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t "Drangas" yra vienintelis liet. ' 
J kat. dienraštis. Jis jų reikalus re-
| mia ir nuo priešų gina. Priešai 
\ skaitlingi — darbas nelengvas. 
Ĵ  "Draugas" laukia iš katalikų 
f paramos, nes juk priešai jo nerems. 
•a w '<&^"^C 

Spauda — tai galinga jėga. Tą 
jėga. gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešui. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raštais katalikišką spaudą. 
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METAI-VOL Xū 

ŽINIOS IS LIETUVOS 

Tai Atliko Prem. Pilsudskit 
Pasiųsti Kareiviai 

Ispanija Skelbia, Kad Ii Sukilėlius 
Morokoj Nugalėjus 

— • • i — - i n • * - • » - ' • 

Kurion Pusėn Amerika Pa-
k r y p s 

LENKŲ SENATAS IŠVAI- NEŽINIA KAIP AMERIKA 

Kalkakmens Kalnas Dinamitu Griaujamas 

; • 

KYTAS 

VARŠAVA, liepos 15. 
Lenkijos premjeras maršalą? 
Pilsudskį dar kartą įrodo, kad 

jis, ne kas kitas, yra Lenkijos 
vyriausias galva ir diktato
rius. 

SUTIKS 

GENKVA, liepos 14. — Ka-' 
ro laivynu mažinimu konfere
ncijoje J. Valstybių delegatai • 

; atsirado nejaukioj padėty. 
Britanija stovi už didelį kruii 

VALANČIAUS LIAUDIES <<lama vartotoju b-vė su 200 
UNIVERSITETAS PLE- j tūkstančių liti) apyvartos, Blai 

ČIASI Ivybės draugija, kurios 15,000 
; lt., kainavę namai, deja, sude-

j KRAŽIAI. Gegu&'s 20 d. jjp&. Tačiau katalikai ncnuleid-
| vietos "Žiburio'* gimnazijos žia ranku ir rudšiasi naujus 

salėjo iškilmingai atidarytas statyti, Ūkininkų Sąjunga, tu-
! Vai. Liaudies P-teto skyrius, f rinti apie 70 narių, ruošiasi 
I Publikos prisirinko pilna Bale.j jsteigti pieninę. Gerai gyvuo-
IGitrsiaaijoa direktorius D-ras; ja ir pavasarininkai su savo 
[Galdikas atidaro Valančiaus | 60 narių. Turi chorą, knygyną, 
j Tniversitetą gražia ir ilga p ra bažnytinę vėliavą, dažnai ren-
Ikalba, kurioje išdėsto visus gis susirinkimus ir paskaitas. 
i tuos vargus, kuriuos lietuvia-J Katalikų susipratimas gražiau 
ims teko pakelti prie rusų besir *i*i pasireiškia bažnyčioje, gra 
Įveržiant prie apšvietos. Suau-j^iose iškilmingose pamaldose. 
tusiems Imtinai reikia 'šviestis, j Labai malonu, kad jaunimas 

'juo labiau tai reikia padary-' gausiai prisideda prie pamaV 
Įti kražiškiams, kurių tėvai ir \ dij pagrąžinimo. 'Tretininkų y-
kraują liejo už savo ciiėjimą ra apie 22o, šv. Sakramento 
kovodami. Ir kražiškiai gerai; garbintojų 863. Pagalios kai-
suprato gerbiamojo savo švie- I>° apvainikavimas to viso da-

NVtoli Los Angeles, Cal., kalkakmens kalnas, sveria* apie 506*000 tonų sudmamituotas. ^ j , ^ ^ x* ( 1 ? i u r i n t _ rbo įsisteigė Valanėiaus Liau-
Kalkakmenvs bus pavartoti gaminti eementa. Čia matomas aktuahs 200,000 svarų dinamito 
susprogdinimas. 

NUŽUDYTAS 
IŠKILMINGAI 

TAS 

, žaus oro per toliau1 sekusias! dies Universitetas i r ruošiama-
'.T. Mačernio dvi paskaiti p u - s i sudaryti Katalikų Veikimo 

MINISTERIS PAVOJINGAI SERGA UN- i ^ T . T T ^ A r ^ I C l ! , l i k a ^ ^ ū v a , a m , a s - Va-1 Centrą.. "t.PrieUiis" 
PALAIDO- GARŲ KARDINOLAS į V j T l l ^ t j l J J C ^ ^ prisirinko net dar I ^ ^ — — _ ^ ^ ^ 

DUBLINAS, liepos 15. -
BUDAPESfTA& liepos 15. 
- Pavojingai susirgo l 'ngaii-

tais, l'ilsudski varu paėmė le- n l | i j a „; l l o r i l < ( i i ' i n a ^ ( . s n i ( , t o . j Nužudyto viceprezidento ir jos primatas, kardinolas Czer-
nkų valdžią savo kontrolėn ir. ^ ^ ' ^ ^ amerikonams ne-: teisingumo ministerio O'llig- nork Ksąs jau be sąmonės. 

, /.erti tona/.a, kas Amerikos de-Gcgnzes mėnesiu, \\riu me-1, t . . . legatams atrodo peniau*;. Ja-J 

daugiau. ~ 

GAL BUS IŠVENGTA 
STREIKO 

JŲ STATISTIKA 

jo padiktuotus 
istatvmus seimas pripažino. 
Bet kartu su tuo seimas iš
sprendė, kad jo, seimo, nie
kas kitas negali paleisti, kaip 
tik jis pats. 

įgiHs laidotuvių įspūdžiais dali-f p j f J n £ . s ' l l s i l . i l l k l l s i u s k l l J tojai ir kompanija į l i n k o ta-
Amerikos delegatai tad n n . ' "osi apie pu>ė milijono airin. \x 

retų atsistoti viduriu ir pasui- į 

paredv seimui pravesti tokius . 
' tinka Įstatymus, kokius jis pridik-

1 uos. 
. . „„ , - . , „ , t l l . retų atsistoti vKluriu ir pasių-| visoj airiu sostinėj išpat 

Kai-kuriuos jo padiktuotus . . . . , t . ' * J I 
lyti toki tonažą, kurs luitų pa-| r v t m ( Mr I O visokis "business" 
lankus britams ir japonams. m i v o nutrauktas nužudvto at-
liet to negalima atlikti del di-minčiai. 
delio tonažo skirtumo. į Pamaldos įvyko šv. Andrie-

De'to. Amerikai prisieis ar j j a u s bažnyčioje. Pontifikąles 
ton, ar kiton pusėn pakrypti, i \\jĄm eelebravo arkivyskupas 

Sis pastarasis istatviuas sei- , > , . , - , , . 
' . I>et kurion, tai klausimas, 

imi pripažintas ir pasiųstas 

I lektorius tuoj susira'šė 10 
vietos inteligentų, kurie beveik 

j visi baigę universitetą, dakta-j Nesenai padaryto Sovietų 
rai. Iš to gražaus liaudies švie Rusijoje gyventojų surašymo 

Paga.au gatvekanų t a r ą f c ų - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ davjniąjs dabartinėje Rusijos 
'*k. Prietelis." teritorijoje 192G m. buvo 144,-

iigus jis tarė: 
"Paskutinis mano gyvenime 

džiaugsmas buvo, tai Tarptau
tiniam Eucharistiniam Kongre 
se Chieagoj dalyvavimas." 

rpusavius ginčus uždarbių di-
idurno klausimu pavesti trečių-
I .jfų teismui. 

Vakar tartasi, kokios rųšies 
tas teisinas turėtu būti. Kol 

ŽEMAIČIAI ŠVIEČIASI 
805,000. Tame pat plote 1897 
metais buvo 104,000,000 gyve
ntojų gi 1914 — 136,600,000. 

Iš dabartinio gyventojų skai 

- Bvrn 

NUGALĖJC SUKILĖLIUS 
MOROKOJ 

e, dalyvaujant apie 300 
i kunigu. 

Dalvvavo visu valdžios de-
j partameiitų delegacijos, par
lamento nariai ir diplomatai. 

APAŠTALINIS DELEGA
TAS CHICAGOJ 

senatui patvirtinti. 
Kuomet užvakar senato pre

zidentas paskelbė, kad senatas 
sakomą apie seimo paleidime M A D R T r ) A S ,. 1 5 _ | 
Įstatymą patvirtino, tuojaus j L ^ Mhi^ M . kJ 
n.mus suūžė Pilsudskio pri- . . . 

* rmomene Morokoj nugalėjusi 
siusti kareiviai. Tuo laiku ant . , - , . r • T i 

. . . ! paskutinius sukilėlius ir lspa-1 
pagrindo pasirociė vidujinių . . i 
1 ' nijos valdomo i Morokos dalvj 
reikalu ministeris ir perskai-j. . .. . ' Į 

;.-• . - bod M V o s t a l ) a s t n v l t a , k a , r r a u i >- ROMA, liepos 15. 
te valdžios pranešimą., ' . . 
senatas paleidžiamas. 

bė. 

ŠVENTASIS TfiVAS NU
KENTĖJUSIOS PALES

TINOS REIKALU 

Šven
tasis Tėvas Pijus XI Jeruza 

CHICAGO, liepos 15. -To
mis dienomis čia pas Jo Emin. 
kardinolą, Mundelein sveėiavos 

Į Jo Kkse. apaštalinis delegatas 
arkiv. Pumasoni-Biondi. , 

Jo Ekscelencija išvyko j va
karines valstijas. 

SlLALft. Gegužės 29 d. gra 

kas dar nieko galutina n e m ^ ^ i r * * * * * į į ^ * | « « centnUMeTsoT. Kusijai 
tarta. Gal kartais ir bus i š - 1 ^ *** ? * • ****** de~! tenka 99,670,000 gyventojų ar-
vengta streiko. 

Agentu darbuotė 

kanas Kudig atidarė Valau-1 b a 6 9 nw& v i s i ] gyventoja 
eiaus Liaudies Universiteto; Ukrainai — 28,879,000 arba 20 
skyrių. nuoš.. Transkaukašijai V 

Proliibiciniai agentai atliko ^nšte prikimšo sale. Be abejo, 
" r e i d u s " .Calumet Park, Chi-

Ištroškę'šviesos žmonelės ki-j 79^000 įr Baltgudijai tenka 
4,926,000. Be to, atskiroms A-

fterb. k'ebonas visai teisingai z į j 0 s respublikoms, kaip Užbe-
cagos pietuose. Nemažai n a m i e į l l u p W seno kaimiečio sielą ; k i s tanui ir Dadzikistanui ten-

nnntų svaigalų konfiskuota, j sakydamas, kad žmogaus jdo-j k a 4,562,000 ir Turkmenistanui 
s asmuo kol-kavs ne- mavimosi, žingeidavimas auga' 987,000 ryventojai 

ga 
Xei vi 
areštuotas. 

VYSKUPAS MULDOON 
SVEIKELESNIS 

. . . . t „ • , M t , : r K knt\\ N^^IMnnu kartu Ispanijos ,,-,s r,atriarkatui pasiuntė nuro-Mmisteris dar pareiškė, kad . . _. i ' 
Vsudski išsprendęs pavarto-' ™U{™ ^ " ^ * ^ ^ ^ ^ Uymu, kaip turi būti teikiama 
; „«AW.M J ^ U L M neno- *» & ^ W \^m migale- | h a P a l w s t i l l 0 S gyventoja-

ti sriėkas, jei senatoriai neno- „ 
1 J i j i m a 

retų apleisti rūmų. , Senatoriai pasidavė Pilsud
skio patvarkymui. 

/ 1,000 KINIEČIŲ ŽUVO 
POTVINY 

! 

PRANEŠA, PANGALOS 
PABĖGĘS 

drauge su žmogum. Naujai i-
kurtoji 'šviethno įstaiga duos 

Prieš gubematorlŲ gmlimybes sveikai ir naudin-
VieškeMų dirbimo' darbiniu-,gai patenkinti tą žmogaus švie 

kų unijos vii'aičiai puola Jlli-I sos troškimą. Ir ištikro iš to-
POCKFOR1), 111., liepos 15. »<>is gubernatorių Small saky-jlo, daugel kilometrų atkeliavę 

— Vyskupas Muldoon yra sveij darni: "Gubernatorius Small'kaimiečiai kantriai ir noriai 
kėlesnis, praneša gydytojai ' sakosi esąs organizuotų-darbi- klausė J. Macemio ]>askaitų 

ms, nukentėjusiems nuo žemes ^jaiį I ) r į įm t į šiek-tiek maisto, ninku prietelis, bet jis nieko | iki visai sutemo ir teko apleis 
drebėjimo. 

i 

Apie tikrą žuvusių ir sužei
stų žmonių skaieiu dar netu-

SHANGHAI, liepos 15. — 
Anot apturimų žinių, Anliwei' 
provincijos pietinėj daly lie
pos 6 d. potviny turėjo žųti 
vir^l.OOO kinieėi^i. Tūkstan
čiai netekę pastogės. 

BEBLYNAS, liepos 15. 
Gauta nepatvirtintu žinių, kad 
buMisis Graikijos diktatorius 

j Pangalog iŠ Krito tvirtovės 
j>al)ėgęs. _ 

runa ziriiu. 

| naudinga neatliko unijos ge-
AGENTUI SU SPĄSTAIS rovei." 

NEVYKO 

ŽYDAI PRIEŠ FORDĄ 

YVASHIN.GTON, liepos 15. 
(via žvdu susirinkime balsui 

MOTERŲ DELEGACIJA r . . . ; \ f , ,-
_ . _ z. ^ .' didžiuma atsisakyta automobi-PAS PREZIDENTĄ lių gamintojo Kordo žydų at-

RAPID CITY, S. D., liepos siprašymą pripažinti. 
15. _ Prezidentas Coolidge va Žydai sako, tegul Kordas už 
kar priėmė National YVonien's šmeižtus žydų atsiprašąs dar-
party delegaciją. Moterys no- bais, ne žodžiais. 
ri įgyti lygių vyrams civilinių 
teisių. 

POTVINIAI AUSTRIJOJ 

YIKNNA, liepos 15. — Linz 
apylinkėse, aukštesniojoj Au
strijoj, iš prakiurusių debesių 

nti. Daug gyvulių nuskendo. 
Daug namų sugadinta. 

INDTANAPOLTvS, Tnd., lie
pos 14. — Prohibicijos agen
tas Berryman užtaisė spąstus 
Mrs. M. Oarmony ir pats pa
kliuvo. 

Jis, tai moteriškei pasįąlė 
kvortą degtinės pirkti. Pas-

ti tamsią salę. 

Tuoj pasižadėjo 'šviesti bau
di abu vietos kunigai, gydyto
jas, agronomas, aptiekorius ir Trys lavonai kūdroj 

Jackson parko vienoj kud-; 2 mokytojai. Žinant, kaip gerb. 
roj rasta negrės moteriškės, dtkanas Kudis nenuilstamai 
a}>ie 30 m., lavonas ir dviejų dirba kultūrindamas savo pa-
negrių mergaičių, 3 ir 6 metų,1 rapiją, reikia laukti, jog ir ši 

' ' Klaipėdos Garsas. *' 

lietus iškėlė didelius potvi-
nius. Javai laukuose sunaiki-Lkiau tą degtinę j i s nuo jos sii 

lavonai. Matyt, motina kartu 
su vaikais nusiskandino. 

jo vedamoji liaudies' švietimo 
jstaiga duos puikiausių vai
siu, "-v "Zenu Prietelis.' 

MASKVA, liepos 15 .— Ivo-
Tam tikslui yra reikalingas 'munitsų internacionalo vykdo-

naujas federalei konstitucijai masis komitetas paragino ki-
priedas. Moterys už tą priedą' niečirts komunistus išeiti iš CHICAGO IR APYLIN-
jau senai kovoja. VVuban valdžios. 

LINDBERGH BUS CHI
CAGOJ 

NEAV YORK, liepos 13. — 
Pranešta, kad pirmomis rug-
piučio dienomis pulk. Lind-
bergh aplankys Chicagą. 

kitais agentais stikliukars pir
ko. 

L"z tos degtinės pardavimą 
moteriškė patraukta teisman. 
Prisiekę teisėjai ją išteisino, 
gi federalis teisėjas patį age* 
ntą pavedė grand jurv už svai
galų transportavimą. 

BUKAREŠTAS, liepos 15. 
— Paskelbta, Rumunijos kara
lius išnaujo pavojingai susir-

K £ R - Dailus oras ir vėsiau, gęs. - N 

,Per dvi karščių dieni Chiea
goj saulės spinduliai primušė 
9 žmones. x. 

Lincoln parko prieplaukoj 

KATALIKIŠKOS ORGANI
ZACIJOS STIPRĖJA 

ŠILALE. Apie vietos katali-
sudegė turtuolio Cahilf priva- kų susipratimą keleiviui jau iš 
tinė laivė vertas 20,000 dol. j tolo kalba graži aukšta mūrinė 

i bažnyčia, prieš karą pastatyta 
NEW YORK, liepos 15. — dabartinio klebono pastango-

Iš Paryžiaus j New Yorką per mis ir vien pačių parapijiečių 
Atlantiką skridę ir pražuvę i lėšomis. I r patsai miestelis da-
franeuzų lakūnai ieškomi Isiau- ro malonaus įspūdžio: yra Vi
rinės Kanados dikumose. Tai dūrinė mokykla, yra Katalikių 
Nungesser ir Coli. Moterų knygynas, katalikų ve-

Tai ne .nusižengimas 
P. Kyriakos rado perlų 

'šniūrą Knion geležinkelio sto
ty. Jis nunešė pas jubilierijii 
patikrinti. Tas jam už perlus 
pasiūlė 20 dol. Kuomet Kyria
kos nesutiko, jubilierius pa
šaukė policiją. Ši gi Kyriakos 
areštavo ir perlus atėmė. Pa
sirodė, • kad perlai yra vertės 
20,000 dol. 

Teisėjas Eetzer Kyriakos % 
palioosavo pažymėdamas, kad 
žmogus juk negalėjo nusikaV 
sti, jei rado perlus. 

Rastus perlus policija laiko-
si. Kyriakos advokatas prane
šė kreipsis teisman juos at
gauti. Nes jei niekas nustaty
tu laiku neatsi'šauks, perlai 
prigulės radėjui, be£ ne aps
kričiai. 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 st. svarui 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.46 
Šveicarijos 100 frankų 19.25 
Vokietijos 100 markių 23.70 
Belgijos 100 belgų 13.90 
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* * D R A U G A S 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pusei Metų — $S.50, 
Tr ims Mėneais*ns — $2.00, Vienam Mėnesiui — .75c. Europoje — Me
tams $7.00, Pusei Metų — $4.00, Kopija .03c 

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina, jei neprašoma 
tai padaryti ir neprisiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 

Redaktorius pri ima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. kasdien 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 

LITHUANIAN DAILY "DRAUGAS" 
Published Daily, Except Sunday. 

K7B8CRIPT10N8: One Year — $6.00, Six Months — $3.50, Three 
Months — $2.00, Oi.e Month — -75c. Europe — One Year — $7.00, 
Six Months — $4.00, Copy — .03c. 

Advertiaing in "DRAUGAS" brings best results. 
Advertising rates on application. 

D I E N O S K L A U S I M A I , 
"Neužmiršk Lietuvos". 

Tokiuo vardu leidžiama 
knyga Lietuvoje, kuri skiria
ma specialiai Amerikos lietu-

ža atvykusių svečių is kitų 
valstybjų. 

Gimimai ir mirimai Lietuvoje. 
bės pastangas, kame susibūrė 1926 metais Lietuvoje gimė 
darbuotis kilniam tikslui de-i 32,724 berniukai ir 30,931 
šimtys tūkstančių jaunų sielų! [mergaiti; viso abiejų lyčių 

4 'Tat ir kunigijai pirmoje 63,655. Mirė per tuos metus 
vianis. Anot Lietuvos spau- eilėje tenka nuoširdžiai džiau- 34,380 žmonių. Tokiu būdu 
uos: kMoję be visapusės infor-įgtis gTažiais katalikiškojo 11926 m. gyventojų priaugo 
macinės medžiagos, taip patjjaupimo sumanymais ir žy- 29,275. Prieauglis daug dides-

"DRAUGAS" 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois. 

f MARIJONU VIENUOLIJA. 

yra kalbama apie Amerikiečių 
pagalbos reikšme savo Tėvy
nei, gvildenamas susiartinimo 
klausimas ir aptariami emi
gracijos reikalai". 

Leidinyje bendradarbiauja 
visa eilė žymių rašytojų ir vei 

jkėjų. Leidžia Šaulių Sąjunga. 
Kunigų Marijonų Vienuolija, gavusi savo pradžių d a r L ^ ^ ^ M e t r o p o l i t a s užgįrįa 

septynioliktame šimtmetyje, turi labai (domia u t o r y * . ^ . ^ ^ ^ z a r i j o s u p a v a . 

sa r io" , darbus. Išleistame ku
nigams laiške, tarp kitko sa
ko: i4 

"Gražu ir džiaugsminga 
žiūrėti, kaip pavasario saulė 
laužo ledus ir varo nuo laukų 
sniegų. Bet dar gražiau ir ma
loniau kiekvieno gero katali
ko ir doro tėvynės sūnaus šir
džiai yra matyti, kaip "Pava-

giais ir reikia juos remti žo- jnis negu 1924 ar 1925 metais, 
d žiu ir darbu". 

Kaip kiekvienas idėjinis darbas yra sunkus, turįs šimtus 
Įvairių kliūčių, neapsieiną* be vienokios ar kitokios rųšies 
persekiojimų, taip ir Kunigų Marijonu darbas nebuvo lengvas, 
nė jų kelias nebuvo rožėmis išklotas. 

Kaip pirmieji Kristaus mokslo skelbėjai ir pasekėjai tu
rėjo slapstytis, kentėti žiaurių persekiojimų ir mirti už krikš
čionybės idealus, taija ir tos čia aprašomosios vienuolijos va
dai turėjo slapstytis mlo Rusijos caro agentu, kurie katalikus 
Lietuvoje persekiojo, vienuolynus uždarė, norėdami Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje susilpninti ir lietuvius pravoslavais pa
versti. Bušai gerai žinojo, kokia, dvasinę jėgų turi vienuolynai 
ir vienuoliai, todėl jie juos ir ištrėmė. Ne kitokio likimo ir 
Marijonai susilaukė. 

Vienuolijų tikslas yra eiti prie krikščioniškosios tobu
lybės. "Bukite tobuli, kaip ir jūsų dangaus Tėvas yra tobu
l a s " — tai paties Kristaus žodžiai, kuriuos vienuolynai savo 
gyvenimo obalsiu pasirenka. 

Tokios dvasios reikalingumą Lietuvoje matė a. a. Arki
vyskupas J . Matulevičius, kuris atnaujino Marijonu Vienuoli
ją. Tai įvyko 1909 m., rugpiučio 29 d. Tame atnaujinimo ak
te dalyvavo: kim. V. Senkus, kun. J . Matulevičius ir kun. 
Pr. Bučvs. Pradžia buvo sunki. Bet ačiū didelei a. a. Ark. 
J. Matulevičiaus energijai ir pasišventimui, nugalėta visos 
kliūtys. Griuvo caro sostas, Katalikų Bažnyčią, persekiojęs, 
vienuolynus pravoslavų įstaigomis pavertęs, vienuolius iš-
trėmęs, o Katalikų Bažnyčia dar labiau sustiprėjo, Marijo
nų Vienuolija išaugo, savo šaknis filiai Lietuvoje įleido ir 
sėkmingai šiandien kelia žmonių tikybinį ir tautinį jausmą, 
nenuilstančiai dirba tautos kultūrinimui ir švietimui. 

Marijonų Vienuolija netik Lietuvoje išsiplėtė, bet kitus 

Smagu ir dirbti. 

Smagu ir malonu yra dirb
ti, kuomet turi vyresniųjų 
pritarimų ir paramą. Lietuvos 
katalikų jaunimui sekasi or
ganizuotis ir veikti, nes jis 
turi nuoširdžią aukštosios dva 
sinės vyriausybės paramų ir 
palaiminimą. Toks aukščiau 
perspausdintas Metropolito or
ganizacijos darbų užgyrimas, 
palaiminimas ir raginimas 
dvasiškijos ją remti, yra be
galo didelės reikšmės, pri-
duodąs energijos ir noro pasi 
švęsti. 

Kad mūsų jaunimo organi
zacija but turėjus tokią nuo-

NAUJAS LIETUVIS ADV. JUOZAS J. GRISIUS 

sar io" organizacija, kurioje 
susispietė apie 50 tūkstančių * i r d H « vy.vsnn.uu parama, p 
Lietuvos kilnaus katalikiško 
jaunimo, uoliai dirba ir deda 
didelių pastangų pasalinti jau 
pradėjusius slėgti Lietuvą 
tikybinio ir dorinio gyvenimo 
ledus, auklėdama naują kartą, 
pasiryžusią ištikimai tarnauti 
Dievui ir tėvynei. 

"Je igu Kristus yra iškil
mingai pasižadėjęs b U t i tų 
tarpe, kame du ar trys susi-

but dešimteriopai buvus 
skaitlingesnė ir galingesnė. 

f 
3,390 dainininkų. 

Savaitė prieš Pavasarinin
ku kongresą jau buvę užsire
gistravę 3,390 dainininkų, 50 
daugiabalsių chorų, 55 liau
dies clioraT, viso 105 chorai 
S}>ėjania, kad Pavasarininkų 
Dainų Šventėje dalyvavo ne-
l o Ii penkių tūkstančių daini-

Lietuvos gyventojų skaičius. 
Gyventojų skaičius Visoje 

Lietuvoje 1925 m. buvo 2,203,-
312, 1926 m. — 2,229,876; ir 
1927 m. sausio 1 d. — 2,259,-
151 asmenų, iš kurių 1,180,-
203 'moterys ir 1,078, 948 vy
rai. Vedybų skaičius 1926 m. 
ir-gi žymiai padidėjęs. Jų bu
vę 19,065. 

Reiškia, Lietuvos gyvento
jų skaičius didėja. 

PERDAUa IMAMA UŽ 
PASUS. 

rinks jo vardu (Mat. 18 20), |ninku. / 
tai koki gi Aukščiausiojo pa- •šia jaunimo šventi* domėjo-
hiima turi lydėti tokios vieny- M ir užsienis, nes buvo nema 

tori ją, greta a. a. Arkivyskupo Jurgio visur matyti profeso
riaus Bučio vardas. 

Jiedu kartu lankė gimnaziją, kartu seminariją ir Dvasinę 
kraštus jjasiekė, neaplenkdama nė mūsų, Amerikos lietuvių, j Akademiją, kartu atnaujina Marijonų Vienuoliją, kartu pro-
Tai tikri misionieriai ir liaudies švietėjai! Mūsų tarpe jie ir fesoriauja Petrogrado Dvasinėj Akademijoj, kartu vyksta 
žodžiu ir raštu kelia tikybinį ir tautini jausmą; jie leidžia 
laikraščius, steigia lietuviams kolegiją ete. 

Netik Lietuva, bet ir mes, amerikiečiai, Marijonų pasi
šventimą ir pastangas begalo branginame ir vertiname. 

Naujasai vadas, kun. prof. Bučys. 
Mirus Marijonų vadui Arkivyskupui J . Matulevičiui, nu

liūdo netik tos kongregacijos vienuoliai, bet visa lietuvių tau
ta, netekusi didelio, švento ir tiek daug jai užsipelniusio vyro. 

Jau buvo rašyta, kad liepos 12 d.naujuoju Vienuolijos va
du išrinktas, mums labai gerai pažįstamas, aukštai gerbia
masai kun. prof. Pr. Buč\>. 

Naujasai vadas išrinktas kunigų vienuolių, bet, turbūt. 

Šiandie nemažas skaičius a-
merikonų lanko užsienius. 
Pirm išvykstant jie iš Valsty
bės departamento turi gauti 
pasus, kurių kiekvienam mo
kama 10 dolerių. 

Kai-kurie angliški laikraš
čiai pareiškia, kad tas pasų 
gavimas yra tikrai per b ran
gus. Seniau prieš tai protes
tuota. Kadangi šalies adminis 
tracija tuo žvilgsniu niekus 
daro, protestai atnaujinami. 

Laikraščiai nurodo, kad 
praeitais metais pasų į užsie
nius ėmėjai sumokėjo pusan
tro miliono dolerių, ty. toli 
daugiau, negu departamento 
išlaikymas atsieina. Tokiu bū
du nežymi dalis amerikonų 
priverčiama išlaikyti visą vai-
ožios departamentą. 

Toliaus nurodomas faktas, 
kad valdžios departamentai «e 
tam įkurti, kad jie turėtų pi-

Po darbo vakarais prie 
"bowHng alleys", po pamokų 
pradinėje mokykloje nuolati
nis darbas prie savo tėveli^, 
vėliau savystovis gyvenimas, 
šeimos aprūpinimas ligi pro
fesijos — advokatystės sun
kiausiomis sąlygomis yra, 
iš tikrųjų, verta jiastebėti iš
tvermė. 

Tą aukštą laipsnį pasiekė 
p. Joseph J. Grisu ((Jrišius), 
lietuvis, visuomenės veikėjas, 
kai Illinois Supreme Court, 
Kpringficlde, įgaliojo jį prak
tikuoti advokatystę šioj vals-

. . . 

tijoj. 
Adv. J . Grisius gimė Chica-

goje, rugpiučio 

ling alleys" patarnavimus at
likti. 

liečiąs išnaudoti, bet ta,,:, kadi11.1 ' S v - J u r f f i o p a r u i > ; P o k e 

jie už žemiausią atlyginimą pi-
ttveicarijon mokslo gilinti ir vienuoliją stiprinti; žodžiu — 
jiedu kartu mokėsi, kartu kitus mokė i r kartu visus varge
lius vargo. Nors karsto lenta juos materialiai ir atskyrė, bet liečiams patarnautų, 
dvasioje pasiliko kartu. Todėl nereikia al>ejoti, kad prie nau-1 Dešimties doleriu mokestį 
jojo vado vienuolija stiprės, nes vienuolijoje likusi didžiojo už pasus iškėlė patsai Kon-
Arkivyskupo Jurgio dvasia, kuria yra giliai persiėmęs prof. 

lių metų Juozo tėveliai ir jis 

Bučys, ją ves prie garbingų darbų, prie pasišventimo Dievui 
ir tėvynei. 

Profesorius Bučys yra didelio mokslo vyras, visuomeni
ninkas, pedagogas, literatas, paveldėjęs daug Dievo dovanų ir 
dorybių. 

Šiuo tarpu neminėsime jo nuveiktų darbų Lietuvai ir n.u-
ir visos tautos valia, nes kiek Lietuvoj, tiek ir čia pas mus, sų, amerikiečių visuomenei, nes jie mums visiems yra žinomi, 
visi nujautė, kad garbingos vienuolijos vadovaujamąją vietą tik palinkėsime naujam Marijonų Kongregacijos Vadui daug 

j su sesute Uršule išvažiavo į 
South Cliicago. Tenai jaunas 
Grisius pradėjo lankyti viešą
ją mokyklą, kurią baigė 1900 
metais. Sunkus tąsyk buvo 
laikai. Ir Juozas, po mokyklos 
valandų, turėjo dirbti: tai 
laikraščius nešioti, tai ''bo\v-

užims kun. prof. Bučys. 
Taip, berods, ir turėjo būti, nes skaitant Vienuolijos is~ 

sveikatos sunkiam ir atsakomingani vienuolijos vadovavimo 
darbe. 

gresas 1920 metai-,. Tas atlik
ta tikslu gauti cnugiau paja

unių, kokios po karo buvo rei
kalingos. Tais laikais gal tas 
ir buvo reikalinga. Bet šian
die jau ne. 

Pasas yra certifikatas, ku- atsitikime jiasitaiko. Ir todėl j Kukli, pavyzdinga šeimy 
rio savininkui,* išvykusiam į* imti 10 dol. pasui yra netei-.ninkė jo moteris Monika bu-
užsienius, priguli valdžios singa. Valdžia neturi teisės vo didelė inspiratorė. Jinai 
protekcija. Ta aktualė protek- aukšto atlyginimo reikalauti triūso, kad tik Juozas galėtų 
cija piliečiams labai retam i už patarnavimus. j lankyti vakarinę mokyklą. Pa-

Baigęs mokyklą jaunas 
(Jrišius gavo darbą už klerką 
prie Michigan Central geležin
kelio, kur išdirbo septynis 
metus. Bedirbdamas jis lankė 
vakarinę mokyklą \ r išmoko 
knygvedystėa ir trumpraštės 
(sliortliand). 

1914 m. J . (jrišius vedė p-lę 
Moniką Misevičaitę, bet ne
siliovė Mh|atęs apie mokslą. 
Nors lėšų mokslui siekti ir ne
buvo, bet aminei jos kuodau-
giausia. Praslinkus keletui 
metų, atsivertė naujas lapas. 

Liepos mėn., 1920, adv. Gri
sius gavo darbą Peoples 
Stock Yards Statė banke už 
klerką, kur buvo vienas pa
vyzdingiausių darbininkų. Jo 
obalsis buvo: kuo^eriausia pa
tarnauti ižmonėms, ypač savo 
tautiečiams. Dirbdamas toj 
įstaigoj jis įgijo plačios pa
žinties su tūkstančiais lietuvių 
\pač iš To\vn of Lake, Brig-
liton Park ir Marąuette apie-
linkes. 

• 
' > 

r 
» 

M. Ruseckas. k vo priimtas į mokyklą. Simonas tenkino- » pametė ir tikėjos, jog jo ieškos. Tai vel lankumas, nes vaikinas įnėgo obsesu pa- šuvon, atidavė laiškus, susipažino su ke-

K A U K U O L Ė . 
(Tąsa). 

— O, mano Dieve! — sušuko Marga
rita. Ir kaip-gi man lig šiol neatėjo toji 
mintis į galvą? Dievo Motina tau įkvėpė, 
mano vaikeli! Teisybė, reikia tave leisti 
mokyklon; taip, taip, turime tave mokyti. 

Paskiau lyg pergąsdinta savo posa
kiu, sušuko su baime: — Bet iš kur-gi 
mes gausime pinigų už tave mokėti? 

— Gauk iš kur nori, motinėle! — at
rėmė suerzintas Jurgis. — Batsiuvys A-
domas neturtingas, bet-gį mokyklą lanko. 

. — Bet, buk ramus, mano vaike! — 
tarė geraširdė Margarita — paskutinius 
skatikus surinksim, išnuomuosime sodną, 
parduosim dalį gaivijėlių, bet tu busi mo

si tuo, jog manė Jurgį tikrai busiant ka
rininku. Nabagas senis bet-gi nesusilaukė 
to patenkinimo. Mirtis pakirto jį kai Jur
gis baigė trečią klasę. Mirdamas jautriai 
laimino savo auklėtinį, pastebėdamas jam 
kelis sykius, kad butų dievobaimingas, 
teisingas, drąsus mūšyje ir geras draugas. 
Pagaliau atidengė jo gimimo paslaptį ir 
įsakė gerbti Margaritą. 

Po Simono mirties, Jurgis, neatjaus-
damas gailesčio nabagės našlės, užklausė 
jų »ykį: 

— Kodel-gi mane vadinote sūnumi, 
kadangi taip nėra? 

— Todėl, kad tave kaip sūnų mylėjo
me — atsakė verkdama Margarita — to
dėl, kad pamiršome, jog nėši mūsų vai
ku. / 

Jurgis didžiai nuliūdo. Pirmą sykį jis 
suprato, kodėl jam sodiečiai, kartais, duo-

nenorėjo jų ir pažinti — keikė jų nežmo
niškumą. Į Simono laidotuves ėjo su aiš
kiu nepatenkinimu. Kelias dienas nekal
bėjo nė žodžio su Margarita. 

Senelėje nebuvo matyti jokios per
mainos. Tas pats prisirišimas prie auklė
tinio, akla, beribė, motiniška meilė, toks 
pat laisvumas, palankumas, pagarba ir 
visiškas atsidavimas jam visuose gyve
ninio aktuose. 

Jurgis tuo laiku baigė likusias Sedli-
čo mokyklos klases. Dienas ir naktis sė
dėjo prie knygų, darė nepaprastas pa

sirodyti, bet pamažu priprato slėpti išdi
dumą, nusižeminti, kada nebuvo galima 
kovoti ir keršyti. 

Pagaliau baigė mokyklą, paėmė kelius 
rekomendacijos laiškus, mažą sumą savų 
pinigų ir viską, ką galėjo surinkti jo glo-

letu universito studentų, teiravosi, klausi
nėjo kiekvieno, kodėl išsirinko tą fakul-
tą, o ne kik> ; ir pagaliau tarė sau: — 
Busiu daktaras! 

Po to už kelių dienų ėmė rūpintis me
dicina. Kaip Sidlyčiose, taip ir VaršuVo-

bėja, atsisveikino su Margarita ir su pir- je gyveno iš privačių pamokų, mokinosi 
raa proga leidosi Waršavon. 

Nevertėtų, manau, aprašinėti jautrio-
senelės gailestį, kai pati viena liko tuš
čioj grįtelėj. Jos kūmas zakristijonas su
simylėjo ir priėmė ją pas save, ne^ jos 
mintys apie mylimą vaiką ribų nerado. 

egzamino 
g» 

kykloje! 
Ir, pagalios, po smagaus ginčo su Si- I davo užgaimančią pravardę: pamesto, b... 

monu, Margarita pastate ant savo. \ ir t. t. Sunkus akmuo prislėgė jo krutinę, 
Po kiek laiko, padedant klebonui, at- j galvoje ėmė burtis įtariamos mintys apie 

sižvelgus į dievobaimingą šeimyną, ku- (nepažįstamus gimdytojus. Galvojo, jog 
ris pažadėjo per pusę mokėti, Jurgis bu- turį būti turtingi, — nesuprato kodėl ji 

lakštuose, tai vis-
buvo skaitomas kaipo gabiausias. 

Matydanuis, jog siauros Margaritos i-
plaukos neduos jam rėdytis kaip vaikams 
pasiturinčių tėvų, ėmė liuosu laiku pa
šalinėmis pamokomis užsiiminėti; tuo bū
du netik galėjo tinkamai apsirėdyti, bet 
rado galimybės lankytis turtinguose na
muose, kas jam daugiau rūpėjo užu ge
rus rūbus. 

Iš pradžių jį sutikdavo "dažnas pa-

žangus moksle ir jeigu nebuvo pirmuoju i Iki to laipsnio suvaikėjo, jog numirtų be 
svetimos pagalbos sėdėdama vietoje ir 
manydama apie Dievą ir — savo mylimą 
Jurgį. 

Iš pradižių žiūrinėjo nuo jo gautus 
laiškus, kiekvieną klausė, ar neatneša jai 

' žinių, kasdieną vaikščiojo į paštą; pas
kiau, pametusi viltį, išsirinko sau vietą 
prie lango ir ištisas dienas prasėdėdavo 
be judesio, žiūrėdama j gatvę, kuria išva
žiavo jos augintinis. 

O Jurgis? — Jurgis atvažiavo Var- į 

stropiai, atsižymėjo tarp draug-ų, įgavo 
])alankumo tarp profesorių ir stengėsi 
būti pažįstamu su vaikais turtingų tėvų, 
per kuriuos galėjo papulti į daugelį na
mų Varšuvoje. Tai buvo ankstybas ir at
sargus prisirengimas ateičiai. 

Jurgis gilinosi medicinoje su užside
gimu ne tam, kad matyti joje vieną iš pa
doriausių mokslų, skirtų pagerinti žmo
gaus laimę žemėje, bet tam jog matė jo
je raktą prie dėžės pinigų. Pinigai gi tam 
žmogui buvo branduolys laimės. — Kas 
tai yr laimė? — klausė savęs — tikriau
siai neaukšta vieta draugystėje, nei gar
bė, nei valdžia, nes tas viskas be 
pinigų yra sunkiu glėbiu gyvenime. 

(Bus daugiau) 
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Rytoj, Liepos 16 d. ant 5 to puslapio 
rasite svarbų Povilo Baltučio 

pranešimą 

1 
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sak jos, 'per ilgus metus tu- b i r i 17 d., 1927 m., gavo 111.. Adv, (irišiaus mandagumas, Parke, kur išgyveno 10 metų. uždarbiai galėjo but atatin- •— Jonai, kur važiuosi reg- žino, kad tą dieną Bergman's 
rėjau būti grasa widow". ! Valst. valdžios igaliavima už-į inteligentiškumas, malonumas Gausiai aukoja Šv. Kazimiero' kami tik pirm keliolikos me-L;„Al-rt n A 

* ° * i 111UC10 i Cl. 
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Ofisai. 
tų, bet ne šiandie. 

Bo-mfas turi sesiją 
Liepos 15 d. p. (irLšius bai- gress liotely, Chicagoj. 

gi a savo 7 nietų darbą Peoples 

Birželio lo d., 1921 metais, j si imt i advokatūra. j traukte trauke žmones savo 
Jutaas įstojo j aukštąją Y. M. Ekspertas prie legalių popierų j reikalus atlikti. Ir kiekvienas 
C. A. mokyklą ir ]>or du me-j p e r ketverius metus p. Gri-ID U V 0 į t i k i n ę s , kad p. Grisius 
tu šu geru požymiu baigė ke- ; j u > {\\V\H) trust l)ei real-estate' kuogeriausia atliks, 
turiu metu kursą. dejurtmente, Peoples Stock j Draugijų, parapijų veikėjas. I bankoje ir atidaro savo ofisą 

Baigės bigb school'e, jsto- į Yards bankoj, ir čia pasižymė- j Adv. drišius priklauso prie !><> numeriu 4(>:U So. Ashland 
jo i teisių Kolegiją, Chicago jo prie darymo legaliu popie-. įvairių organizacijų, pav. Ko- A ve., telet. Boulevard 2800. 
— Kent College of law. Čia rvj, t. y. pirkimo ir pardavimo jumbo Vyriu (4 laipsnio na-|J>* taipgi tur? savo ofisą nuo-
p. Grisius taip pasižymėjo, nuosavybių. Jisai susipažino rvs), Gvardijos P . D., 8v. Ka- savam "bungalow" name, 

Cort-i 

, G re ve įvyksta "Draugo" pik-
į.ikcs ir visi ten busime! 

Nežinau. AH • t,* • 
• — AU right, ir as ten va-

Susimildainas, visi jau žiuosiu! 

kad iš 140 baigusių klesą bu- >u visokiais finansiniais daly-
vo septintas iš eilės aukščiau-1kais, paskolomis, morgičiais, 
šiam laipsny. t. t. Tūkstančiams yra davęs 

Po šešių metų intensyviu .'patarimų, kaip investuoti pi-
darbo dienomis ir vakarais, v i gus i saugias vietas. 

zimiero Karalaičio, Lietuvos j 6515 So. Rock\vell St. 
Vyčių 112 kuopos, Labdariu-1 Linkėjimai. 
gos Sąjungos, Šv. Pranciškaus j Baigus mokslą, gavus leidi-
Vienuolyno Rėmėju, Litlma-1 ma praktikuoti savo profesiją 

pasipylė iš visur p. (irišiui, I 
naujam advokatui, linkėjimai. • 

Amer. Political Club, Lietuvos j Nevien jo giminės, draugai 
Didvyriu Xo. 1. Taipgi yra džiaugiasi, bet visi lietuviai,! 

direktorius Gedimino spulkos, nes dabar savo visuomenės 
ir akeionierius I). L. K. Vy- eilėse turime dar vieną pro-

nian — American Chamber of 
Comnierce, Soutb West Lith. 

tauto spurkos. Keletą savai- fesionalą, kuris yra tikrai pa-

c 
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•iu atgal išrinktas komitetu sisventes patarnauti mums. 
naujos Marquette parko pa- j Turėsime žymų advokatą. 
rapijos. Savo aukomis yra pri-i Linkime naujam advokatui 
sidėjęs prie Nekalto Pras. j kuodidiiausio pasisekimo. 
P. M. ft. parapijos, Brighton Ic. 
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BALTIKO — AMERIKOS U N I J O S 

LAIVU "LITUANIA" 
19 LIEPOS-JULY 1927 

Ekskursijas ant šio laivo rengia: 
Rytuose: Petras J. Baltuška Vakaruose: "Naujienos" 

6 Kast Market St. 1739 S. Halsted St. 
VVilkes Barre, Pa. Cliicago, 111. 

Arba 

Laivu " E s t o n-i a" 
9 Ruopiučio - August, 1927 

J U S l: VI KT( )S M l ENTA S 
SUTEIKS REIKALINGAS ŽINIAS 

PARŪPINS POPIERAS IR PASĄ 
UŽSAKYS VIKTA ANT LAIVO 

NURODYS KELIA J LAIVĄ 

Kainos tiesiai i Klaipėda 
Treėia Idiasa . . . . $107 
Turistine III kl. . . $117 

Kainos į K lai p. ir atgal 
Trečia kliasa . . . . $181 
Turistine III kl. . . $196 

Aukščiau minėtos ekskursijos reikalais kreipkitės pas 
savo vietini agentą,: 
Paul Baltutis & Co. 
Central Mfg. Dist. Bank 
John P. Ewald 
S. L. Pabian 
Vinc. Milasewicz 
Naujienos 
Frank L. Savickas 
V. M. Stulpinas & Co. 
Universal State Bank 
John J. Zolp 

901 W. 33 St., Chicago, 111. 
1112 W. 35 St., Chicago. 
841 W. 33 St., Chicago, 111. 
809 W. 35 St., Chicago, IU. 
1723 W, 47 St., Chicago. 
1739 S. Halsted St. Chicago 
726 W. 18 St., Chicago, 111. 
3255 S Halsted St. Chicago 
3252 S. Halsted St. Chicago 
4559 S. Paulina St. Chicago 

Metropolitan State Bank 2201 W. 22 St. Chicago. 
Wargin & Wargin 535 Mltchel St., Mihvaukee, Wis. 

BALTIC AMERICA LINK, 
120 North La Salle St., Chicago, m. 

jSiunutuiMuiitroinr^ 
PAN AMERIKONIŠKAS niškai Darbo Federacijai pra-

DARBO SUVAŽIA- matomas susiskaldymas arba 
VIMAS. ir pilnas suirimas.. 

, Kitas nemažos reikšmės ūu-
šio liepos mėnesio 18 d. į lykas, tai Nikaragiios Darbo 

\Vashinsrtone prasidės " P a n Federacijos klausimas.*' Tos 
American Kedenition of La- ' federacijos priešaky stovi Ii-j 
bor" suvažiavimas. Šiai or- j avalai , kuriu didžiuma pa-j 
ganizaeijai priguli įvairiu A-|bege iš tos respublikos. Jie j 

imerikos valstybių organizuoto j kartu su kitais liberalais ko-j 
darbo federacijos. Įvojo šiandieninę tos respubli-1 

ši> suvažiavimas, kiek ii-1 kos valdžią ir jos nenori pri 
inoma. bus Įdomus visais /.vii- \ 'pažinti, kuomet J. Valstybė; 
'gsniais. Dalyvaus ir Meksikos Į pripažįsta* < 
Darbo Konfederacijos delega-

| tai. Del šios pastarosios kon
federacijos bus galimu su-
Ilaukti nepaprasto suvažiavimo 
f triukšmo. 

Kadangi Ajnerikos Darbo-; 
. • i 

Federacija remia prezidento' 
Coolidge administracijos n u - ' v 

si statymą Nikaraguos atžvil 

ĮVESTUOK LIEPOS MĖNESIO PINIGUS 
I ŠI VIENĄ Iš GERIAUSIU ENVESTMENTU! 

$500,000 
PIRMŲ MORTGYČIŲ COLLATERAL TRUST 

6% BONAI 
RŪŠYS: $500 IR $100; PRIBRĘS 

VASARIO 10, 1930 M. 

DABAP dus galite patogiai investuoti gavo pinigus po $100 ir 
$500 ir tuiėti kaipo garantiją, mažą name!!, kurs paprastai įgyja
mas apsiimant mokėti pinną morlgvėiu, kur priseina investuoti k"-
turig ar penkias tūkstančius doleriu. 

Tas yra 'gal imas daiktas pirkiniu Pirmu Morteyeiu rarantuotu 
6rr Bonų, kurie si:sidaro iš mažu Pirnrg Mortgyeių depozituojami| 
\ort1iwestei-n fTrust and ,Savim»s Bank užtikrinimui visu obligacijų, 
kurios padalintos j Bonus. 

DVI UŽ VIENĄ GARANTIJĄ 
A'isa vertė nuosavybių, kurios užtikrina Pirmus Moilgyeius yra 

maž daug du svkiu didesnė už iš'eistaia ir vertės garantija yra tokia 
pat, kaip bonai. 

šitie bonai yra obligacijos PcpositorjrSeeuritias Kompanijos, ku
ri yj-a kontroliuojama pepositors State Banko. 

Ateik j mušu banką ir gausi pilnesnius paaiškinimus apie šiuos 
saugius rasi kitokias formas investavimo i Pirmus Mortgyčius. 
kur rasi kitokias formas investinimo i Pirmus Mortgyeius. 

DEPDSITORS STATE BANK 
cAshlond cAvenue^^A^^^ŽMember Federal 

ot 47th Street ^-Ę^htlm^Reserve System 
o 

C H I C A G O 

Senai yra žinoma, kad MM; 
>ikos Darbo Konfederacijo: 
vairas yra komunistu arr.j 

ui... nežinia kai,, jausis snva- j Tg0BBSBBBE&BS*WIB!BfflB&fflB^&3SBgBfflB5ffiBĖ^Emm 
ziavime atvykę iš ten libera-į 
lai darbo vadai. 

Suvažiavime dalyvaus or-
I ganizuoto darbo delegatai iš 

kitu radikalu rankose. Sie ra- w. 
I>IU valstybių: Meksikos, Ai 
karaguos, Porto Rįco, Pana 
mos, Hondūras, Venezuela, Ar- j 
gentino.% Kubos, (nile, Peru 
ir Uruguay. (ml dar bus ir iš 
dtų likusiųjų valstybių. 

Sagavas. 

' raini i : .»1u sii dikr.v.o- u "n 
(Cnlles \vr.d kovą ten Katalikų 
Bažnvėiai ir katalikams. Tuo-
tarpu IV/i-Amerikoniškos Dar 
bo Federacijos konstitucija tai 
griežtai draudžia. . 

Toliaus, yra žinoma, kad i 
.Meksikos organizuotu darbi-
ninku priešaky stovį radika 

į lai sėbraujasi su Maskvos vai 
Id/ios komunistais agitatoriais ] 1 ] i n o i s C e n t r a J a n ( ] C I l i c a g 0 

į ir bendrai su jais darbuojasi i r Xorthwestern geležinkelių 
x'iM>i centralinėj Amerikoj 22,000 įvairios rųšies darbi-
praplėsti komunizme. + I l i r ) k u i r tarnautojų reikalauja 

Šiandie Meksikoj ameriko- j didesnių uždarbių, 
niški komunistai turi puikiau-j Geležinkeliečių roprezen-
sią prieglaudą. Iš to komunis- tautai argumentuoja prieš fe-
tu lizdo nemažai propagandos,! seralį tarpininkavimo boar-

REIKALAUJA AUKŠTES-
NIŲ UŽDARBIŲ. 

tenka ir J. Valstybėms. 
Dėlto ir įdomu bus, kaip į 

[tai visa atsakys suvažiavime 
'Meksikos Darbo Konfederaci
j o s delegatai, kaip jie teisin
ęsis ir ar jų pasiteisinimai bus 
i ko verti, 
j Jei kaip, tai Pan-Ameriko-Į 80 dolerių į mėnesį. Tos rųšies 

dą pažymėdami, kad darbinin
kai labai pigiai apmokami ir 
šiandie pragyvenimas jiems 
negalimas, kuomet siaučia 
brangenybe. 

J ie nurodo, kad daugeliui 
, geležinkelių klerkų mokama 

NEPIRK KITUR AUTOMOBILIŲ 

i 1 
1 I 

Pakol nepamatysit mūsų bargenų. Pardavinėjam visokių išdirbysčių automobi-
lius. Turim daug vartotų automobilių, kuriuos galima pirkti už pigią kainą. A t vežkit 
savo seną automobilį, ir važiuokit namo su nauju. 

Kas turi lotus arba morgičius, mainom ant automobilių. Senus automobilius su-
tasom ir numaliavojam, padarom kaip naujus. Kainas už sutaisymą ir numaliavo- jj 
jirną pasa.kom,iškalno. Taipgi perkam, parduodam ir mainom namus, farmas ir viso
kius biznius. Norėdami teisingą ir greitą patarnavimą visuomet kreipkitės pas: 

C. P. SUROMSKIS 8C CO. 
REAL ESTATE BROKER & AUTOMOBILE DEALER 

5833—35 South Western Avenue Telefonas Hemlock 6151 

mm^^^^mM^sF^m^^^^^^. 
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Sveikata — Brangus Turtas žultakošės (sakarmoros, icel krutinę. Saulės spindulių v o - , ^ ^ ^ g ^ g g g ^ g g g j ^ g ^ g ^ ^ ^ ^ g g ^ ^ f g g E l 

KAIP GYVENTI VIDUR 
VASARY. 

Amerikos, 
didmiesčiuose | 

lietuviams per j 
vidurvasario 
kaitras paisei-j 
na daug nu
kentėti. Pa s i-1 

taiko, kad Į 

čiai per karščius visai nedir
ba, turi vakacijas, uiat savo 
gyvastį ir sveikatą skaito ma-

| lonesniu už pinigą. 

2) Drabužius dėvėk plonus, 
Švelnius ir šviesios spalvos. 
Per plonius drabužius ir vejas 
lengviau perpučia, ir prakai
tas greičiau išgaruoja; o juo 
greičiau prakaitas išgaruoja, 

Į tuo vėsiau kūnui darosi. 
j šiurkštus drabužiai užlaiko ši 

Įcream). Nuo šaltakošės žmo
nes dažnai suserga gerklės, 
plaučių ir vidurių ligomis. 

nės yra geros reuniatikams ir į 
džiovininkams. Je i kartais pe
čiai nuo saules nudegtų ir la-

6) Gerkite daug lemonado bai peršėtų, patepkite su se-
ir vandens, tik, žinoma, be le- kančių mišiniu: Stikline vai-
dų. Pienas ir pasukos (mas-gomo aliejaus (cotton seed 
lionkos) yra maištingiausi ir oil) ir porą, šaukštelių šalt-
sveikiausi gėrimai. . mėtinio aliejaus (peppermint; 

7) Alus, vynas, šnapsas ir oil). 
visokį svaiginanti gėrimai y- 11) Jei maudais tankiau nei 
ra labai pavojinga gerti va-,du sykiu į savaitę, tai nevar-

š i s 

l)r. A. M. Račkus 

nuo oro tvan- ^įso \v. 22 st. | lumą, o uig vidurvasary silu-
kumo žmones ivi. canai tw4 ma yra nepageidaujama. Tam-
netveria, krinta ant šalygat-Lįo s spalvos drabužiai saulės 
vių, alpsta, suserga, retkar- spindulius j save labiau su 
čiais pasitaiko net ir mirtis, geria, todėl jie greičiau įkais-
Kitų sveikata pradeda eiti ta, negu balti rūbai, 
menkyn, kūno svarumas nu- :)) Valgykite daugiau dar-
puola žemyn ir rudeniop taipĮžovių, vaisių, kiaušinių, ru-
susivargina, kad epidemijų 
laiku retai išlieka nepaliesti 
ligos. " D r a u g o " skaitytojams 
bus įdomu ir naudinga suži
noti, kaip elgtis vidurvasary 
ir kaip apsisaugoti pavojų. 

gūsio pieno, šaltbarsčių ir ja
vų. 

4) Nevalgykite daug mė
sos, nei pupų, nei žirnių, nei 
šabai bonų, nei saldumynų. 
šie valgiai žmogaus kūnui 

saros kaiščiuose. 
8) Išvažiuokite j girias ar 1 

parkus kada tik aplinkybės 
leidžia. Kurie turi automobi
lius, lai išvažiuoja pasivažinė
ti. Gatvekariaie taipgi yra 
sveika pasivažinėti, jei gat-
vekary nesiranda perdaug 
žmonių. 

9) Linksminkitės tik tyra
me ore, daleiskime gegužinė
je. Šokiu saliu bei teatru va-
sąrą vengkite. 

10) Saulės spinduliai yra 

geri/vaistai nuo daugel ligų, 
bet ant syk perdaug nudegti 
yra pavojinga. Prie kiekvie
nos progos JH) truputi kaitin-1) Nesiskubink nei darbe, j priduo'du daug šilumos, 

nei eisenoje. (Judrus amerikie- 5) Saugokitės valgyti daug 'k i tę prieš saulę nugarų ir 

Gauk DVI INEIGAS 
Prie savo algos arba uždarbio pridėk dar reguleres ineigas nuo 

investir.entų į saugias public utility securities. 

Kas trys mėnesini iki 331,090 savininkų utility kompanijų, ku-
rias mes reprezentuojame, gauna dividendinius čekius, kai}K> dali 
nuolat ai augančio pelno elektros šviesos ir jėgos, gazo ir elektriki-
nės tran>poi*tacijos pramonių. 

Tie dividendiniai čekiai ateina jums per laiškų ir sudaro patogi] 
prideėką bėgančioms išlaidoms padengti. Arba gali išnaujo investuoti 

juos ir tokiu būdu gauti dvigubų 
naudų, nes tada nuošimtis ant tavo 
i n ves t meni o bus sudėtinis. 

Mūsų Šerai, kuriuos mes jums 
siūlome yra saugus. Comtnon-
v.ealtii Bdison kompanija ir jos 
svarbiausy>įs pirmtakunas mokėjo 
dividendu.- be pertrūkio per 38 me
tus. 

Jūsų pinigai uždirba daugiau, 
kaip Šešis nuošimčius tame pama
tiniame ir vis augančiame biznyje. 

šeštas nuošimtis mokamas taip
gi tiems, kurie perka mūsų serus 
ant išmokesčio, pagal mūsų Mėne
sini Taupymo Pienų. 

PER mušu TAUPYMO DK-
PAHTMKNT^ gali investuoti net 
$10 kas mėnuo. Atsiųsk kuponą 
reikalaudamas informacijų apie 
mūsų u t i l i ty šė rus i r šitjj popule-
rų pienų sukrovimui pinigų. 

Utility Securities Kompanija 
tapo jstei&ta kaipo Inveslinimo 
Skyrins prie Commonwealth E-
dison Kompanijos. Mūsų didieji 
ofisai randas po numeriu 2 30 
S. La Salle St. 

Be Edison Kofcipanijos mes 
dar representuojame: The Ped-
ples Gas Light and Coke Com-
pany. Chieago Rapid Transit 
Oompany, Chicago North Shore 
& Milwaukee Uailroad Company 
of Northern Illinois, Midland 
l ' t i ' i t ics Coinpany, ir Middle 
\Vest l'Ulities Company. 

(.'omnionwealth Edison Kom
panijos dividendus mokančius se
rus dabar valdo 42,000 vyrų Ir 
moterų, didžiuma, jų yra Chlca-
gieeiai. 

Mes jums taip-gi galilnė pa
aiškinti kaip jus galite pasinau
doti iš Public Utility pramonės 
klestėjimo. Atsiųsk kuponą, o 
mes jums prisiusime platesnių 
informacijų. 

UTILITY SECURITIES 
COMPANY 

72 West Adams Street, CHICAGO 
St. Louis Milwaukee Louisville Indianapolis 

* - — — — " — — — — • — — — — — — — — — — — — — . # . 
{ Malonėkite prisiųsti mums pilnas informacijas apie public j 

utility investmentus kurie neša daugiau 6% ir apie Mene- ! 
sinį taupymo planą. 

• Vardas 
I 

Adresas 
I 

lok muilo, nes muilas išplauna 
iš odos taukus, gi oda be tau
kų tampa nesveika, trapi, nu-
spouguoja ir sušunta. 

12) Jei nuo prakaito iššus-
tii pažastys ar ku* kitur, tai 
reikia patepti*su valgomu a-
liejumi, arba su nesūdytu 
sviestu. 

13) Kojas yra labai sveika 
mazgoti šaltu vandeniu kas 
vakaras; kas ta darvs, tai ru-
deny slogomis rečiau sirgs. 

14) Kas krutinę ir nugarą ^5 
su šlapiu šaltu rankšluosčiu 
kiekvieną rytmetį ir vakarą 
ištrina, tas gali geriau miego
ti, gardžiau pavalgo, turi dau 
ginu energijos. Be to, pripra-
tęs prie šaltų maudynių, jau Įto 
netaip greit slogomis sirgs. I ^ 

I i Jei per vasarą elgsitės taip, j į_ 
kaip aukščiau nurodyta, tai §3 
išvengsite daug nelaimių; bu- ; 
site stipresni, sveikesni, o. 
sulaukus rudens darganotų 
dienų, ligos netaip greit kibs. 

PIRMAS OF1CIALIS 

PRANEŠIMAS 
O CHICAGA JAU PLAČIAI 

K A L B A 

Api ie 

u DRAUGO" METINI 

MIEGANTIS PEKAS. 

PIKNIKĄ 
•M 

Yra apie milionas žmonių 
J. A. Valstybėse sergančių 
džiova. Daugelis net nežino, 
kad dižiova serga. Kad a p 
saugojus tos ligos, reikia kas
dieną sveikai gyventi. 

Kalbant apie perus, reikia] 
atsiminti, kad nevisi perai 
kūnui pavojingi; kai kurie 
net naudingi. Žmones turėtų 
susipažinti su įvairiais pe
rais, nes tas ves prie apsisau
gojimo pavojingų peri), nelei
džiant jiems įsigauti i kūną. 
Menas mikroskopinis peras, 
vadinamas "tuberele bacil-
lus" , yra pavojingiausias. Tas 
peras ganrina nuodu*, kurie 
užmuša aplink $ave gyvybę. 
Daugindamasis jis plečiasi 
palengva ir greitai per visus 
plaučius ir gale, užmuša žmo
gų. Vėliausiu laiku surasta, 
kad tas peras dažniausia įsi
gauna į kūną kūdikystėje ir 
būna neveiklus tol, kol nepa
sitaiko jams proga pradėti au
gti, tai yra tada, kada kūnas 
nusilpnėja. Sveikas kūnas 
tiems perams nepasiduoda. 

Persidirbimas, nešvarios 
gyvenimo ar darbo vietos, blo
gas valgis ir kai kurios ligos 
nusilpnina kūną ir duoda 
progos perams vystytis. Jei 
kūnas nusilpnintas, nėra grei
tu laiku tvirtinamas tinkamu 
gyvenimu, džiova išsiplės. 

Pirmiausias to pero veiklu-
Ino ženklias vra atsiradimas 
kūne, dažniausia plaučiuose, 
mažo gužiuko, vadinamo džio
vos spuogueiu. Egzaminuo
jant tą buziuką mikroskopu, 
galima matyt kad tai krūva 
negyvų plėvelių, kuriose pe
rai gyvena. Aplink tą gužiuką 
yra eilė celelių apsigynimui, i 
Jei to pero nuodai yra užtek-j 
tinai tvirti, arba jei celelėsi 
aplink perą persilpnosj jos ' 
bus sunaikintos ir palengva 

(Tąsa ant 5 pitsl.) 

Busiantį 

:.<r 
« • * s 

Rugpiucio - Augusto 7 d. 
BERGMAN'S GROVE 

Temykit ryt dienos skelbime - sužinosit 
Negirdetę, Neregetę Naujienę 

sagsEafisaafoiig^^ 
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PER KUR GERIAUSIAI 
PINIGAI I 

LIETUVĄ? 

NEABEJOTINAI PER: 

PINIGU SIUNTI SKYRIŲ 
Draugas siunčia pinigus į Lietuvą per didžiausius Lietuvos 

Bankus, kurie teikia gerą, teisingą ir greitą patarnavimą. 
Draugas siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draftais ir telegra

ma. Pinigai esti išmokami Litais arba Amerikos doleriais, taip, 
kaip siuntėjas nori. 

Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės: 

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

D R A U G A S P U B . C 0 „ 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III 

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791 

J i 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
VVAUKEGAN, !Ll. 

Susirinkimas. 
kimą kur dalykas bus plačiau 
išgvildentas ir, nėra abejones, 

šv. Antano dr-ja laikė pus- j o g ^ A n t a n o d r . j a ^ i r 

motini susmukimą, liepos 1 0 1 F e d m e i i ( m s k v r i u s hm už_ 
d.. Lietuvių Auditorijoj. meirgtas. 

širdžių gerumą ir gausias au
kas, kurias suteikė liepos 10 
d., 1927. 

daliau, išrinkta komisija į vi- Didžiai gerb, kun. A. Sim-
sų draugijų valdybų susirin- kevirius, parodydamas savo 

gerą širdį, leido seserinis/ lie-

Narių dalyvavo daug. Sus 
uias buvo gyvas. 

pos 10 d., padaryti kolektą 
Vienuolyno naudai. Ištikro, 
kaip gerti, klebonas yra geros 
širdies, taip ir visi jo parapi-
jonys giliai atjautė, sesutes ir 

CĮDCAGOJE 
FAŠISTAI LAIMĖJO. 

Nutarta, kad visi nariai da- gausiai aukojo. 
Apkalbėjus svarbesnius da- J>'vautų rengiamam visų drau- j Žmonelių susirinko labai 

lykus. daug kalbėta apie įvy- WN piknike naujos svetainės skaitlingai j šv. Mišias, Įni
ksiant į draugijos piknikų, lie- *««<*», kuris bus rugp. 7 d. rias laikė kapelionas, kun. J . 
pos 17 d., naujam Mokinos G a r b g S v - Antano d r a u g i j o s ^ . Bkripkus, ir pasakė pa-

nariams, kad neatsisako pa- mokslą.. Visi parodė savo ge-
remti kilnu darbą. 

darže, prie 11 ir Lyons gat
vių. 1/ komisijos raporto pa
sirodė, jog piknikas bus įvai-

Bus lenktynių, virvės ' ^v- Antano dr-ja gali pasi-jtės labai dėkingos. 

S. L. A. (tautiško susivie
nijimo) 36 kuopos suokalbi
ninkai išėjo pergalėtojais. 
Centro Valdyba fašistus pilnai 
parėmė. 

Birželio 17 d. Centro įga
liotinis, Lietuvių auditorijoj, 
pranešė, kad 36 kuopa yra 
suspenduota uži nesilankymą 
konstitucijos, o prasikaltę 
liams davė kitą, numerį. 

Bolševikai (jų buvo apie po 

rus. 

(Tąsa nuo 4 pusi.) 

daugiau ir daugiau pkucių 
plėvelių bus sunaikinama. Ir 
taip plėsis, kol beveik visi 
plaučiai bus pagadinti. Ka
da negyva plėvelių krūva pa-
s;ekia oro triubele, žmogus j$ 
iškošti lauk ir josios vietoj 
pasilieka skylė. Kada ta sky
lė didėja, kiti perai įsigauna 
iš lauko ir gelbsti džiovos pe
rams plėtotis, kurie ant galo 
priveda prie džiovos. 

Bet, jeigu kūnas užlaikomas 
tinkamose aplinkybėse, gerai 
valgant, gaunant užtektinai 
tyro oro, jo celelės bus taip 
įvirtos, kad pero nuodams 
užatakavus jas, jie negalės jų 
užmušti, bet tiktai suerzins. 
Tas suerzinimas permaino ce
lelės nuo apvalių į ilgas, ku-

79 Zalatori Miko 
§0 Zibieni Franciška 
12 Dasienei Onai 
13 Dovidaitis Ona 

14 Dimpui Jurgiui 
26 Jonaitis A. 
29 Kazikaitytė Marcele 
44 Mikutini J . 

^ES. 

D A K T A R A I 

Telefonas Boulevard 1939 

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 iki 12, 1 iki 3 

dieną, ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608 So. Ashland Ave. 

Chicago, 111. Netoli 46th St. 

ras širdis, gausiai aukoda- rą tuzinų) organizuotai už-
tnii Vienuolynui, už ką Sesu- trauke "muziką" — baubė, 

.staugė. įgaliotinis, pasijutęs 
traukimas ir kitokių"žaidimų. , ( l ž i a u K t i turėdama jaunų, su-j Dar sykį aeiu gerb. kun. keblioj padėty, liepė uždary-
Kiekvienas narys turėtų tą I l i a n m ^ i i r daug veikiančių šiiukevičiui ir visiems nortli- ti susirinkimą ir ant rytojaus 
dieną atlankyti pikniką. Mu- n a r i u < k u r i e n e v i e n dr-.ją k e " įsaidiškiams už gausias aukas, pristatyti visas S. L. A. kny-, . i ' r ' k 1 
zika ->riež įvairiausius kaip l i a i r P r i t r aukia daugiau č i ah Aukojo po $5: A. Arkušaus- gas ir kita turtą. Kuopos pir- r

i
1°S P a l e n g v a luete^ k o 1 P»" 

ft * a u o i u * ' ivct i , ««-:„ Kof ;t. L H A « . V - • *r r* i i- - v t T :.. ;~-~i • i * • daro tvirt«i sieną apie perą ir 
amerikoniškus taip ir lietuvis- 8 » ™ M I J narių, bet n kitoms kiene, M. Rakauskiene, N. N., mininkas ir sekretorius pasi- . * \JLMI 
kibi šokius. Svetainė nauja ir ,draugijoms padeda jų veiki- ( s . Paukštienė. ' sakė, kad centrui nepripažįs- m i u a z u a Jiems, pieum.. D *i r> IT a • • T i !*a aukščiausio autoriteto, o Po $1 : P. Urboniene, Luko-1 . . _ . , , , , 

M T i % i tik 111. apdraudos departanien-
sevicius, E. Lukoševičiene, A. * A . r r 

Paulauskienė, Dora. Kačiusie 

- j 

R n . Tel. Midway 6MS 
Dr. R. C. C U P L E R 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAB 
Oakley Ave. ir M-tas Street 

Telefonai Genai 171 S—0241 
Valandos: 2ikl 4 p. p. Panedėllais 

ir Ke t vergais vakare 

DR. S, B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. s. Leavltt St. Tel. Canal 622] 
Rezidencija: 664d 8. Maplewood 
A v e - Tel. Republio 7868 

Valandos: 1—8 & 7—8 v. T. 
Nedėlioj: 10—12 ryto 

nauja n- i 
puiki. Daržas dideli?. Visiems j i m u x < e -
Ims vietos smagiai laiką pra
leisti. Šeimyninkais išrinkta 
pavyzdingi vyrai : M. Skiriusf 

J. Jakutis ir V. Jakait is . 

Visuotinas piknikas. 

^ Po to pakelta klausimas kas 
link įstojimo į Federaciją. G. 
P. Bukantis irana plačiai iš
aiškino Federacijos naudą. 
Pasireiškė visokiu 

ADVOKATAI: 

J. P. VVaitches 
I.IET1VIS ADVOKATAS 

m:.-,»i So. Mk-liigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Namų Telef. Pullman 6377 
Specialistas Abstraktu. Vedėjas 

visu teisiu. 

karaivalas sujudino visus 
Rengiamas visų draugijų- - * r r>- , t ,- «• 

. ft. . f. • * v | i i e , M, Riskauskas, K. Sm-
bauskienė, D. Jokubauskiene, 
A. Drasnickiene, E. Šenulie-
nė, O. Marcinkevičiene, Z. 
Šiauliene, M. Mažeikienė, O. 
Astrauskiene, K. Jesulienė, A. 
Yaičkauskiene, J . Kozen, J . 

t ui. 

šios kolonijos lietuvius, nes 
tai bus pirmutinis panašus j -
vykis. Įvairybių bus be galo. 
Iš aplinkinių kolonijų žada 
tiiip-gi daug dalyvauti. 

minčių, f Garsusis K. of L. bascball 
tymas, kuris dar nei vieno 
žaidimo nepralošė šį sezoną, tą 
dieną imsis su kitu tymu ta
me darže. Sako, dalyvaus mie-
. to bei county valdybos. Apie 
kitas įvairybes bus vėliau 
pranešta. 

Vijurkas. 

Birželio 22 d. įgaliotinis nu
ėmė nuo kp. suspendavimą, 
ir išrinkta nauja valdyba. Ta-
vbrščiai buvo nariams išsiun
tinėja laiškus, kad neklausytų 

F. L. I. S. 

Tel. Vincennes €987 Ir 
Hemlock 6624 

Dr. Constaacs A. O'Britis 
Gydytoja ir Cnlrurga 

Ofisas: 7909 S. HALSTED ST. 
Vai. t—6 p, p. ir 6—8 vakar© 

Re*.: 8909 S. CAMPBELL AVE. 
Ligonius priima rezidencijoj pasai 

sutarti. 
ir ko. į Mildos svetainę, su
organizavo savo pagelbinin-
kus viduj, o patys generolai 
gaudė po koridorius ir ant 
gatvės nesusipratusius narius. 

Mildos svetainėj susirinko 

Tol. Boulevard 2160 

Dr. A. J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicag-o, UI. 

Tel. Canal #267 Res. Frospcci 6651 

DR. P. Z. ZALATORiS 
Gydytojas ir Chirurgai 

1821 gouth Halsted St. 
Re*idencija 6600 8. Arteslan Ave. 
Valandos: n ryto lkl t po pietų; 

t lkl 8:11 rakarc 

r" 

Centro Valdybos, Dalyvavo *pw 200 nariu. Susirinkimą 
apie 150 narių. 

Liepos 6 d. įvyko mėnesi-

A. K. RUTKAUSKAS M.D. 

4442 So. Western Ave. 
Tel. Lafayctte 4146 

(nuo 9 iki 11 vaL ryto 
Valandos (nuo 6 iki 9 vai. vak. 

ėjo ramiai. Dabar visi buvo 
linksmus, įsigiję puodynę sal
džios smetonos ir laižė kiek Maciliauskas, P. Dtarmeikieno,! 

i r i , r ^- . i T- • • i l l l s susirinkimas, mažojoj sve Venckus, V. Cizas, A. \ aisius, L . _. __ vv. . J . J 

. . «. ,. K D . . . . tainej. Tavorščiai pasisamdė; kas norėjo. () Grigaitis, glos-Kaz. biaulis, A. Bubhauskas, . . , - . . - . . L , , i , , . • did/i;i,|a. Bet pasitarę su An- tydamaa barzdelę, gėrėjosi. 

JOHN B. BORDEN 
(John Baffdziiinas Borden) 

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

Telephone Randolph 5357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roo-evclt §090 
Manių Telefonas Republio 9600 

PIHSBURGH, P i 

M, Kalaset, J . Usorauskas. 

Buvo ir daugiau gausių au 
litorijos u/A-aizda, iškirto 
gražų «')() kuopai šposų, uiin> 

kotojn, bet jie nepadavė var- darni pirmiausia mažųjų sve
tainę, po pridanga, kad jie e-du. 

Kapelionas. 

Vieša Padėka. 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

Seserys šiuo reiškia didžiausių 
padėkų northsidiškiams už jų 

JOHN KUGHINSKAS 
B. F. MASTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 W. 22nd St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto Iki 8:30 vakare. 
Seredornis ir Pėtnyčoimis nuo 9 
iki 6. 
Nedėliomia l l t o s iki 1 v. popiet. 

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

U S. La Salle st. Boom 2001 
€•1. ltaadolph 10S4 YmJL M l 

VAKARAIS: 
0 4 1 8. Halsted St. Tel. Tardą # • # ! 
1 lkl I f, ?. apart Paaedttio ir 

MtovčkM 

Central 1110 Res. Central 0403 
JOHN S. RYBICKI 

ADVOKATAS 
34 W. RANDOLPH STHEET 

Koom 607 
1732 W. 18th STREET 

(10-13) 

BUDRIKO NAUJA 
KRAUTUVĖ 

Pripildyta Naujais Dalykais Ra-
kandų. Pianų, Radios, Karpetų. 

Šitas gražus Gulbransen Regis-
tering Grojiklis Pianas parsiduo
da įmokant $10.00 ir $10,00 kas 
mėnuo. 

JOS. F. BUDRIK 
3417—21 S. HALSTED ST. 

Tel. Boulevard 8167 
Iv 

*9 turi resistę iiw nuomą. Pa
šauktas Evaldas ir-gi nepripa
žino PikJruiosios Tarvbos, bet 
tą kas turi resitę. Nors kome
dija Atrodė labai juokinga, 
vis-gį situacija buvo bolševi
kų rankose. 

Bolševikai buvo gerai pri
sirengę. Jie organizavo savo 
jėgas per kelis mėnesius, Ir 
buvo prisirengę labai tv i r ta i 
Tiois ir kraują reikėtų pralie
ti, laikytis. Net ir iš kitų mie
stų ir miestukų buvo suvažia
vę, kad sustiprinus jėgas. Ir 
neapsiriko. Palydėję fašistus 

DETROIT, MIGH. 
Liepos 3 d. Lietuvos Vyrių 

71) k p. su 25 kp. iš Cleveland, 
()., surengė bendrų išvažiavi
mų ant lietuvio ūkės, apie 30 
mylių nuo Clevelando. Išva
žiavimo vieton pirmiausia at
vyko clevolandieeiai dideliu 
troku, talpinančiu virš 40 as
menų. Kiti vyko automobi
liais. Visu ūpas buvo geras. 

Atvykus Detroito Vyeiains, 
pirmiausia ėjo susipažinimas, 
o paskui žaidimai. Vieta gra
ži, ant kranto didelio ežero. 

Pietus buvo paruošti po di
deliais lapotais medžiais. Su
sėdus visiems atrodė kai vie
na šeimyna. P;er pietus pasa
kyta gražių prakalbų. Kalbė
jo K. Abišala ir 79. pinu. 5S. 
Klapatauskas ir keletas cleve 
landieeių. Ponas K. Štaupas 
nutraukė visų paveikslus. 

Per vakarienę kalbėjo p. 
Kuzas, K. Štaupas, V. Pajau 
jis, J. Sadauskas, Kvedaras. 
v : „ i_ n u : ti negru soda. Reikalaukite "Phil 
Visų kalbos buvo jaunimui j lip3..f į^^mai. p o 25c. ir 50c. biie 
reikšmingos. Išvažiavimas i vaistinėje "Miik of Mag-nesia" buvo 

° ir yra vaisbaženklis the Charles 
baigtas tautos liimnu. 

kad. perversmas pasisekė, ku
rio įvykdymas) ėmė suvirs 
metus laiko. 

Dabar tas ponulis gal liau
sis kitus vadinęs smurtinin
kais ir smetonlaižiais, nes 
pats save ir savuosius draugus 
pasmerktų. / 

Smetonlaižys. 

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE 

GaižRjjriduriai 
'Phillips Milk of Magnesia' 

Geresnė Negu Soda 

Vietoj sodos paimkite biskj "Phi
lips Milk of Magesla" į vandeni 
del nevirškinimo, rūgštaus ar gezo 
viduriuose, tuojaus palengvins jums. 

Per penkiadeSimta metų tikras 
"Milk of Magnesia" yra gydytojų 
nurodytas užtat kad jis prašalina 
tris sykius tiek gezo iš vidurių ne
gu bicarbonate of soda. Jis netutra-
lizuoja rugštumą viduriuose ir leng-
\a i prašalina rugštumą be valyto
jo. Apart to, jis yra malonesnis im-

'68 Suminskas A. 
72 Uzgalieni Morta 
73 Vasiliauskienė Amilija 
75 Vicui Kaziui 

BENOŠIAUS APTIEKA 
Užlaikom visokių vaistų, saldai

nių, ice-creamo, minkštų gorimų. 
Teisingai patarnaujam sveikiems 
ir sergantiems. Visus maloniai už-
kviečiam. 

2557 W E S T 69 S T R E E T 
Kampas Rockwell St. 

Tel. Hemlock 0795 
(7-17) 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00 

AŠ TURIU 48 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit. bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlj Tikrass peciallstas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
joms kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno lšegzaml-
navimo. Jus sutaupysit laika Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Scope — Raggi, 
X-Hay Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisen ėjusia, islkerėjuslą, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėję pas mana 

DR. C. C. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 1016 
20 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 į 
po pietų. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJ AUSTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo J—4 
po pietų: nuo 7—8:20 vakare 

Nedėllomis 10 lkl 12 
Telefonas Midway 2880 

D E N T I S T A I 

Detroito Vytis. 
Phillips Chemical Company nuo 
1975 metų. 

(133) 

i±m 

Office Boulevard 7042 

I Dr. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

Chicago, 111. 

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

4454 So. VVestern Avenue 
Valandos: Nuo 10 ryto iki • vaL 

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

r— 
Peršulė J Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

w 

M f . I . K n O V V t t t Tnls is ono time wnon ho knew too muchl Jby Thornton Flshor\ 

Lietuvis Akių Specialistas 
Palengvins aklų Įtempimą ka

rts esi priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nsrvuotnmo, skaudama akių kar
sti. Atitaisau kreivas akis, nuima 
oataractua Atitaisau trumpų regy-
ste Ir tolimų regyste. 

Prirengiu teisingai akiniai vi
sose atsitikimuose egzaminavimas 
daromas su elektra parodančias 
maitanslai klaldaa 

Spsoialė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams. 

Valandų* nuo 10 ryto lkl 8 va
karą Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 
» po pietų. 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

TeL Boulevard 7589 

Tel. 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 seredornis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO. 

D R . 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 La barat o rija: 102 E W. 
18th St , netoli Morgan 8 t 

VALANDOS: Nuo l t—11 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: t i l t . Nakt} 

Bouth Bhore 2218 
Boulevard 4121 

3235 South Halsted St. 
Vai. »—U A. M. ir po 8 v. vak. 

-> 

ATSILIEPDAMI i "DRAU-
GE" TELPANČIUS SKEL
BIMUS. PRAŠOME PAMI

NĖTI "DRAUGĄ-

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 
. SS15 SO. HALSTED STREET 

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 
/ 7—9 vakare 

i Dr. Mauiice Kabi 
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 80. ASHLAND AV*. 
Tel Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plasa !!••• 
Valandos: 

Nuo l t iki 12 piet 
Nuo 2 iki 2 po piet 
Nuo 7 Iki 9 vakarą 
Nedėl. nuo l t Iki 12 piet 

Offise Tel Lafayette 579S 
Res. Telef. Virginia 0518 

Dr. A. J. JAVOIŠ 
Gydytojas ir Chirurpa* 

4449 S. California Avenue 
Vai.: 1—5 p. p. 7—9 vak. 

file:///JLmI
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C H I C A G O J E 
NAUJAS KLUMPAKŪJASiiSir; £ £ £ S S 
"DRAUGO" PIKNIKUI. Tat viens kitam nu, nu, nu, 

Dirbti "Draugu i " malonu. 
Ji mes remsime visuomet 

Kaip via linksma, kaip smagu, j j r nemirsime niekuomet. 
goki po r/viru 'dangų, S 
Oi. bernvti, nu, nu, nu, ,, ... •, 

' . . A. Pastaba. "Draugo piknike 
Tave barti ketinu. J . . . . . . V v 

• •Tie< visu meiiiama Liet. \> -
irių 36 kp., iš Brighton Parkf ,_. kun. (jarmaus prnmtuviu va 

Orkestros vedėjas |, _, 
(Paskutini 

Kam kitai galvele kripsi, 
Kum kitai akele mirksi. 

X Čkicagoi ir apielinkės 
lietuviai katalikai dar nekan
triau laukia uDraugo'' pik
niko, kuris bus rugp. 7 d., 
Bergman's darže. 

vvla, nuodemklausvkla ir sa- i PLEČIA SAVO BIZNĮ. 
k\kln. Čia taipgi nemažas į>e 
ra.-irjingumas Cicerus klebo
no ir jo parapijomi. 

Tikimasi, kad ir kitos Clii-

• 

Žinomas Cliieagos veikė-Joanos parapijos, kurioms raar 
jas p. .J. A. Miekeliunas su rpiotteparkiečiai katalikai sa-
visa šeima smagias atostogas JVO aukomis prisidėjo pastaty-

i 

leidžia Sheboygane, AVis. ,Sy-|ti bažnyčias ir mokyklas, taip 
kiu su jais atostogauja ir p . : gi parodys savo ge rašinį i nu u-
V. Stulpinas. Visi jie dalyva
vo sheboyganiečių surengtame 
kun. Bystrajaus išleistuvių ir 

pakartoti) . 
dvi eilutes reikia . v . karelv. 

i p. P. Simutis prašo visų at-

Kaip «"-ia gera, kaip ramu, 
girdys kupinos džiaugsmu. 
Tik, mergyte, nu, nu. nu. 
Tave barti ketinu. 
Kam kitam taip kokietuoji. 
Kam kitam ranka mosuoji. 

., . X Ateinanti šeštadienį, lie-
Imintinai išmokti virsiu pritai
k i n t a Kltmipakojui dainą, 

mą, prisidėdami prie rirusu 
sunkaus, bet kilnaus Bažny
čios ir tautos darbo; 

Savišlris. 

kad, iiiiežiant orkestrai, kiek-
jviena poni galėtų ją dainuotu 

2i«iii-2inelčs. 

pos 16 d., plačiai toAvnofla-
kiečiams, brigbtonparkieriams 
ir manjuctteparkieriams žino
mas veikėjas adv. .J. J, Gris į 

! (Grisius) atidarys advokatū
ros ofisą po linui. 4().')1 South | 

BRIDGEPORT. 

P-nas M.. Dūda, dirbęs Uni-
versal State Banke rengiasi 
vykti Lietuvon. Vyksiąs su-j 
tikslu ten apsigyventi. 

Trypkim kojomis smagiai. 
Tegul garsas ein' skardžiai. 

* Plok i m tris kartus delnais. 
Paskui suksmės su visais. 
Kam mums bartis, grąsinėtis 
Šokant neder' bvlinetis. 

laukia 

Ashland Ave. Telefonas Bou-j Žinomo biznieriaus reai es-
levard 2800. tatininko naujas ofisas, jo loc- i 

X " D r a u g o " bendradarbis, name name, po num. 3327 jau X Visi nekantriai 
Lšarkio su Dempsiu k u m š t y n i ų , ' ^ A J M Raekus, kūno ofi-.baigiamas taisyti. Tai bus vie-
kmios Įvyks liepos 21 d. 1 . f l a h o r a t o r į j a r a n das i IKI nas iš gražiausių lietuvių ofi-

jnum. 3120 W.'22nd St. šią va- sų ant Bridgeporto. 

GRABORIAI: 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvi* G ra bortus 
2814 \V. 23rd Place 

Cbicago, 111. 

Patarnauja laido
tuvėse kuopigiausia. Ą 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel . Canal 1271 
2199 

,J 
— T x « " 

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

j . F. EUDEIKIS KOMP. 
PAORABV VEDĖJAI 

Didysis o f i sas ; 
4505-07 So. Hermitage Ave. 

T«:. Yar.'.s 1741 ir 4040 
S K Y R U S 

4447 So. Fairfirhl Aveiuie. 
* Tel. Lafayette 0T:'T 

SKYRIUS 
1410 So. 49 ( t . . ( U e r o 

' Tel. Cicero 3T'.»4 ir 80M 
SKYRIUS i 

3201 Ytiburn Avemie 
Tel. l ioulovard :s_'01 

Mirė L u p o s 13 d., 1927 m. 
9:10 \a l . \ ak . 42 melu amžiau*. 
Kilo iš Kauno Kė<l.. Taura
gės V|»skr.. R a u k i u |w iap . . 
I.idant u kaimo. Anui ikoje lš-
į j u a o 20 metų. 

Pal iko didel iame nuli i idlme 
moterį Kotriuą po tėvais (Ju-
delte, 1 malusi Juozą. Stani>-
lo \ą . ir Joną. 4 dukteris: Oną. 
Stanislavą. Klzbietą ir Doratą, 
seserį Oną Mikiene ir ttoogerf 
Edvardą. O Lietuvoje tėvą, 
motiną, broli ir brolienę. 

K uuas pašarvotas 7 Clea-
*on Ave. Aurora. III. Telefonas 
Aurora 3723 M. X. 

Laidofuvės p y k s Subatoje. 
Liepom t* d.. 1927. Iš namu 
0:00 \ . bus atlydėtus į šv. An
gelo parap. I>aiiiyėia. kurioj*' 
įvyks Kedulin£;<Ks | ioinaldos už 
\ e l iou io siela. P o imnialilu bus 
nulydėta- i M t. Olivet kapines 
\ m t i i i i . I I I . 

Nuoširdžiai kviečiam*' visus 
gimines, draujois ir pažįstamus 
daly \aut i ŠIOM* lai<lotti\ < '«*•, 

N'ulr.ide .Moteris, šonai, duk
terys, ŠORIO ir š togeris . 

: sąrą taip *'lnisy", kad netilti 
laiko nei pagalvoti apie malo-

, nias atostogas. 
X donas Bronza, Metropoli

t a n State bankos prezidentas, 
, zula oru lėkti su kap. l)a-
.riuiil į Šarko-Dempsio kumš
tynes 

X NoitĮi Sides Federacijos 

AR ŽINAI KAD: 
Lietuvoje 1925 m. i.Šg-erta 8 milionai 
5-00 tukstanėių litrų a laus ir 5 mi
lionai 200 tūkstančiu litrų degrtinė.s. 
1926 m. išgerta 7 milionai 800 tuks
tanėių litrų alaus i,r 4 milionai 600 
tukstaneiai litrų degtinės. Ar žinai 
Hvkj paragavusį Helmar eigaretų, tai 
v isuomet jų norėsi. Susipažink su 
jaig šiandien. 

P b o n e Boulovard 0369 
Weding and Fami ly Groups 

CONROD STUDIO 
3130 So. Halsted Street 

Kas nori turėti g«>rus paveikslus, 
lai nusitraukia 

CONRAD'O STUDIJOJ 
( 6 - 1 6 p ) 

i cX 

Paulius Baltutis 
Žinomas Chicagos lietuviu biznierius. PJyt 

ttdpji jo platus pranešimas. 
P-nas Paulius Baltutis savo 

senąją vietą po num. 901 \Y. ĵ y Sąjunga su savo pienine bombinig niionojilanas, kuri už-
,r,rd &\. nuo liepos 1 d. perta- stropiai žiuri, kad kataliko u-.sakė šios šalies valdžia. 
do Pr. ir Uršulei Gudams.Jkininko pinigas nežūtu ar ne 
Kadangi p. Baltueio naujas patektą į priešingas kataliką-j 
ofisas po num. 3327 So. Hals
ted nebuvo ištaisvtas, tai rei-

PARDAVIML'I pinuos kla-^ 
fm Imeeine ir grosernė grasio
je Marfjtiette Parko apielinky- %Į 
je arti Vienuol io . Parduosiu 
su namu arltei vieną biznį. Sa
vininkas parduoda iš priežas
ties kūreiumo. Perkant namą 
duosiu 2 mortgymu, jei vien 
biznj, duosiu lysą. Atsišaukite 
pas savininką: 

2553 West 69th Street 
Chicago, 111. 

( 1 5 - 1 g ) 

NAMAI - ŽEMĖ 

ms rankas. Tikimasi, kad ne
užilgo ir liaudies kvietimą ma

kalus vedė savo senojoj vie į}j l l i a bus vesti labiau katali-
skyrius praneša, kad "Drau- i to j . Naujajame ofise bizni a- ĮkiSkoje dvasioje. 'Ž.Pricteiis.' 
g o " piknike nortlisidieeiai tu-jti '?aiys nuo liepo? 16 d. 
rės lietuvišku saldainiu iš į 

i 

" B i r u t ė s " fabriko. Šiauliuo
se. 

X T*-i\> Sekleekis, baro gas-
.padorius "Draugo ' piknike, 
! renka smarkiausius vvrns už 
i baro dirbti. Mat, p. Sekleekis 
j pranašauja šiltą diena. 

T0WN OF LAKE. 

MARQUETTE PARK. 
I 

Parap. piknikas. 
X Praeitą sekmadienį mušu 

gerb. klebonas kun. A. Skryp-
ko bažnyčioje trumpai prane
šė buvusio pikniko uždarbi. 
Pelno parapijai padaryta $1,-
352.85. Atsimenant, kad liepos 
'.) d. oras buvo šaltas, reikia 
s a k y t i , j o g s ė k m ė s b u s g r a -

TKTERBORO, N. J., liepos 
15. - Olandu ftradėjo Fokker 
dirbtuvėse dirbamas didelis 

Kubile Hrand išutigino svei
ku kūdikiu daugiau, už. ki
tus kūdikiu maistus kartu. 

š3orcU<tC6 
EAGLE 1EANP 

CONDENSED MILK, 

Perkam parduodam ir 
mainom namus, lotus, far-
mas ir biznius. 

ELTA COMMERCE CO. 
N. C. Krukonis 

3251 South Halsted Street 
Tel. Yards 1234 

Skaitlingai susirenka. 
Manpietteparkieėiai katuli- [žios, 

»j kai myli savo tikėjimą ir baž- ČVmausko daržas buvo pil 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Grabortoa 

CHICAGOJ3 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau-
lr pi&iau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirhystės 

OFISAS: 
668 West 18 St. 
Tel. Canal «174 
SKYRIUS: 3238 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 406S 

: nyėią. Nors trūksta visu pa-

Tel. Roosevt l t 7G32 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausį patarnavimą. 

Palaidojimą atl iekame rūpestin
gai ir gražiai. Busite pilnai pa
tenkinti. 

1911 CANALP0RT AVE. 
Chicago, Iir. 

•N 

Tel. Boalevard 41St 

A, MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mūsų patarnaTtanas laldotuveee 
t kokiam reikale, visuomet etta 
•anžlnlnsras Ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymą 
skyrių. 

5307 AUBURN ATS. 
Ohlcago, Ui. 

MYKOLAS 
RIMKEVIČIA 

m l i v I-k-pos 12 d.. 1»2" m.. 
C* \a l . po pk'ti.i. 45 nn-tii am
žiaus. Kilo- is Kauno Red. Ka-
fcraalų Apskričio, Kražių 'Parao. 
Išgyvvno Amerikoj 20 metu. 

Pal iko didel iame nul iūdime 
du broliu: Petrą Ir Joną; t l \ i 
brolienes ir g imines; liko vie
nas dranga* labai nul indęs 
Stanislovas Aneikas ir U e t u v o -
je k<'t'uris naatfls; Joaną. Teo
dorą. Mikalbertiną. Jtilijaną ir 
Antanina l ,apkevieienę. 

Kūnas pašar \o tas JMIS brolj 
Petrą Kimkevlėią 4354 So. BfO-
/ a i i Str., CMoago, III. I.aidotu-
%»•** (vyks Subatoje laepos 16 d. 
1927. Iš namu 8 \a l . įjus atly
dėtas į Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. t>ažnyėią. kurioj i-
vyks gedul ingos pamahlos už 
velionio sielą. 

P o pamaldų bus nulydėtas ) 
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kVieėiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. 

Va lindę: Broliai, g iminės ir 
draugai. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
f. J. Zolp, Telef. Blvd. 5203. 

nas svietelio. Matėsi daug sv< 

JOSEPH J. GRISH 
i (Juozapas ,i. Grisius) 

A D V O K A T A S 
Pranešu kad LIKPOfi l<5 IK. 1027 M. Atidarau Advokatnros ofisą 

Po No. 4831 SOUTH ASHLAND AVENUE 
<'liicago, Illinobi 2 - t iu hibu 

'It lc loi ias: Hoiilevur<l ^800 "* ^ 
Valandos: Nuo S:30 ryto iki .1:30 po piot. 

> Vakarais: Pa n odė: tais, Beredomia, Subatomla nuo 7 iki D 
Res. C515 SOUTH R0CKWELL STREET 

Teleforuis Republ ie 972tf 
Vakarais: [T ta m i n k o ir Pėtnyčioms nuo 7 iki 9 

loguinu, nes auditorijoj l)uuaį<v'Hk ir iš kitur. Bet townof 
pamaldos, vienok skaitlingai 

j susirenka p<Y abejas mišias. 
Tr visi duosniai aukoja. Aiš-

i 

ku, ^ios kolonijos žmonės su-
.aipratę ir turi savy gyvą tikė
jimą. 

Remia ir kiti. 

P E R K A M . P A R D U O D A M IR 
MAINOM N A M l S. LOTUS, 

FARMĄfi I R R I Z M I S . 

Taip-gi būdavo ja m, taisom ir 
perdirbam namus, of isus ir dirb
tuves. 

Parūpina m frnorgičius ir pas
kolos. 

Apdraudžiame nuo ugnies, vė-
t n u ir vagiu. 

Viską vis iems at l iekame greitai, 
pigiai ir gerai. 

Reikale pirmiausia kreipkitės 
\ mus. 

W. H. K E I . P S & CO. 
tKe lpšas ) 

2419 l i e s t «»d i Street 
Tel . Hemloek 80»9 

Nedėl lomis atdara nuo 9 iki 4 
vai. po pietų. (8-1 ) 

Randasi ir kitose parapijo
se geraširdžiu, kurie, be rė
mimo savo parapijos reikalų, 
nepamiršta ir mūsų sunkios 
pradžios. Štai, geraširdis gerb. 
kun. Ig, Albavieius ir jo pa-
rapijonys paaukojo gražią 
monstranciją. Pats klebonas 
savo lėšomis ja atnaujino. Tai 
nemaža dovana mūsų naujai 
parapijai. Be to, dar taip gi 
pažadėjo mums stacijas pa
aukoti. Gerb. kun. J . Vaičiū
nas taipgi mielai davė dova-
n:, i, a v bent nors . už mažą 
kaina, altorių, Sv. Paneles sto-

lakiečiai hemai visi buvo. 
X Praeitą sekmadienį Mo

terų Sąj. 21 kuopa turėjo 
draugišką, išvažiavimą Jack-
son parke. Suvažiavo gražus 
būrys. 8ą.jungietes buvo su 
šeimynomis. P-les Matulaite 
ir Mažeikaite pagamino gardų 
užkandi. Mažai valandai buvo 
atvykęs ir kun. A. C. Martin- \ I 
kus. Jo atsilankymas daug g 
pridavė upo. 

X Liepos 17 d. Sv. K. A. 
Rėmėjų 1 skyrius turės šei-
mvuinį išvažiavimą, Jackson i 
parke. Pasa.k pačių rėmėjų, 
tai bus tikras piknikas. Mat, 
kiekviena atvažiuos su "beg*[I 
kėmis". 

Rap. 

&v. ^SSSS^^^Sfe*, *>5? 

ADVOKATAI 
1 

i 

Jobu Kuehinskas ir Balys .F. Mastauskas praneša vi- 1 
suomcnei, kad nuo Liepos (Jnly) d., 1927 m., abudu I 
turės ofisą vienoj viettoj ir iš vieno praktikuos advo- I 
katystėje, būtent, vedimą visokių provų — bylų, (vi- I 
suose teismuos*1) egzaminuos abstraktus ir kitokius 1 
nuosavybės popierius pirkime ir pardavime namų, lotų, U 
ar biznių, taipogi darys visokius legališkus dokumentus, I 
raštus, kontraktus ir suteiks patarimus (rodąs) kiekvie- I 
name reikale. * 

OFISO AN/TRAŠAS: 

2221 West 22nd Street 
Telefonas: Canal 2552 

VALANDOS: nuo 9nių ryto iki 8tai vakare. ' 
Seredomis ir Pėtnyčiomis 9-tą ryto iki G-tai vakare, j 
Nedėliomis l i t ą iki 1-niai po piet. i 
Su visais reikalais prašoine kreiptis virš minėtomis i 

valandomis ir gausite tikrą ir teisinga patamavmę vi- i 
suose reikaluose. * 

ii 
T 
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VIEŠA PADĖKA 

-c TŪBINIAI. Nors nedidelis 
mūsų miestelis, bet katalikai 
neapsiloidžia. Sekmadieniais 
žmonės pasidžiaugia bažnyti
niu choru iš 30 žmonių, Gyvo-
jo Rožančiaus brolijos 125 na
riai ir 30 tretininkų rūpinasi • 
pamaldumo kėlimu, o Ukinin-i 

A. \a . JONAS G1KDŽII S mirc"' l iepos I d. S. m.; palai
dotas l iepos 8 c. šv. Kazimiero kapinėse. Gyveno St. Charles, 
III., po num. 1106 W. Main St. šiuonU norime tarti padėkos žo
džius grerb. kun. Pr. Valtukaiėiui. kurs ant kapiniu pasakė Kra
žiai pritaikinti) ir Ingai ^raiidin^a pamokslą. Dėkojame graborhii 
Adolfui Itutkui už >i> rūpest ingi patarnavimą. Dėkuojame visiems 
dratųjanis, kurie parodė užuojautos atsiŲMiami gražiu cė l iu . Dė -
kuojaiue v i sk ius , ats i lankiusioms į namas . į bažnyčią ir į kapi
nes . O tu mano Tirangus vyreli ilsėkis šaltoj žemelėj ir tesuteikia 
tau Visagalis Sutvėrėjas amžiną atilsj ir ramybe. Lauk manęs 
ir mano vaikeliu -ateinant pas - tave. • -" . . . t 

Nuliūdus Moteris, Sunūs, Dukterys, "Podukros ir žentai . 

PERKAM, PARDUODAM IR MAINOM NAMUS, 
FARMAS IR BIZNIUS 

N a m u s ir visokj turtą, apdraudžiant nuo ugnies ir viesulu 
Parupinam martgyčius ir paskolas 
Reikale kvieCiu atsilankyti. 

BEN. J. KAZANAUSKAS, 
2242 VV. 23rd PI. Tel. Roosevelt 8887 

IŠMOKIT DRESSMAKING 
Kirpimo, Pritaiky
mo, siuvimo, leng
va syst«|Tia namuo
se ir biznio kurse. 
Taipgi skrybėlių iš
dirbinio. 

Reikalaukite kny
gutės. 

Master DressmaMng 
Colleg-e 

J. F . KASNICK-^, 
— » • • Vedėjas 
190 N. State St. kamp. 

Lake St., 10 H. c812> 

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

Jei nori pirkti ar parduoti na
mą, lota, farmą, ar liiznj tai 

pirmiaus kreipkis pas mus. Turime dau
gybę bargenų ir esame visados pasirengę 
teikti greitai, sąžiningą ir gerą patarna
vimą, visoje 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 2 f!t. muro na
mas karatu vanueniu Šildomas 
ir garadžius; lotas 30x125 po-
<hi. Kaina tik $12,200. Pirmas 
inortgy&us |59000.00, antrą 
mottgfčių duos savininkus. 
Atsišaukite: 
4711 W. 12th PI. Cicero, Iii. 
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ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
• 

PEOPLES HARDV7AJII 
AND PAINT 0 0 . 
B K* I N I » K A I 

GREGOfcOVTICZ BROS. 
Užlaikome: 

Mallaroa. Aliejų, Stiklų. Auto laik
menų, Įrankių, Indų Ir kitokių na
minių reikal ingų reikmenų. 

Turime plombinių Ir elektro* 
re ikmenų 

l tOl WK8T 47tk S T R I I 1 
Telefonas Lafayette 4 1 t t 

Chlcaco, D!. 

BRIOGEPORT PAINTING 
& HARDWARE CO. 

Malmvojime, dekaruoiaint, 
talBiiiiHojame ir popieroo-
jame namus Padaronit 
darbą greitai ir pigiai. 

Užlaikome maliavų, popie-
rn ir stiklu ir t. t. 
3149 SO. HALSTED 8T. 

Pres. Ramancionis 
Chicago, 111. Tel. Yards 7281 

' 4 

MORTGEcIAI-PASKOLOS 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimoai 
Paskola sute ik iama į Tlena dieną 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas 9600,000.00 
8004 8. K E D Z I E AVK 

Tel. Lafaye/ te 67S8^«716 
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