 
da. 

platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, Ra
diolų, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų n a m a m s reikmenų už 

prieinamesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu. 

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai. 

4177-83 Archer Ave, 
l a f a y e t t e 3171 
M. KEZES, Vedėjas 

1922-32 So. Halsted St. 
Ganai 6082 

J. NAKROSIS, Vedėja* 

PARDUODAM — MAINOM 
NAMUS, LOTUS, K A R M A S Ir BIZNIUS 

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

pirmiaus kreipkis pas mus. Turime dau
gybę bargenų ir esame visados pasirengę 
teikti greitai, sąžiningą ir gerą patarna
vimą, visose Real Estate reikaluose. 

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

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

Parsiduoda 3 dideli gara-
džiai arba savininkai mai
nys ant namu. Priims lotus 
kaipo pirmą įmokėjimą. 

C. P. Suromskis & 
Co. 

5333-35 S. WIJSTERN 
AVENUE 

Tel. Hemlock 6151 
Ofisas atdaras Nedėlioję 

visą dieną. 


