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"Draugas" tra vienintelis liet. 
kat. dienraštis. Jis jų reikalus re
mia ir nuo priešų gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
"Draugas" laukia iš katalikų 
paramos, nes juk priešai jo nerems. 

«4s 

Spauda — tai galinga jėga. Tų 
jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos prieina. 
Susipratę katalikai remia pinigsii. 
ir raitais katalikišką spaudą. 
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No. 191 36 A C 0 P Y 

"Draugas," 2334 So. Oakley Avenue 
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Telefonas: Roosevelt 7791 
METAI-VOL. Xū 

Nankingo Nacionalistų 
Valdžia Pradeda Giluti 

Vokiečiams Lakūnams Nevyko Skristi 
Per At lant ika 

Bolivijos Indionai Briaujas Ant 
S o s t i n ė s 

Sudegusio Meksikos Miestelio Vaizdas. 
Gaisro sunaikintas Tia J lia

na miestelis. Nuostolių apskai-
dole-

Lenku Generolas Staiga Pražuvo Varšavoj; Ja
ponija Del Mandžurijos Pasirengus Kovon; 
J. Valstvbes Pasiuntė Nota Meksikai 

Nelaimė Lietuvos Aviacijoj 
. _ 

PRADEDA VEIKTI V A U 
STYBIN£ DŽIOVININKŲ 

SANATORIJA 

GEN. CHIANG KAI-SHEK VOKIEČIAI LAKŪNAI GRY-
PASPRŲDO ŽO ATGAL VOKIETIJON 

BOLIVIJOS INDIONAI 
EINA ANT SOSTINES 

DAR VIENAS PROTESTAS 
MEKSIKAI 

LA l \ \ Z , Bolivija, rugp. 16. j VYA.SHTNGTON, ragp. 16. 
Komunistu agitatorių su- '— J. Valstybių valdžia Mok-: 

kurstyti šios respublikos indi-isikos valdžiai pasiunti"' protos- , 

CHICAGOJE 
Apmušė policmoną 

Albanv avc ir lvexin*rton 

• v tikslu Nekmadicnio vakaro iš . ja paimti ir 
baltuosius žmonos. 

SUANGHĄI, rugp. l/J. — 
Nankingo nacionalistu valdžia i 16. 
ima griūti, ėia vokiečiai lakūnai leidosi. 

Vyriausias nacionalistų m i-j skristi i Amerika - į Xe\v Apskaičiuojama, kad 
litarinis vadas Ren. Chiang1 Yorka arba Chieaga — dviem me dalyvauja apie 80,000 in-
Kai-shek }>o atsistatydinimo iš | aeroplanais "Bremen" ir "K- dionų, kurie turi keletą gabiu 
ėia pasprūdo gark 'i į Xin- r.ropa". (vadų. 
gpo, pietinės Kinijos prieplau " t fu ropa" Šiaurinėj juroj Bolivijoj indionai yra visi, 
kos miestu. susidūrė su tiršta migla, be to, bemoksliai. J ie sudaro apie 90i 

Atsistatydino įr Nankingo inž'.nas kaip reikiant nedirbo, niu/s. visų gyventojų. Tik apie» 
valdžios užsienių ministeris ĮJTad apsisuka ir gryžo atgal. V) nuoš. yra baltųjų ir šie vi-i 
YYu. Pramatomas ir kitų vai- Nusileidžiant pataikė j tvorą sus indionus valdo. 
džios nariu atsistatydinimas, ir išdalies sparnai apdaužvti.| 

a i.st. skersgatvy nežinomu du pi-
e-

| pasakoma priežasties, už ką jie 

Vakar apie 6 va!, vakaro vo
kiško tipo orlaiviu sistemos 

kllalbstotlier" pakilo skraidy
mui karo lakūnas leitenantas 
Maėkus Vladas ir oro žvalgas S v o i k a l o s , , o p _ t a s p r a n e g a f 

leitenantas Lconcikas. Kic* ; k a ( , valstv])in<-> džiovininkų sa-
paskraidę leidosi žemyn, bet, j n a t o r i j a p r a d ^ v o i k t i n u 0 fc 

,elaimė, nuo '403-450 metru | m r ų g p i | ^ | o mįm x d i e n o g 

aukščio orlaivis piade.o krist » S a n a t o r i j o n p r i i m a m i abiejų 
ir susikūlė į žeme ketvirtdalis; !v (Xi l l | i g o n i a i j mTgį p l a u ( , h l 

kil. pietų vakarų link nuo- Ii-1 r j ž i o v a ^ s t a d i j o j e ( n e a ž t r i a 

nksmadvario. forma), išskiriant vaikus iki 
Karo lakūnas leitenantas j 1/) metų amžiaus. Xorį gydy-

Maėkus buvo rastas prisitren- tia sanatorijoj privalo pirmiau 
kea įabai sunkiai, visas kru-1 pasiklausti sanatorijos (galima 
vinas, be sąmonės; oro žval-l 'r telefonu) ar yra vietų. Te-
gas gi leitenantas I^ončikas lefonas pradės veikti nuo lie-
susižeides palvginamai ma- pos 30 d. Išvengti nereikalingo 
žiati; jis kalbėjo ir skundėsi | važinėjimo ligoniai prašomi 
vien dideliu skausmu kojų, ku- paimti gydytojo liudijimą, kad 
jiias ar tik nebebus nusilaužęs. į tikrai tinka sanatoriniam gy-
Abu nelaimingieji tuojau bu-jdymui. Mokestis bendrose pa-
vo nu/rabenti karo ligoninėn, jlatose — 6 lt. dienai, palatose 
Yra vilties, kad abudu lakūnai' P<> ^ ligoniu — 8 Jit. ir atskiro-

i \L'w^\i- \- i- *::. onai artinasi ant šios sostin'ėslta nrieš tai, kad Meksikoj 
DKSSAI . \okiet..ja, rugp. , • • • ! * " •, ktadariu išnasahi Voko naram- !*«&•. A paratas sudužęs visiš- j€ palatoje — 20 lt. Neturtm-

įsnaikinti'restuotiems amerikonams ne- i u »m u " *UKU i ) d , J , l u J U M ,A u „• • i * •* i 
šė namo ėjusį policmoną Ja- *•*> Rytas.'9|«M b * * * * privalo turėti val
ines Madden, 50 m. Atėmė nuo 

VYRIAUSIAS NACIONA
LISTŲ VADAS ATSISTA

TYDINO 

sukili- ^ m ^ t U ( ) t ' ir kad jiems neleid
žiama susisiekti su saviškiais, 
kadi r su amerikoniška amba
sada. 

ValttyUsi departamentas no 
toje pažymi, kad Meksikos sa
ldžia \gali nusižengusius a res

ni/,,nas kaip reikiant nedirbo, nuok visu gvventom. Tik apie t . . . 
' tuoti, gali .svetimšalius depor-
jtuoti, bet areštuoti asmenys 
neturi b«t aklai uždaromi ir 

Sostinę ginti valdžia sutrau- Į laikomi be sirsrsiekimo. 
R r e n ™ t n o tan>« *"do k . v i i ę kariuom(,n(J> j 

LENKAI CIULBASI SU 
LATVIAIS 

jo revolverį ir pabėgo. 
Sužeistas policmoną8 paim-

tas į 1 foninę. 
KY(;A, YI1-29-K. Kita sa-

Daug brangenybių pagrobta vaite į Rygą atvažiuoja trys 
Praeitą šeštadienį ,dienos i lenkų* ekspertai, kurie drauge! 

laiku keli plėšikai užpuolė j su pasiuntiniu Lukasevielmn )••*•«*'. 
wbolesaJe" brangenybių krau vei prekybos sutarties derv'-Į 

džios ar savivaldybės įstaigos 
pasižadėjimą, kad jo gydymo 
išlaidos bus apmokėtos. Užsi
rašę sanatorijon ir neprane
šę kada atvyks, po 3 dienų po 
sanatorijos atidarymo bus ifc-? 
braiikiami i£ užsirašiusių skai-

' ""Rytas." 

Į pirmyn per Škotiją, Angliją, 
: per Airiją, ir ant galo Atlan-
' tikę pakliuvo miglon ir audron. 

Tad ir šis aeroplanas }>o il
gos kelionės ėia vakar rvtmetį r n k ' v n 

* n i t v i u , nigp. K). — .) a po- s tatės Steel Corporation" bo \ vnausias kiniečiu nacionalis--

JAPONIJA MANDŽURIJOS 
KLAUSIMU 

;SHANGHAT, rugp. 16. — 

MIRĖ ELBERT H. GARY 

XKW YORK, rugp. 16. — 
Mirė Klliert H. (iary, "United 

gryzo. 
tų militaristinis vadas gen. 
Chiang Kai-shek paskelbė at
sistatydinimą. Su juo kartu 
griuvo ir kuone visa Nankingo 
valdžia. 

LENKŲ GENEROLAS 
PRAŽUVO 

• i ą laikraščiai skelbia savo va-1 a r d o pįrmi:ninkas. 
jldžios pareiškimą Mandžurijos Į j 0 favonas rytoj bus nuvež-
,ir Mongolijos klausimu. j t a s j Obieago ir miestelio Whe 
j Pasirodo/Japonija aiškiai j aton kapuose palaidotas. 

VARSA V A, rugp. 16. — Le-! nusistačiusi Mandžuriją ir Mo-j 
PAŠVENTINTAS KERTINIS 

AKMUO 
Jo atsistatydinimas sekė po nkų kariuomenės gen. Zagor- *&>#& paimti savo kontrolėn, 

to, kuomet 'šiaurinės Kinijos gki, kurs kovojo maršalą Pil- k a s l l i e k ( ) o«Mhra neturės su 
armijos nugalėjo jo karir.ome-; <l;(lski, pa r oi i uotą s iš Vilniaus pa*ia Kinija. 
nę Shantim-o ir Kiangsu pro-: tvirtovės kažkur staiga pražu-' Tuotarpu Japonija nieko ki- S 1 1 * ^ * ^ '• *. " ^ kiti 5 poliemonai. 
vincijose. \ v o . j ta nenori, tik kad Mandžurijoj f ^ ~ D a ' ^ " f n [ a P 1 0 1U'" Trečio kapitono D! J. Car-

Dabar rivalizuojančios ar- Generolas iš Vilniaus buvo ir Mongolijoj gyvuotų ramybėj m ) tikinčiųjų užvakar cia pa- ^ ^ 
mijos kitos per kitas briauja- paimtas j Varšavą ir čia din-įir japonai galėtų ten kuodau~j * v e n t m t a s k e r t i n i s a k n l l l ° s t a " ' ---•• 
si ant Nankingo tikslu tą mies-'go. "(razeta Warsza\vska" ka- giausia žemės įaągyti, ' 
ta [>aimti. Bus pavojaus ir pa-!Įtina Pilsudskį. I^ž tai 'šio lai-į 

tuvę Steveni bute, 17 No. Sta- bas su latvių užsienių reikalų! APDOVANOJO KARIUS 
te st. Sakoma, pagrobė 85,(KK) ministerija. 'Spauda praneša,! 
dol. vertės brangenybių. kad tiek rš lenkų, tiek iš lat-Į Šiandien J. E. Respublikos_ 

• r- \\\ų pusės neslepiama didelių1 Prezidentas 12 vai. apdovano-" 
Mirė P. Gašlūnas 'nuomonių skirtumų, tačiau e-;.jo I rūšies I I I laipsnio "Vy-

AVesley ligoninėj aną <lieną sr.ut geram norui kompromi-^ies Kryžiaus' ordenu antro 
mirė Paul (Jasiimas, 33 m., sas esąs galimas. " Jaunakas ' ulott^ pulko vadą pulkininką^ 
3^00 Auburii ave., kurs buvo Žinias" abejoja, kad iki rug- leitenantą Pleeha^eių i r at- J 
sužeistas gatvekario \Yillow piučio mėn. vidurio bus susi- margos karo valdininką Polą- -
Springs. Įtarta. Tuo atveju eventualiuos vinską. • . "Rytas.' 

-7- sutarties ratifikavimas bus a- '— '• , • » 
Du kapitonu pašalinta į tidėtaa paprastai seimo sesijai. FRANCUZŲ ATSARGINIŲ • 

Civilinės tarnybos komisija j TARPE MAIŠTAI 
iš Ohieagos policijos tarnybos NELAIMES 
pašalino du policijos kapito- i PAKYŽIUS, ragp. 16. — 

tomai katedrai. 

nu — J. Stege ir D. Murphy. Liepos 24 d. 2 vaJ. ryto del p a ^ a u k t l l i a ^ n t i franeuzų at-
Sn jais kartu pašalinti dar neatsargaus elgimosi su ugni- gg^įiįŲ kareivių tarpe vis da

rni Varėnoje sudegė Borucho bdįM s u k e l į ama maištai. Pre^-
Lučnerio gyvenamieji namai.*n c i ; jo s v a idžia • turi ko susirg

imas artimiausiomis die Xuostolių apie 12.000 litų. Xa- „jn t j * 
non-is bus žinomas. linai apdrausti 10,000 litų. 

čiam Sliangliajui. 
Chiang Kai-shek atsistaty-j 

damas paskelbė ilgą atsiliepi-! 
ma į gyventojus. J is pataria 
nacionalistų partijai susijung-j 
ti ir bendromis jėgomis kovo 
ti šiaurinės Kinijos militaris 
tus ir komunistus. 

kraščio laida konfiskuota. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ŠVEICARIJOJ 

KRUTOMIEJI VAIZDAI 
ITALIJOJ 

DIDELIO LIETAUS SĖK
MES 

TURKESTANE DREBĖJI
MAS 

LONDONAS, rugp. 1C>. 
Reuterio depešoje iš Turkes-

KOMA, rugp. 1̂ ). — Italijos 
valdžia visiems kratomųjų vai 

GENEVA, rugp .16. — Au- zdų teatrų savininkams parė-
kštesnįjį Kngadin supurtė sti- dė iš vaudevilių pašalinti įvai-
prus drebėjimas. Turistai vie-|rius padorumui kenkiančius 
tomis išbėgo iš savo butų. Į vaizdus. 

Už nepaklausymą valdžia 
grasina atimti teatralius *'lai-SUIMTAS RAUDONASIS 

AGENTAS s.inus " 

BUS IŠTREMTI MANILA, rugp. 14. — Fili-
tano praneša, kad Fergana pa' pinų salose suimtas kažkoks 

•s drei)ėjimas. Naman^Tan MaJaka iš Javos, raudona- LISBOXA, rugp. 16. — Pa-
v starojo Portugalijoj nevyku

sio sukilimo -vadai suimti ir 
į busią ištremti. Taip bent i£-

lietė žeme 
ganė keletas namų sugriuvo.1 sis (komunistų,) agentas 
Turėjo žilti 15 žmonių. 

5 ŽUVO, 6 SUŽEISTA 

MONTREAL, Que., rugp. 
16. — Vienuose namuose kilo 

PARAGVAJUI ŽEMES 
DREBĖJIMAS sprendusi valdžia. 

TEHERANAS, rugp. 16. 

> 

ASCUNCION, Paragvajus 
rugp. 16. — Čia ir apylinkėse Iš čia į eentralinę Persiją iš-

ekspliozija ir gaisras. 5 asme-1 praeitą šeštadienį įvyko smar- vyk« gydytojai persai kovoti 
nVs žuvo ir 6 sužeista. kus iasnea drebėjimas. ten siaučiančią cholerą. 

/TO^PEKA, Kan., rugp. 16. 
— Kilus didelei vėtrai ir ne
paprastam lietui staiga patvi
no Smoky Hill upė ir nžiiejo 
keletą aplinkinių miestelių. 

fti upė vasaros laiku visuo-J' !~ J 
1 . i tenskei 

met yra apysause. 

Nebesurado vyro 
Rogers Park policija ieško 

Rudolfo Tomo, 25 m. Jo žjno-
na gryžo i's St. Francis ligoni
nės su kūdikiu ir namus rado' 
tuščius. Vyras nežinia kur iš
sikraustys, viską pasiėmęs. 

Poliemonai savo tarpe suri
nko 25 dol. ir įteikė jaunai mo-

ARMIJAI IR LAIVYNUI 
FONDAI PADIDINTI 

/ 

Kė/lainių apskr., Martiniš-
kių dv., žaibas užmušė važia
vusį su akmenų vežimu Anta
ną Pilipavičių 50 m. amžiaus,' RAPID CITY, S. D., rugp. 
kilusį U Trakakiemio km. Xe- 15. _ Prezidentą Coolidge a-
laimingasis nuo lietaus slėpėsi tostogose aplankė valstybės 
po medžiu. "Rytas."-biudžeto direktorius II. M. 

tLord. Paskiau jis prane'se, 
PILSUDSKIS VĖL VILNIUJ kad prezidentas autorizavo pa 

'didinti išlaidų fondus karo lai-
VARSUVA, VII-30-Ei "Ku- 1 vynui ir armijai. 

i i 

AEROPLANAMS STOTIS 

WASHINGTON, rugp. 1£. 
— J. Valstybėse 864 miestai 
turi aeroplanų stotis. Kiti 167 
miestai žada tuojaus dirbdin-
ti. 

TURI IŠMOKTI KINIŠKAI 

žuvo du darbininku r j c r P o r a n n y; ' ******* kad'j 
Dirbtuvėje, 14 st. ir Lincoln, d v i e ^ ^ l?Ąu™*\ lš"i L a k l i n a s Pulk« Lindbergh 

taisant lokomotivą iioa pasta- ^ k ^ > V i h l i l J l e n k ų m i m s t G " v a k a r i ž C h i c a ^ ° s ^ s k r i d o » 
rosios liuosas 5,000 svarų sve-
riąs kubilas krit^ žemyn ir du 
darbininku sumalė. Abu žuvo 
ant vietos. ! 

1 
ris pirmininkas maršalas Pil- Springfield, iš kur skris į St. 
sudskis. Vilniuj jis išbusiąs Louis, Mo. v 

ke'ias dienas. , 

XE\V Y^ORK, rugp. 16. — 
Kinijoj tarnaujantiems J. Val
stybių marininkams ir karei
viams parėdyta išmokti ma
žiausia 300 žodžių kiniškai. 

Praeitą sekmadienį Michi-
gan ežere nuskendo du asme
niu. Keletas i'šgelbėta. 

SULAIKYTA UŽ PRIEŠ
VALSTYBINI DARBĄ 

PINIGŲ KURSAS 

Rokiškio apskr. kriminale 
N '' ' = policija sulaikė už priešvalsty-
CHICAGO IR APYLIXT- bi.nį darbą Suveiniškių jneni-

Kl^S. — Išdalies apsiniaukę; nes vedėją Baukytę ir gimna-
šilčiau. . zistę Benonaitę. "Lietuva." 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 st. svarui 4.85 
Francijoa 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.46 
Šveicarijos 100 frankų 19.25 
Vokietijos 100 markių 23.70 
Belgijos 100 belgų 13.30 

file:///gali
file:///Yillow
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D R A U G A S 

VIENATINIS LIET. KAT. DIENBAŠTIS AMERIKOJE 

" D R A U G A S 
Išeina kasdien, išskyros sekmadienius. 

PRENUMERATOS KAINA: Metams — |6.00, Pusei Metu — |S.60, 
Trims Mėneaiafns — $2.00, Vienam Mėnesiui — .7Be. Europoje — Me
tams $7.00. Pusei Metų — $4.00, Kopija .OSo. 

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

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

LITHUANIAN DAILY "DRAUGAS" 
Published Paiiy, Eaccept Sunday. 

SUBSCRIPTIONS; One Year — $6.00, Six Months — $3.50, Three 
Montbs — $2.00, Oi.e Month — .75c. Europe — One Year — $7.00, 
8ix Months — $4.00, Copy — .03c. 

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

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

TAI BENT ATSAKYMAS. J 

Nori išsisuki. 
Socialistai, kiek tik galėda

mi, ginasi demagogijos ir kur
stymo darbo Sacco — Vanze-
tti byloje. Bet tai bergždžias 
yra jų darbas. Nerasi to "N-
nų" numerio, kur nebūt dema 
gogijos, šlykštybių. Kai matė 
sau biznio iš Saoco—Vanzetti 
bylos, ant savo demagoginio 

r malūno dar daugiau vandens 
^užpylė. Redaktorius sako ne-

kurstęs žmones prie bombų ir 
bendrai socialistai to nedarę, 

.bet skaityk "N-nas" ir kitus 
Jurų nusiginklavimo konferencija baigėsi didžiausiu fias-L0cialistų laikraščius ten rasi 

ko. Didžiausios iš Jungtinių Valstybių pusės pastangos jurų j r a g į n a n t darbininkus strei-
karo laivu skaičių sumažinti prie nieko neprivedė. Didfcoji'kuoti, p rotestuoti, nepasiduo-
Britanija visos konferencijos metu buvo pasiputusi, nesukai-'^į kapitalistams ir jų pakali-
bama, prie jokiu kompromisų neprivedama. Jinai nori pasi-|^eį valdžiai skelbti amžina 
likti jurų viešpačių, pasilaikant didžiausią karo laivynų. Jokie,] i 0 Y^ kuri "žudo darbinin-
kitų valstybių, ypač Amerikos, nusileidimai Anglijos negalė- kus". Ar šitie dalykai nėra 
jo privesti prie susitarimo. j kurstymu, ar jie neveda prie 

Anglija, žinoma, žino ką ji daro. J i jaučia, kad taikos teroro, prie keršto, iš ko ir 
apaštalų darbas yra be jokių rezultatų. J i jaučia karo pavo- bombų sprogdinimai ir visai 
jų, kuris ar anksčiau, ar vėliau, vis vien kils, nes tokiai dva- į jokių bylų ar ginčą, neiveltų 
šiai viešpataujant, kaip dabar, jo išvengti nebus galima, žmonių žudymai iškįlaf 
Gi karui iškilus, Anglijai didžiausias karo laivynas yra rei-1 Juk socialistų pasekėjui ne-
kalingas. Ji netik savo krašto rubežius karo laivais gins, bet reikia tiesiog į ausį pasa-kyti 
ir laivus, kuriais veš karo amunicijų, maistų ir t. t. Jei to tų ir tų padaryk; tik pakurs-
padaryti negalėtų ji karų greit pralaimėtų, nes ne vien ar- tyk jį, įkaitink, tuomet jis, 
mija, bet ir Anglijos gyventojai badu galėtų išmirti. Nega- apimtas velnišku kerštu, pats 
lint iš kitur maisto įvežti, anglams maisto labai greit pri- susiras bombas ir jam bus vis 
truktų. tiek kur jų mesti, bile savo 

Be abejo, tais motyvais vaduodamųsi, jinai nė kalbėti apie nepamatuotą, anarchijos šali-
karo laivų mažinimų nenori. Nepasitiki ji nė Amerikos "good- ninku sukurstytą neapykantą 
f aith' \ patenkinus. 

Bet, kuomet Amerika kitokiais žodžiais pradėjo kalbėti; Kokia etika! 
jau gryn a i militaristiniais žodžiais, Angliją daug labiau su- Matyt, p. Pijušiui, lietuviš-
domino, negu gražus taikos ir ramybės žodžiai. kų socialistų tėvui, pataikėme 

Jungtinių Valstybių prezidentas Coolidge šiomis dieno- į skaudžiausių vietų, palietė
mis tarėsi su biudžeto direktorium generolu Herbert M. Lor- me toki klausimą, kuriam jis 
d'u apie karo laivyno ir karo lėktuvų skaičiaus didinimą. Su- labai tiki ir jį vykdo. Kai pri 
tarta parūpinti fondai naujų karo laivų statymui, l,S0O irau- minėme socialistams kurs^y-
jausios rųšies pirmos klesos lėktuvų armijui ir 1,U00 jų laivy- mo darbų, vedimo minių prie 
nui. Viso išlaidų biudžetas yra didinamas iki $3,501,000,000. anarchijos, jis taip įsikarčia-

Toks Jungtinių Valstybių žygis yra labai reikšmingas, vo, taip pradėjo koiiotis, kad 
Jis didžiausių optimistų svajones apie karų pabaigą, apie, 
nuolatinę taiką išblaškys. Nors kalbama, kad toks karo laivy
no stiprinimas ir ginklavimąsis yra tik apsigynimo tikslams, 

Antradieni*, Rugp. 16 <t, 192? 

Skris iŠ Berlyno į New Ydrkų. 

jau per žemų su tokiuo žmo
gum polemizuoti. Jo straips
niai taip ir mirguliuoja žo
džiais: " šeškai", * šmeižikai', 
"šeškiški perfiumai" ir t. t. 
Jeį žmogus prie to prieina, 
reiškia jis nebeturi lygsvaros, 
žmoniškumo^ Ir dar drįsta gir
tis, girdi, jie už žmoniškumą 
kovoja. Tik jau, meldžiamie
ji, ne kerštu ir ne bombo
mis už žmoniškumų yra kovo
jama, 

Del tokios Pijušo laikrašti
nės etikos mes nesistebim. J i 
visuomet tokia buvo ir, žino
ma, bus. J i socialistiška. 

MĖGINO SUSTABDYTI 
KATALIKŲ ĖJIMĄ. 

Paryžius. — Noizay miesto 
majoras gimnastų organizaci
jų, kuri miesto subsidijuoja
ma, autorizavo turėti ėjimų 
gatvėmis. Kuomet gi tuos rų
šies ėjhnų norėjo surengti 
viena katalikų organizacija, 

majoras uždraudė. 
Miesto parapijos kunigas 

kreipėsi teisman. Šis majorų 
elgimąsi nupeikė ir jo už
draudimų sugriovė. 

I 
• 
a 

Schuster ir Weiss, Vokietijos lakūnai, kurie planuoja 
skrist iš Vokietijos sostinės — Berlyno į New Yorkų. 

AMERIKIEČIŲ SAVAITĖ. !Lithuania' !ardu' *tud Da 

Apžiurėjo meno mokyklą, Dai
lės D-jos saloną,, "Drobę", 

šaulių S-gą. Vakarienė. 

Į Jungt. Am. Valstybes iš 
Kinijos gryžo Sesuo Eugenija 
Maria, "Providence of St. 
Mary's of the Woods" ordeno 
narė, Oregono arkivyskupo 
Iiowardo sesuo. Jinai septyne
rius metus darbavosi Kinijoj. 
Misionieriavimo darbe butų 
išbuvusi dar ilgiau, bet kaip 
kitiems, taip ir jai darbų su
trukdė kilusi nepakenčiama 
padėtis Kinijoj — .civilinis 
karas — kurs daugelį misio-

gilis — stud. ateitininkų fi
gos vardu ir mokytojas Matu
laitis — mokytojų fizinio la
vinimo kursų vardu. 

Iš ramovės visa gražioji 
Liep. 25 d. iš ryto visi A- kompanija vyksta į Ciurlio-

merikos lietuvių savaitės da- nįes m e n o galerijų. Čia vado-
lyviai susirinko Karininkų ra- vavimų' paima dailininkas A. 
mavėj. Besirengdami tos die- Žmuidzinavičius ir vedžioja 
nos programai dar turėjo pro- svečius po kuklųjį mūsų Pan-
gos čia pat apžiūrėti mūsų 
karininkų poilsio vietos — 
ramovės įrengimus. 

Ramovės salėj įvyko ir at
vykusių svečių sveikinimas. 

bės" fabriko, kur ir Ameri
kos lietuviai daug kapitalo 
buvo sudej*. "Drobės" fabri
kas per nesenai gretimoj 
"Ringuvoj" kilusį gaisrų ir
gi kiek nukentėjęs, ypač jo 
elektros stotis. Nuostolių skai 
tomą apie 100,000 lit. Gaisro 
metu į elektros stotį atlėkusi 
iš "Ringuvos" ir įkritusi per 
stogų ypatinga granata — 
didelis bosas aliejaus. 

Fabrike pamatome visą ver-
|>imo ir audimo proce»ų: seni 
skudurai perdirbami į vilnas, 
tos valomos, verpiamos, ir 
pagaliau jau eina pats audi
mas. Svečiai džiaugiasi, kad 
jų doleriai prisidėjo šį tų £e-
ro Lietuvoje padaryti. 

Paskutiniame skyriuj gau
name pasigėrėti gatavomis 
medžiagomis. Svečiai užsisako 
pavyzdžių parvežti saviesiems 
Amerikoj parodyti, nes, gir
di, toki išdirbiniai jau verti 
susidomėjimo. 

Beigę šitų apžiūrėjimų vyk
stam pietų ir poilsio. Po pie
tų ramovėj ilsėdamiesi sve
čiai lygina malonius šių die
nų įspūdžius su senesniais, 
dar iš pirmųjų atsilankymų į 
atgimusių tėvynę. Vienas pa
sakoja, kokių ceremonijų ga-

IV> 

teonų, aiškindamas jiems mu-ivęs patirti Virbalio muitinėj, 
su didingojo dailės maestro,, kaip toki dalykai sugadinę 
muzikos ir tapybos sintetinto-į tada visų amerikiečių upą. Ir, \ 

jo M. K. Čiurlionies ir vėles
niųjų dailininkų paveikslus. Iš 

Saulių s-gos c. v-bos pirmi- < galerijos išėję svečiai pasi
ninkas p. R. Skipitis, sveikin-1 naudoja meno mokyklos kal
damas amerikiečių savaitei nu bendram Kauno miesto 
rengti komiteto vardu nuro- vaizdui. Tik sekant aiškinto-
do, kad mūsų svečiai broliai 
amerikiečiai sukviesti į šias 
bendras iškilmes tam, kad jų 
atsilankymas į tėvynę turėtu 
daugiau reikšmės. Kas iš niu-

"DSDĖS ŠAMO DIDŽIAUSIAS DARBAS". 
Hearst'o laikraščiai praeitų savaitę įdėjo taip užvardin-

bet jaučiant kokia dvasia prįo apsigynimo ruošiamųsi, tuo tų editorialų, kuriame sako, kad Jungtinės Valstybes yra tur-
džiaugtis nėra ko. j tingiausias pasauly kraštas, bet priskaitomas prie tų, kuriuo-

Prezidento žodžiai apie taip žymų karo laivyno ir lėk- se yra daug beraščių, 
tuvų didinimų visvien yra militaristiniai žodžiai, kurie labai Esų šeši amerikiečiai iš šimto nemoka savo vardo nė pers-
neigiamai atsilieps į Angliju ir Japonijų. Pastarosios į Dėdės kaityti, nė parašyti. Amerikoj beraščių esų daugiau, negu 
Šamo žodžius ir-gi tuo pačiu atsakys. Jos tokiu pat, jeį ne-1 Francijoj, Anglijoj, Valijoj, Švedijoj, Škotijoj, Švedi-
didesniu uolumu "apsigynimo" laivynų didins, amijų tobu-1 joj, Norvegijoj, Šveicarijoj, Danijoj ir Vokietijoj, 
liūs, ginkluosis. Francija turi penkis beraščius šimtui gyventojų, Anglija 

Sunku yra tikėtis taikos pasauly, kuomet valstybės taip du, o Vokietija" ir Danija du beraščiu tūkstančiam gyventojų, 
dideliu uolumu lieja kanuoles, stato laivus, dirba lėktuvus, Taigi, didžiausias Dėdės Šamo darbas esųs išmokinti 
kad visomis moderniškiausiomis priemonėmis tų žmonių my
limųjų taikų pražudyti. 

nierių išblaškė į visas puses. «ų puses padaryta ir daroma, 
tai ne tikslu išnaudoti savo 
duosnumu pasižymėjusius už
jūrio brolius, kaip kai kurie 
iš senesnio savo patyrimo bu
vo linkę manyti, bet norint 
paįvairinti jiems viešėjimo 
laikų ir padėti geriau pažinti 
senųjų savo tėvynę. 

Toliau svečius sveikina 
šaulių s-gos c. v-bos vicepir
mininkas p. Žmuidzinavičius 
Liet. šaulių s-gos vardu, Kau-

penkis milionus amerikiečių beraščių, suaugusių'žmonių, skai
tyti ir rašyti. 

jo nurodymus iš čia gerai pa
vyko pažinti žymesniųjų mū
sų laikinės sostinės įstaigų 
vietas. 

Netrukus visi atsiduria ant
rame meno židiny — Lietuvių 
Dailės D-jos salione (Laisvės 
Alėja, 61 Nr.). Oerb. dailinin
kas Žmuidzinavičius ir čia 
daug prakaituoja, aiškinda
mas tautodailės parodos eks
ponatus. Tautiškieji mūsų mu 
zikos instrumentai kai kuriems 
svečiams labai gerai pažįsta
mi iš jaunystės laikų. Kitas 
dalykas žalčiais apjuostos 
lazdos, jiems atrodo labai 
prašmatnios. 

no miesto ir apskr. viršinin- Neilgai užtrukę prie meno 
kas p. Čaplikas, stud. Kiaunė 
— tautininkų Korp. "Neo — 

dalykų prieš piet dar skuba
me į Šančius apžiūrėti "Dro-

dabar, girdi, mane važiuojant 
ne vienas įspėjęs, kad galį 
panašiai atsitikti. Bet, sako 
pasakotojas, — reikia džiaug
tis, kad jau dabar viskas ki
taip. 

Ir nuolat svečiai ir viešnios 
kalbėjo,* kad Lietuva jiems 
dabar jau tekę apsivilti. Ta
čiau apsivii imas teigiamas, 
nes jie čia nieko gera nesiti
kėję, o dabar jau iš pirmųjų 
dienų jaučiasi labai patenkin
ti. 

Poilsiui skirtam laikui pra
ėjus pasivaikščiodami dar ap
žiūrėjome šaulių s-gos namus, 
išklausėme visus šaulių s-gos 
c. v-bos projektus del tų na
mų ir sodo sutvarkymo ir pa
galiau aplankėme radio stotį, 
kur viršininko padėjėjas p. 
inž. Faliejevas ko tik nepaver 
tė visų radio technikais, vaiz
dingai išaiškindamas visų sa
vo valdomos įstaigos įtaisy
mą;. 

• 
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15D. ,BR00KLYN,N.Y. 
NUTARIMAI, 

(Pabaiga) 
Seimas reiškia pageidavimų, kad ir 

kiti valdybos nariai, kurie negali asme
niškai atvykti, prisiųstų savo raportus 
raštu. 

Federacijos įgaliotas atstovas p. Leo
nardas Šimutis, buvęs Lietuvos Seimo 
atstovas, daro platų pranešimų, kaipo Am. 
lietuvių katalikų įgaliotinis Lietuvoje. 

Kongreso vedėjas dėkoja p. Šimučiui 
už pateiktų pranešimų apie savo darbuo
tę Lietuvoje ir pasidarbavimų naudai 
Am. lietuvių grįžusių Lietuvon. 

Pribuna MGarso" redaktorius p. AI. 
Zujus ir sveikina Kongresų A. L. R. K. S. 
organo **Garso" vardu. 

Svečiams vietos darbuotojams klieri
kui K. Paulioniui, muz. J. Brundzai, p-nei 
0. Daubarienei; U. Alikulskienei Kongre
sas suteikia po ženklelį ir patariamą, bai
sų. 

Mandatų komisija išduoda raportų, 
kad visi mandatai yra tvarkoje. Rapor
tas priimtas. 

{nešimų komisija daro savo praneši
mus ir siūloma rezoliucijos: 

1. Moksleivių reįkalu, 2 Vilniaus 
reikalu, 3. Lietuvos 10 metų nepriklauso
mybės sukaktuvių,reikalu, 4 Tampresnių 
ryšių su Lietuva palaikymo reikalu. 

II Sesija uždaroma 1 vai, trečioji se
rija prasidės 2:30 po pietų. 

TREČIAS POSĖDIS 
Kongreso vedėjas p. J. Mačiulis ati

daro III sesijų 2:30 po piet. Pribuna Pa-
terson, N. J. klebonas kun. J. Petraitis, 
kuriam suteikiamas ženklelis. 

Skaitomi įnešimai ir priimtos sekan
čios rezoliucijos: 

1. Sharkey-Žukausko sveikinimas, 2. 
Federacijos vidaus tvarkos reikalu, 3. 

% Rezoliucija del Lietuvos politikos, 4. Lie
tuvos atstovo klausimu, 5. Del leidžiamos 
propagandos prieš Lietųvų. 

Pribuna kun. S. Draugelis iš PluladeL-
phijos į vietų kun, J. J. Kaulakio, taipgi 

k vietos darbuotojai pp. A. Dyiuta ir V. 
Daubaras, kuriems suteikiama po ženkle-

j Kun. S. Draugelis sveikina Kongre-

. 

sų Philadelphijos parodos " Lietuvių Kny
gos" leidėjų komiteto vardu ir prašo 
moralės paramos knygos leidimo reikalu. 
Kongresas dėkoja už sveikinimus ir užgi-
ria rezoliucijų: 

''Amerikos Lietuvių Knyga". 
Skaitoma pataisytas Federacijos Kon

stitucijos projektas. Projektas priimtas su 
įsakymu Valdybai jį išspausdinti ir išsiun 
tinėti Fed. skyriams. 

Kongreso dalyviai sustoja ir atkalba 
! maldų už A. A. Arkiv. Matulevičių ir Dr. 

J. Basanavičių ir priima rezoliucijų: 
"Ark. Afatulevičiaus ir Dr. Basana

vičiaus paminklų reikalu", 
DEL KONGRESO NUTARIMŲ 

VYKDYMO. 
Raginti Fed. skyrius, kad jie dėtu 

visas pastangas įvykinti Federacijos Sei
mo nutarimus savo kolonijose. 

1. Dėti pastangų, kad vbose lietuvių 
apgyventose vietose butų organizuojami 
Federacijos skyriai ir kad visos katali- ' 

' ki&kos draugijos ir organizacijos prisidė-
tol prie Federacijos. 

2, Bemti Marijonų Kolegijos reikalus ' 
organizuojant vieose kolonijose skyrius ir 
aukojant vienos dienos uždarbį tam tiks
lui. 

3. Rengti visose kolonijose katalikiš
kos spaudos vajų. Federacijos Chicagos 
Apskrities nuožiūra spaudos platinimo va
jui geriausia tiktų gruodižao ir sausio mė-
nesiai. 

4. Remti Seserų Pranciškiečių ir Ka- : 

zimieriečių vajai. i 

Balsuojama slaptu balsavimu, kurio 
pasekmės tokios: 

Kun. J .Ambotas 19 balsų. » 
Leonardas Simutis 19 balsų. 
Kun. Ig. Albavičius 18 balsų. 
Kazys Krušinskas 18 balsų. 
Kuu. Dr. J. Navickas 17 balsų. 
Kun. S. Draugelis 16 balsų. 
Juozas Mačiulis 13 balsų. 
Kin. J. Švagždys 12 balsų. 
Jurgis Tumasonis 11 balsų. 
Kun. Kelmeliui atsisakius, pirmieji 9 

5. Remti A. L. Labdarių Sųjungų, 
teikiant jai visokių pagelbų. 

6. Teikti moralę paramų Amerikos 
lietuvių jaunimo organizacijoms, ypač 
Lietuvos Vyčiams. Kur galima, steigti lie- f 
tuvių jaunimui klubnamius prie parapi- lieka valdyboje, gi kandidatai yra šioje 
jų. bu ftvarkoje: S. Subatienė 10 balsų, ir A. 

RINKIMAI NAUJOS VALDYBOS. , Važias — 5 balsai. 
Nutarta balsuoti už esamus Kongrese Sekančiam Kongresui vietų surasti 

kandidatus, bet kad vykdamas Lietuvon palikta valdybai, turint omeny Hartfordo 
kun. Dr. J. Navickas žodžiu pareiškė su- klebono užkvietimų. 
tinkųs kandidatūrų palaikyti, taipgi kun. . Kongreso vedėjas p. J. Mačiulis dė-
J. Ambotas išvažiuodamas kvietė kitų ^oja Kongreso dalyviams už ramų užsiiai-
Kongresų laikyti Hartforde ir pareiškė kfittą ir rimtą svarstymą Federacijos r?i-
sutinkųs būti kandidatu į naujų valdybų kaili. Taipgi dėkoja vietos klebonui kun. 
ir atsižvelgiant į tai, kad kun. Ig. Alba- JCodžiui ir visiems prisidėjusiems prie šio 
vičįus yra labai daug pasidarbavęs Fede- A Federacijos Kongreso ir jo vakarų suren-
racįjps labui įr tiktai del labai svarbių gimo ir kviečia kun. V. Matulaitį sukai-
priežasčių negalėjo atvykti Kongresan, i keti maldų. 
dalyviai vienbalsiai nutaria balsuoti už ! Kongresas uždaromas 6:30 vai. vak. 
kun. Albavičių jam nesant Kongreso at- J. P. Mačiulis, Pirmininkas, 
storų tarpe. <, Kun. V. Matulaitis, I Sekretorius! 

v 
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20 vai. i r vėl renkame?, imtlionai apleistų vaikų vir tę 
vis į tą. karininkų ramovę, valkatomis i r klajūnais. J io 

ELMARŲ rū 
kytoja i y ra dau
giausiai t o k i e 
>yrai k u r i e sura
do , k ad papras t i 
e igare ta i n e t u r i 
j o k i o g e r u m o . J i e 
atsigrįžo p r i e 
HELMARŲ. Nes 
HELMARAI k u 
r ios vyrai mėgsta 
p o to k a i p j ie y ra 
b a n d ę p a p r a s t u s 
c igare tus . 

Tūkstančiai vyru 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas-
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįsite 
prie HELMARŲ. 

* Šiandien turėtų 
būti tas laikas. 

Dabar čia jau laukia eilėmis daugiausia susibūrė į mies-
išrikiuoti, netušti stalai. P a - i t u s . J i e kuopelėmis gyvena ir 

Prašau Į Mano Kampelį. I 7. Vajaus konteste už pib priskaitomi prie Vajau.- kon-
juametį narį duodamą 10 bal- testo. 

gal juos rikiuojasi ir svečiai, 
visi stati . • Kadangi visiems 
susėsti nebūtu ant ko, tai del 

visas jų darbą? — vagystės. 
J Ų didžiuma išaugs žmogžu
džiais ir kitokios rūšies ne

lygumo visi vaišinamės stati, j doreliais. Šiandie jie dar per 
Iš aukštųjų Kauno svečiu ai-1 jauni pulti ir žudyti žinom 
si lankę p. p . švietimo ir y.emės Paaugę jie susispies į gaujas 

ir tuomet iškels prajovus. ) 

Išsirišo klausimas. 
« 

Vienas klausimas, delko mu 
siškiai subolševikėję sandą-
riečiai plusta dabart inę Lietu-

•» >ų; už jaunametį 
paliuosuoti nors keletai die-!balsai. 

penki 10. Vajaus rezultatai ofi
cialiai skelbiami Susivienvmo 

n ų ? " Viršila a tsako: " R e i k i a ! 8. a) Vajaus metu organi-1organe " ( i a r s e " kaip galima 
atsiklausti pulko vado" . Pul- jžuojamos naujos kuopos. I dažniausia ir ne reriau kaip 
ko vadas tuomet pusryčiavo i r 'Naujų kuopų nariai vajaus mėnuo. 

.ūkio ministeriai, gen. Bulota, 
pulk. Petrui t is , Kauno m. ir Kas galės tai visa atstaty-

apskr. viršininką? 
i 

kas ir k. 

kas p. Oapli-1 Ii, ką bolševikai išgriovė? 

ras ir kiti " skradž ia i s že
m i ų " nueitų, jau išsirišo,' bū
tent Smetonos (reiškia Lietu-

jvos) armijos vadai nesiskai-
jto su parvykusiais Lietuvou 

Vakarienės metu scenoj ' Anot Malkus 'o, Leninas bu- sandarieėiais. Ištikrųjų. 
pasirodo artistai linksmu sa- vo vienas didžiausių šulų, ku-

Ana, parvykęs Lietuvon tu-

jr- . , . . . ' , . ! sandarieeiui teko minuta pa- metu priimami j Susivienymą' 11 Organe skelbiamos kon-
vos valdžia ir norėtų, kad . . L v. , , , . . 

»s. ... v. . , , c< ' TT , i i laukti. Pulko vadui atėjus, tom pačiom sąlygom, būtent, ; teste dalyvaujančios kuopos, 
" f a š i s t a i " Smetona, Voidema- , . . ., , , ; • •• , x- \ , . . 

as •• . . . 'sAJiriHnptis nsivoiki i If lvo. kad nemoka i s tonmo mokest ies. k-onlesto dar l ino fma i 

Vienas Dievas težino. 

sandarietis pareikalavo, kad nemoka įstojimo mokesties, j kontesto darbuotojai, 
jis porai dienų ptdiuosuotų .jo jo visos kitos mokestys palie-l 12. Centras skiria kontesto 
brolį. Pulko vadas, girdi, rus- ka sulig statutų. dovanas, 
čiai a tsakęs : " N e g a l i m a ' ' ir 

San-

, , . . , . . . i - i v v. v , , vadas koks tai ponas / jd i -
; pasirodo artistai linksmu sa- vo vienas didžiausių sulų, ku- . . . . . . . , ' 

. . . . , i . „ . . .v . .. v . Ana, parvykęs J Jetuvon tu- kauskas atėjo arbatos pritrau-
ivo vaidinimu dar nagerinda nam rupe.p išgriauti seimy- , , . .. T - . v . .v •' J 

* 7. . I r „ , „ , , . . , •• , ' l a s sandarietis, Jonas V. Kiau kęs ,šputes, kaip ožVs pasipu-
nu visu nuotaika. Saulių cho- na. J i s nekarta pažymėjo, kad i . . . ,. , . , l \ ,; . i i 

\ . _. v : . . m V v • r ***> panorėjo broli karinome-1 tos. (J ,nh, matyt ant pažiu 
•ras p . N. Martinomo veda- šeimyna esanti kapitalizmo . . XT . , , .. : ' 
i *\„ . ,. .. • / - • • -, • -v . nej pamatyt i . Nuvykęs j San- h»« k a d IIS netinka Lietuvos 

b) Naujų kuopų organizato- I I . Dovanos. 
rianiS yra skiriama speeialis l . Vajau-- dovanos skirsto-

dane t i s sako, kad tas pulko ! a t l y g j i l i | | m a ; s u ] l v p a s j ( ]a rba- m o s s u l ) v p r o i ) o r , j , m a i a i l s p a . 

vimo, kurį nustatys Susivie-1 si<larbaviteo prirašyme naujų 
nymo Valdyba. nariu. 

nuėjęs vel arbatos gerti 

finas, išeina su galinga lietu- tvirtovė ir jų reikia išgriau-
viškąja daina. Po to pasirodo t i. J o pasekėjai tai atlieka. 

j Visa plejada art istu koncerti-j Išpradžių bolševikų valdyja 
j ninku su Jurg iu Petrausku ir rūpinosi apleistus vaikus pa-
kitais. Jų prisiklausę ameri- dėti į savo valstybines prie-
kieėiai džiaugiasi, kad jau glaudas. f5et paimti vaikai iš 
dabar viskas vykstą t ikrai jn pabėgdavo. J ų suieškoji-
amerikoniškai. Pagaliau po »"«s pasirodė nebegalimas. 

i visų gudrybių atėjo ir Šokių V'>m vaikų suvaldymas bolše-
jeilė. Šita programos dalis jau vikams nei neprieinamas. 
visai sujungė iškilmių dalv-l Ir susidurius su šiuo baisiu 
vius i viena šeima. Pasilink- krizių Maskvos autokratai vis 
sminę Šitoj jaukioj kompani- d a r nepaliauja laisvosios mei-

įjoj visi išsiskirstė labai pa- l 'ės skelbę. 
tenkinti . 

J). Vajaus metu naujai su-i 2. Pirma dovana bus $100.-
siorganizavusių kuopų nariai (K), antra — $75.00. t reėi a — 

iėius ir priėjęs prie viršilos i kariuomenei vadu būti, atro-
klausia: 4 t Ar yra ėia tokis ir!<lo jo a l i e j i n i u s žiaurus. Gir-
t o k i s ? " Viršila a tsako: jdi, kaip Lietuvai tai šis šlėk-
" T a i p , y r a " Toliau sandarie- j ta netinkamas vadu. 
tis klausia: " A r galima ji pa-į Matomai, sandarieeiai Lie-
nta ty t i t M Viršila a tsako: I tu vos kariuomenę lygina prie 
"Tuo jau pasauks iu" . Sandą-1 savo Sandaros, kurią bile kas 
rietis tuomi nesitenkinęs to-įgali "kamandr .vo t i " . 
liau klausia: " A r negalima jį Kampininkas. 

A * 
" R . " Be-

MILIŪNAI APLEISTįJ 
VAIKU RUSIJOJ. 

PRANCŪZAS MASONAS 
MIRĖ KATALIKU. 

L. R. K. SUSIVIENYMO 
AMERIKOJE 1927 -
1928 METU VAJUS-

mus 1928 m. Balandžio 30 d. 
Pratęsimo nebus. 

3. Narių prirašymo darbe 
varo kuopų agitatoriai — or
ganizatoriai ; padeda apskričių 
valdybos ir Centras. Centras 

L. R. K. S. A. Pildomasis prisideda patarimais, nuio .\ 
Komitetas 1!)27 m. RugpiuČiojmaia ir reikale siunčiu kalbe-
i> d. įvykusiam pusmetiniam i toją - agitatorių. 

4. Vajaus metu įsirašantis I c . . . . _ . . susirinkime, apsvarstęs \ ' a 
r raneijoj nure buvusis gar-

Valdžios parėdymu bankai pinigus tegali skolinti ant 
1-niuju morgieiu. 

1-mieji morgieiai yra tikrai saugus investinimas. 
] 1-muosius morgičius gali investyti savo junigus ne 

vien bankai, bet taip-gi ir atskiri asmenys. Tik reikia 
žinoti, kur kreiptis. 

.Mes esame atsidarę 1-inujų morgieiij bizniui ir galime 
jusu pinigus investuoti taip, kad jokiame atsitikime nei 
vienas pent is nežus ir kartu neš gerą nuošimtį. 

Mes taip-j/i parūpiname paskolos, atliekame notaro 
darbus, gaminame. Įvairius dokumentus. 

TUSTIN MACKIEWICH 
2342 SO. LEAVITT STREET 

Telef. Canal 1678 

Rusija valda bolševikai bai->n* 
jgia griauti šeimynas, įvedęjliku Bažnyčios kovotojas Lo-
j laisvąją meilę. To pasekmėje!uis Laeombe sulaukęs 74 m. 
| šiandie jie jau susiduria su amžiaus. Per 40 metu j is bu-
Ipasibaisėtinu krizių Tas k r i - ' v o miesto Rodai majoru ir 
i * i i i 

. jaus reikara, nustatė sekanti į Susivienyma (pomirtinės ir radikalas masonas, Kata- •' . . i M* * . . .. 
Susivienymo Vajaus Planą: patalpos skyrių) įstojimo mo-

w<>.;..^rst 

I 
B 

I m 

kesėio nemoka. Visos kitoj 
•Rtl „<».-'-*^jag 

' • P . ^ * ' - * . . ^ £ 

1 Bendros Taisykles. 
j mokestys pasilieka, kaip nus-

1. Vaju veda ir tvarko Cen- ta tyta statutais . 
ro Valdyba padedant Vajaus ' 5 Vajaus metu in i iašomi! 

zis, tai keletas mihonu apleis- kok| laiką parlamento ateto- v . . . . 
*• i * . [\u111i9jjtu, 

tu vaiku, kurie neturi namu, .vu iš Aveyrono. 
)nežino savo tėvu. 

Apie tai rašo "Suceess Ma
li. Malkus, kurs stu-gazine 

Prieš mirsiant jis išėjo iš 
masonų organizacijos, apgai-1 

J Įėjo savo at l iktas klaidas i r ) 

2. Vajaus pradedamas 1927 
m. Spalių mėn. J d., baigia-

nariai nuo 18 iki oi) metu į 
suaugusiųjų skyrių ir" nuo 1 
metų iki 17 im»tn į jauname-

» ftų (vaikų) skyrių. 

dijavo Šiandienio Kusijoj -pa-
<iėtį. I! 

ta 

[priimtas a tgal Bažnyčion. Del P Politiko*. Kuomet pasijuto! (i. Kur hk apystovos lei 
to jam suteikti Paskutiniai hrumpai gyvens iųs ,_ jis pasi- džia, organizuojam, j a u n a m e - J | 
Sakramentai ir katal ikiškai k v i e t * k , m W , n R-tis. \cių (vaiku) skyriai 

Bolševikai iškėlė socialiste- palaidotas. ! • — 
ką laisvosios meilės eksperi-1 Laeombe kaipo parlamento] 
mentę (išmėginimą). J i e pa- atstovas daug prisidėjo p r i e ! 
lys šoka ir kitus verčia šok- pravedimo įstatymo, kuriuomi 1 
ii laisvosios meilės šoki gro- einant Bažnyčia atskir ta nuo 1 
jant iŠ Carl ' io Marx'o gaidų, valstybės. 
Pasijuntama, kad šiandie už ,J() pastangomis į s ta tyme 1 

tai jau reikia brangiai atsi- padėtas straipsnis apie Baž-
ivginti. jnvėios savasčių inventorių. 

P ievas , dora ir šeimyna yra Finansų ministeris autorizuo 
civilizacijos pagrindas, Tą tas aplankyti visas bažnyčias 
pagrindą, bolševikai baigia ir bažnytinius trobesius i r su
griauti ir susiduria su kri- lasyti visus bažnyčioms pri

imi , (gulinčius daiktus. 
Visi bolševikų vadai, k a i p ' Tos rųšies įstatymą katali-

ne vienas pareiškia, yra t ikr i kai palaikė sau į-žeidžiamuoju 
lunatikai (bepročiai). Nes t ik ir daugel vietose parapijony* 
lunatikai gali laisvosios mei-j spėkomis pasipriešino tokiam 

! les šokį šokti, griauti šei- žygiui. Tad kai-kur nemažai 

Peoples Furniture Co. 
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJ 

Užpildytos BU auggeiausios rūšies Pianais, Radioms, 
Rakandais, Kaurais , Pečiais ir visokiom namu reikmen. 

T a i p g i išdirbineja dai l iausius seklyč ioms se tu s 
n u o s a v o j e d i rb tuvėje . 

Ir y ra au tor izuot i pa rdav inė t i labiausiai i šg i r tus 
muzikal ius i n s t rumen tus KIMBALL P I A N U S 

IR R. C. A. RADIOLAS 

Imynas ir donį žmonių gy- žmonių sužeista. Vienam nutv 
įvenimą. Anot bolševiku ista- stely vienas katal ikas nužu-! 
j tymu, vyras i r moteriškė Ru- ' dy t a s . Kadangi prieš tai iški-
Isijoje turi perdėm lygias tei- lo nepaprastas katalikų su

sės. Tas ir kitas gali apsives- mišimas, daiktu surašinėjimai 
ti ir persiskirti tiek ka r tų , ' nu t r auk t i . 

1025 metais Laeombe išėjo 

MOTIN: — Fleteberio 
k a l o r i j a yra specijaliai 
prirengta palruosuoti kudi 
kius ir vaikus visokio am
žiaus nuo užkietėjimo, iš
pūtimo, dieglio ir viduriavimo; pašalina karščiavimą, 
kilanti nuo sakytų negalių ir, nustatydama skilvio ir 
žarnų veikimą, prigelbsti maisto asimiliacijai, suteikia 
natūrali miega. 

* • > t. 

Tik palyg.'ndami prekių rųšis ir 
gerai įsivaizdindami j Jums teikia
mą patarnavimą ir tvarkingą šios 
pirklybos vedimą, J u s dažinosite, 
kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakan-
ėiosr (Most Reliable) Krautuvėse. 
Todėl Ju s visais žvilgsniais busite 
geiiau patenkinti lankydami Peop
les Furni ture Co. Krautuves, nes 
jus eia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą 

Lengvius Išmokėjimo Budus Pri taikom 
Kiekvienam Pagal Išgalę 

Dvi Krautuvės ir Setu Dirbtuve 

1 

kiek jiems t inkama. Reikalin
gas tik užsiregistravimas. Pir
madieni pora gali apsivesti, 
ui antradienį gali persiskirti. 
Kurie ilgiau poroje gyvenę ir 

• turį vaikų, šių pastarųjų glo-1 
Į 

, bojimas priguli abiem ly-
' L-ijii. 

Neilgas laikas praėjo, ka ip 
' bolševikai Rusiją, panardino į 
tą nedorybių lilaną. Tuotarpu 

"Gaze t a Uarsšavvska" Po- t(> pasAm§« jau pasibaisėli-
r a n n a " rašo, kad einant vals- ™^- Galybes vaikų tėvai ap-
tybinio darbo tarpininkavimo leidžia, pnlikdami juos boi-
binro statistikos daviniais, da- ševikų vedamos valstybės iš-
bar Lenkijoj esą apie 190,000 laikymui, 
bedarbiu. E. - Šiandie mažiausia keturi 

Išvengimui pamėgdžįojimų 
visada tėmyk pasirašymą 

Visiškai nekejnkia. Jokių nuodų. Daktarai visur reko
menduoja ją. s 

4 1 7 / - 8 3 Arche r A ve. , 
fctffcyetta 3171 
M. KEŽAS, Vežiojas 

1922-32 S . Hals ted St . I 
1 (anai 69821 

J. NAKKOSIS. Vedėja.^ M 
•JK 

-Į3?. 
1 JVIr. I . K n O V V l t t That ouy"wouid nke to argu< vv i than Alncan wl ld cat By Thornton Flsher"> 
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a A u a & s Antradienis, Rugp. 16 d., 192?, 

DRABUŽIU PRAMONĖ. $60.00, ketvirta — $50.00, 
penkta — $40.00, šešta — 
$30.00, septinta — $20.00, aš
tunta — $15.00, devinta. — 
$10.00, dešimta — $5.00. 

rt „ . v. i r % metus, tačiau sunku pasa-
3. Iš patyrimo žinoma, kad 

centras. Siuvėjas, vieton gra- f ^ ^ V ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
iių suknių, parsitraukdavo iš 

msm 

Vajaus metu daugiausia nu
veikia atskiri nariai del to ir 
vajaus kontesto dovanos ski
riamos atskiriems darbuoto
jams. 

4. Vajui pasibaigus išlei
džiama specialis " G a r s o " N r. 
sužymint, kiek kuri kuopa yra 
prirašius Vajaus metu nariu. 
Ten pat surašoma ir dovanas 
laimėje agitatoriai — organi
zatoriai, talpinant jų atvaiz
dus — paveikslus. Medžiaga 
surenka Su>ivienynio Valdy
ba. 

5. Pirma Vajaus dovana 
($100.00) bus išduota, jei bus 
prirašyta nemažiau 150 nariu 
(1,500 balsu). Tokio skaičiaus 
nei vienam organizatoriui ne
prirašius, pirma dovana at
puola. 

III. Pastaba Kuopoms. 
1. Kad kuo daugiau darbuo

toji) įtraukti i darbą. Centro 
Valdyba prašo kuopų ir aps
kričių skirti dovanas savo or
ganizatoriams. 

Centro Valdyba. 

Francijos vėliausiomis mado-
Nors J. A. Valstybėse dra~ m i g a p r ė d y t ų lėlių ir ponios 

bužių pramone prasidėjo prieš n u o 1 6 l i ų p a s į r i n kdavo sau 
drabužius. Tose dienose ma-

kyti, kas ją pradėjo. Sakoma, j d o s b u v o l a b a i puikios įr bran 
kad drabužių pramonė prade- - į ^ 
ta Xew Bedforde, Mass. Ju- N o r s 1 8 3 i m> sįxlVejai turėjo 
ieiviai, vykdami bangžuvų gan g a t a v a į p a dary tų drabužių, 
dyti apsirengdavo naujais dra l a č i a u t i k 1345 m . pramonė 
bužiais, kuriuos reikėjo jiems j y ^ išsivystė, kuomet iš-
labai greit pristatyti. Jie mo- r a s t a s į u v a m 0 s mašinos. Prieš 
kėjo labai augšta.s kainas, tad t a į j ^ b a s būdavo išdalintas 
siuvėjai ir stengėsi kuogrei- 'žuvėjams įvairiose šalies da-
eiausia pagaminti ir atsiųsti. Hym Kadangi jų darbas bū
s e n a s siuvėjas nuolat turėjęs | v o netobulas, tat ir drabužių 
pasiutų drabužių ir daug pini- 'negalėjo parduoti turtingiems 
gų uždirbęs .Tat ir kiti neužil-' žmonėms. 1849 m. New Yorko 
go pasekė jo pavyzdi. 

Ankstyvose šios šalies die
nose žmonės gamindavo dra
bužius namie. Kuomet Alex-
ander llainilton, 171)1 m., pa
gamino savo 4%Išdirbysėių Ra
portą", jis pranešė, jog du 
trečdaliu drabužiu žmones 
namie gamino. Moterys sam
dydavo siuvėja syki arba du 
į metus ir siuvėjas, viską pa
siūdavo. Žmonėm.- gyvenant 

_ » 

išdirbėjai savo šapose j vedė 
siuvamas mašinas. Tik devy
niais metais vėliau pradėta 
gaminti moteriški drabužiai. 
Pirmi gatavai padaryti drabu 
žiai buvo netobuli. Juos gami
no šiaurės jūreiviams ir neg-įĮjg 
rams, kurie dirbo pietų Jau- j 
kuose. John T. Martin, kuris 
pradėjo šiandien garsu} Ro-
gers Peet & Co. firmą, ftew 
Yorke, gamino tuos drabu-

ant ūkiu buvo labai sunku vykižius negrams. 1845 m. Brooks 
Bros. pradėjo pardavinėti 
drabužius jūreiviams Ne\v 

t i j miestus, todėl viskas 
mie buvo gaminama. 

na-

Miestu ponios mėgdavo kuo 

ATSILIEKAMI l "DRAl> 
GE" TELPANČIUS SKEL 
BIMUS. PRAŠOME PAM1 

MfOl 'DRAUDA' 

Y erke. 
puikiausia pasipuošti, todėl Kita pirmųjų drabužių fir-
1 a t i t raukdavo sau drabužių 'mų buvo Bro\vning, King & 
iŠ Knropos. Prieš 177t> m. jCo., taipgi New Yorke. Per 
Londonas vedė madas, bet po! Civili Karą šitos firmos nes-
1776 m. Paryžius buvo madų 

N A U D I N G O S K N Y G E L Ė S . 
ISTORIJOS, APYSAKOS, IR KITOKIOS. 

KANTRIA ALBNA, Puiki Istorija 15* 
MAGELONĄ, Istorija dukterę karaliaus iš Neapolo ir 

apie Petrą Kareivį 15c. 
PRANAŠYSTĖ MICHALDOS KARALIENĖS iš Sabbos l()c. 
JANITA, dręsuanr .ia^nrška^is kareh 
BEDIEVIŲ INKVIZRJA, parašė D-ras A. Žaliauskas, 

Ketvirta laida 20e. 
Į AUKSO ŠALĮ, Apysaka vertė V. Ambraziejus '40c. 
GERŲ IR BLOGŲ RAŠTŲ SKAITYMAS, paraše D-ras 

A. Maliauskas, antra laida 20c. 
KARALIENĖS PRIŽADAS, vertė J. Tarvydas 50c. 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, verte B. Kasaitis 75c. 
RAUDONOJI VĖLIAVA, Socializmo Rojaus Vaizdeliai 

Sulietuvino St. Tautietis 20c. 
BROLIUKUI — DOBILĖLIUI, pamok, mūsų jaunimui 20c. 
MARIKE, parašė Vargšas 15c. 
GELIŲ PINTINĖLĖ, Apysakėlė vertė kun. V. A 20c. 
ATSTOVAS RALYS, Romanas įnalonuspasiskaitymas . .40c. 
BRAIŽINELLYI, pamokinančių pasakaičių, par. Skruzdė 45c. 
HUCKLEBERRY FINNAS, Pasaka, parašė M. IVain . . 75c. 
BEN — HUR, Istoriška apysaka iš Jevaus Kristaus laikų 

Sul. Montvila $1.50 
GYVENIMO AKORDAI, parašė Vaidilaitė 50c. 
GIRTUOKLIO IŠPAŽINTIS, Apysaka 15c. 
SFINKSŲ IR PIRAMIDŽIŲ ŠALIS, Aigiptas, vertė 

SKALPŲ MEDŽIOTOJAI, Romana<, vertė K. Puida . . 
IVANIIOE, Romanas I dalis vertė K. Karklys 
ŠIMTAS APSAKYMĖLIŲ, vertė Dr. K. Jokantas . . 
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šešį tomai popieriniais virš. $10.00 
DYKUMOSE IR (J IRIOSE, Apysaka dalis I ir I I . . . . $1.50 
PAAUGUSIŲ ŽMONIŲ KNYGELĖ, par. Vysk. M. Vai. 35c. 
VAIŽGANTO RAŠTAI, 4-ri tomai ., $3.00 
MISUON1ERIAUS UŽRAŠAI, gražus skaitymai, vertė 

Broliai Marijonai gerais aptaisais $1.25 
LEGENDOS ir PASAKOJOMAI APIE KŪDIKĖLĮ 

JĖZŲ. Labai gražus pasiskaitymai vertė kun. V. K. 50c. 
VILNIUS, 1323 — 1923 (Albumas) didelį knybų su dau

gybė paveikslų, Istoriška Apžvalgą, rjarašė K. Binkis 
ir P. Tamlis '. $5.00 

KAUNO, Albumas 75c. 
PALANGOS, Albumas $1.00 
KARES BAISENYBĖS LIETUVOJE. Pragyventų valan

dų atsiminimai, parašė J . Kudirka 20c. 
DIDŽIOJO KARO UŽRAŠAI, I dalis 1914 - 1915 — 

1916 m. Pr. Žadeikis 30c. 
Šitas knygas galima gauti: 

"DRAUGO" KNYGYNE 
2334 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, ILL. 

20c, 
75c. 
80c. 
60c. 

pėjo išpildyti visų užsakymų. 
Jos vartojo siuvamais mašinas. 
Bet pradžioj ir siuvimas ma
šinomis nebuvo sėkmingas, 
nes tankiai įvykdavo įvairiu 
klinčių. 

Kitas pagerinimas buvo 
medžiagos kirpime. Naujas 
peilis, vartojamas kaipo pin
klus, užėmė vieta, senoviškų 
žirklių. Tas peilis sykiu pio-
vė 18 storumų. 1870 m. kir
pimas dar labiau pagerintas 
su Fenno & \Vorth mašina, 
kuri turėjo greitai sukantį 
cirkulari rateli. Ši mašina kir-
po net dvidešimts keturis me
džiagos storumus ir da grei
čiau. 

Vartojant visus išradimus, 
šiandien drabužių gamintojai 
gali šimtą eilių pasiūti per tiek 
laiko, kiek pirmiaus emė pa
siūti tik vieną eilę. Tik vie
nas siuvėjo įrankis nepersi-
mainė, ta i prosas, nes nieks 
negalėjo jo pagerinti daugiau 
kaip kad šildyti elektra ir ga
ru. Paprastam prosymui var
tojama garinė mašina. 

Pramonė žymiai išsivystė. 
18(30 m., 6,000 darbininkų pro 
dukavo net už $7,000,000 mo
teriškų drabužių. 1000 m. 84,-
000 darbininkų produkavo 
net už $160,000,000. Paėiu lai
ku vertė gatavai gamin
tų drabužių jau padidėjo 
nuo $80,000,000 iki $275,000,-
000 į metus. Bet ir darbas žv-
miai persimainė. Senovės die
nose vienas vyras pasiūdavo 
visa eile, kuomet šiandie prie 
vienos eilės dirba dešimtis. 

Siuvėjai šiandie yra susioc-" 
gani zave į unijas. Amalgama-
ted Clothing Workers of A-
merica turi 37 skyrius su 125,-
000 narių. Moterų Garment 
YVorkers' Union turi 87 sky-% 

rius ir 100,000 nariu. Perei
tais metais susiorganizavo 
drabužių išdirbėjai į Clbthing 
Manufacturers Association of 
NeVv York. Turi 31 narį 

F . L. I. S. 

Didesnis 
. Invairesnis 

Už Buvusį Rugp. 
Indomesnis 

» 

DRAUGO 
j 

. 
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NEDĖLIOJĘ, RUGSEJO-SEPT.il D. 1927 
BERGMAN'S 

Riverside, 

Žaidimai, Lietuviškas Golfas, Virves Traukimas, 
įvairios nes. 

ŠIMTAS DOVANŲ LAIMĖTOJAMS 

Muzika Lietuvos Vyčiu 36 Kuopos. 

Pradžia 11 Valandą Ryto. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
ROSELAND, ILL t ir buvo patenkintas, kati tiek 

daug publikos suėjo ir parėmė 
piknikėlį, nes buvo parapi-

Smagus pįknikelis įvyko ^ n a u d a L Pelno liko 144 
liepos 31 dien$ draugijos Sv. d o l e r i a i # Taigi visi linksmai \ P r i c š parapijos piknike p 

C H I C A G O J E 
MARQUETTE PARK. 

buojasi parapijos komitete ir Parašė ir išleido kun. J . A. 
visose draugijose. Jo gyvena- Pauliukas, 
moji vieta 6515 So. Bockwell 

Baltikauskis $80; Pudžvelis 
$25. 

Tuojau išrinkta komisija i* str. 
i šių asmenų: Birgelio, Rukš- | Ilgus metus j is dirbo Peo-
talio, Nenartonio, Petrulio, plės State banke, Dabar, bai-
Dargio, Piežos. 'gęs advokato mokslą atidarė 

Nutarė į kalbėtojus kviesti: ofi&c po numeriu 4631 So, 
aldermonus 15 ir 18 warda, Asliland ave. 
advokatus Mastauską, Grisių, 
ir Bagdžiunę,, ir Stasį Piožų. 

Adv. J . Grisius yra teisin
gas žmogus. Visokiuose daly-

Galima gauti : 

"Draugo*' Knjgym 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, UI. 

5 

DENTISTAI 
Otfics Boulevard 7042 

Dr. O. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4845 80. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio ApUskos 

Chicago, UI. 

Onos, Visų šventų parapijos 1T ^ngLgl&[ [&&% praleidome ir J« Baltikauskis, kontraktorius 
darže. Žmonių buvo daugiau ! ̂ ^ Į ^ Į , p^ino padarėme. ^ Brighton Parko, buvo pa-
kaip 300. Jaunimo ir-gi daug žadėjęs savo draugui kontrak-
priėjo ir gražiai pašoko, nes Roselando visos katalikiš- toriui p. J . Pudžveliui atsi- ' Mėgins taipgi gauti kalbėto-1 kuose teikia patarimus sąži 
buvo gera orkestrą, vedama draugiios rugpiučio 21 dieną, m n k y t i i piknike ir "paklo t i ' ' ju ir kleb. kun. Al. Baltutį. |ningai. Dėlto jam jo profesija 
sūnų mūsų vietino varg. Ra- | r e ng ia parapijos naudai d i - ' a n t D a r o keletu dešimkių. Bet į Įdomių žinių iš šio politinio' gerai sekąsi. 
kausko, kurią jaunimas l a b a i ' ^ į pikniką, kaip ir bazarą , l a n t nelaimės, p. J . Baltikaus- kliubo ir parapijos veikimo I 'Bylas teismuose veda dide

le mėgsta. Taipgi gerb. m u s ų ' s u v į s okiais išlaimėjimais ir kas neatvyko į pikniką ir Jo--galima rasti kas ketvirtadienį liu pasisekimu, visokius ab
straktus egzaminuoja teisin
gai. 

Visi brightonparkiečiai, rei
kalui prisėjus, kreipkimės! 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulerard 1919 

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: • lkl 1 S, 1 lkl I 
dieną, ir 6:80 iki 9:80 vakare 

4808 So. Ashland Ave. 
Netoli 46th S t Chicago, III, 

kleb. kun. J . Paškauskas visą' dovanomis Visų Šventų pa- n a s Pudžvelis labai supyko, i vietiniam laikrašty Liberty 
dieną iki vėlumai su parapi-1 rapijos darže. Bus gražiausia i Vienų vakarų p. Baltikaus- Bell. Puer. 
jonais linksmai šnekučiavos ' n m z į k a ir salėsite linksmai į k i s atsilankė pas Jonų. Kįlo 

pasišokti iki sočiai. Bus ir 
ADVOKATAI: 

1 kova. 
" T u kaltas 

J. P. VVaitches 
U E T n i S ADVOKATAS 

10756 So. MtchJgan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Namų Telef. Pullman 6377 
Specialistas Abstraktu. Vedėjas 

visu teisiu. 

kitų pasilinksminimų, užkan
džių ir gėrimų, kurie kiekvie-1 parapijai ' ' , sušuko 
no širdį gaivins. Taigi, pra-

musų naujai 

Klaidos atitaisymas. 
Pereitų seredų (rugp. 10 d.) p r i e adv. J . Grisius, kuris yra 

JOHN B. 60R0EN 
(John Bagtfziunas Borden) 

A D V O K A T A S 
111 W. ADAMS St., Room 1217 

Teleptaone Randolph 5S57 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 9090 
• amg Telefonai Repuhllc 9dO<i 

p. Pud- vienoj korespondencijoj įsi-
jbrioyė klaida. \\ Joj pasakyta, 

mums visiems gerai žinomas 
Laimingo pasisekimo mūsų t 

r * 
Re*. Tel. Bildway 551t 

Dr. R. C. CUPLER 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oakley Ave. Ir M-tas Street 

Telefonai Canal 1718—0241 
Valaudos: 21 kl 4 p. p. Panedėllait 

ir Ketvertais vakare. 
i J 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS I R SJBJBjĮSJBJJfJįfJ| 

X — Spinduliai 
Ofisas U$l West Itad Street 

Cor. S. Leavitt St. Tel. Canal 9221 
Rezidencija: • I 4 t 8. Haplewood 
Ave. TU. Republic 78CI 

Valandos: 1—1 A 7—8 v. v. 
NedėUoj: 18—18 ryto 

Į šame visus parapijomis "Gerai, sutinku atsilyginti.,kad F. Obraitis "muzikos <rerb. advokatui, 
pielmkės svetelius atsilankyti Einame pas jūsų klebonų,! mokykla atsidarė rugp. 1 d. 
ir linksmai laikų praleisti mu-!*™- B a l t l l t i - J i s * š P r ^ diily-,Turėjo būti: mokykla atsida-

Klevas. 

sų piknike. 
Roselandietis. 

SPRINGFIELŪ ILL, 

kų", iilkirto p. Baltikauskis. 
Abudu nuėjo. 
Ponas J . Pudžvelis paaiški

no dalykų' ir pareiškė, kad jo 

rys rugsėjo 1 d., š. ui. 
Kukutis. 

\4 JOHN KUCHINSKAS 
IR 

B. F. MASTAUSKAS 
LIETUVIAI ADVOKATAI 

2221 W. 22nd St. 
arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos: 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredomis ir Pėtnyčoimia nuo 8 
Iki 6. 
Nedėliomis l l t o s iki 1 v. popiet. 

Rugpiueio K) d. įvyko para: 
draugas Baltikauskis yra sko- pijos bazaro darbininkų susi-
lingas parapijai, i rinkimas. Žmonių atsilankė 

Pirmoji vaiku komuiiija. j "Taip, ta ip" , atsako mūsų'labai daug. Draugijos pasi-
Sekmadienį, rugp. 7 d. nu- sumanus klebonas, / 'mat , rei- skirstė sau darbus. 

ėjau į &v. Vincento bažnyčių, kia man užmokėti bilų už ar- Susirinkimas buvo įdomus. 
į Omenių pilna. Altoriai gražio- notą, relikvijorių, mišių kny- Ypatingai kaip klebonas pra-
^ mis gėlėmis kuopuikiausiai ga; man reikia $80". , <!̂ jo papasakoti to baiaro į-

papuošti. Mat, tą sekmadieni Baltkauskis emi tiek ir pa- ' domybes. Tas mūsų klebonas 
vaikeliai ėjo prie Pinuos Ko- klojo. t « tik ir moka rengti pramo-

j r. i unijos. Per Mišias choras | " A r da kų nors daugiau g«*. 
vadovaujant gerb. varg. St. reikia, klebone?", paklausė| Bazarui klebonas užsakė 
Žyliui, gražiai giedojo "Rose- Pudžvelis. 'daug naujų įdomių dalykų. 
vigs Mass in F . " Per tykią-j "Reikia varpelių prie alto- Tik atsilankę fcalės juos pa-
,ii dali p-lės J . Adomaite, A. riaus. J ie kainuoja lUO.CKK'. matyti ir iškurnėti. 
Uupinaitė ir J . Adomaitis la-J Pudžvelis ėmė ir tiek pa- Kukutis, 
bai gražiai giedojo "Ave Ma-1 klojo. 

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 

J * 

A . A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Sali* st.. r ^ o ^ ?f>*i 
Tel. llandolph 10S4—»u,i. uuo »-8 

Vakarais 
3241 S. Halstcd St. TeL Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios 

Central 1110 Res. Central 0403 
JOHN S. RYBICKI 

ADVOI ATAS 
54 W. RAJmOt.PH STREET 

Room 607 
1733 W. 18th STREET 

(10-13) 

n a " . Gerb. klebonas kun. 
Yunkeris pasakė gražų vaike
liams pritaikinta pamokslą. 

Vakarėlis. 
Vakare, vardan užbaigimo 

vasarinės mokyklos, buvo su-
'rengta gražus vakarėlis, po 
'vadovyste St. Žyliaus. Taipgi 
i prie šio vakaro pasidarbavo 
J. Gedminaitė ir studentas 
Kazimieras Toliušis. Buvo su

josią dviejų aktų veikalėlis. 

Po to padaryta paliaubos. 
Ic. 

Politikieriai piknikuos. 
Rug*>. 8 d. įvyko Marąuetto 

Parko Lietuvių Politinio kliu
bo susirinkimas, p. Dargio 
real estate ofise. Nariu susi-

BRIGHTON PAEK. 

Grisių atsiminus. 
Visi gerai atmename, kaip 

gyvendamas ilgus metus mūsų 
kolonijoj p. Juozapas Grisius 
visur dalyvavo, ypač draugi
jose. Jis ir dabar dalyvauja 
nors gyvena naujojoj parapi-rinko apie 25. 

Pakalbėja anekdotų apie joj, kur taip pat uoliai dar 
" D r a u g o " piknikų ir pama 

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisius) 

A D V O K A T A S 
4031 So. Ashland Ave. (2 lubos) 
Vaiandos: Nuo 0:30 ryto iki 6:30 
po piet. Panedėhais, Seredoms Ir 
Subatoms vakarais nuo 7 iki 9. 

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

6515 So. Roekweil Street 
Telef. Republic »723 

Vakarais L'tarninko ir Pėtnyčioms 

tc, kad lietuviai gausiai lan-
Paskui sekė šokiai ir dėkle- J kc>a*i į gerus piknikus, suma-
macijos. Ant galo mergaičių n € i r surengti pikniką rugsė-
choras padainavo keletą dai- J° 1 8 d., ('Vrnausko dar/e 
nelių, kurios gerai išėjo. 

Svečiai. 
Šiomis dienomis Springfiel-

d'e lankėsi p. A. Glemža iš 
Ind. Harbor ir J . Sugentas iš 
Chicagos. P. Glemža* yra eia 
gerai žinomas, nes yra buvęs 

Išios parapija* vargoninkas. 
[Pažįstami džiaugėsi ji pama-

Manoma sutraukti minias žmo 
nių, nes įžanga bus dykai. 

*C> ypatingai merginos. Kodėl 
ne? P. Glemža yra gražus vy
ras, ir da nevedęs. Gaila, kad 
jis ria neilgai svečia vos. 

Buvęs ir žinąs. 

KAIP YRA MALONU IR 
LINKSMU TURĖTI GERĄ 

GROJIKLĮ PIANĄ 

Šioje knygoje mums ne vien L 
žodžiais, bet ir atvaizdais j>a-i^ 
aiškina tas gražias šventa? 
vietas, kurias mes galime ma
tyti Europoje, Azijoje, Jeru 
zolimoje ir kitur garsiausiuo
se miestuose. 

Daugelis mūsų * norime ar 
eiau susipažinti su šiomis vie 
tomis, bet neišgalime tenai nu 
važiuoti ir aplankyti. Vis-gi 
prasti. 

"Kelionės Įspūdžių" knyga 
turėtume stengtis kokiu nor? 
kitu būdu jas pažinti ir su-
paduoda daug paveikslų su į 
dailiais aprašymais. į 

Šitų knygių skaitydamas! 
kiekvienas susigraudina. Vi-j 
šiems patartina šitų brangia 
knygų turėti savo namuose ii 
dažnai pasiskaityti. 

Knyga stipriais aptaisais ir 
ant gero popierio atspausdin
ta, palyginamai visai ne
brangi. Su persiuntimu kaina 
$3.00. 

A. K. RUTKAUSKAS M D . 

4442 So. Westera Ave. 
Tel. Lafayette 4146 

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

- # 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00 

AA TURTO 43 MKTD8 PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėll Tikrass peclallstas, ar
ba profesorius, neklaus Jusu. kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno isegsaml-
navlmo. Jus sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radlo — Boope — Raggl, 
X-Ray Roentgeno Aparatą* ir ri-
siškaa bakteriologiskas egzamina-
rimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas Bugryš 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 už8lsenėjutdą, Jslkerėjusią, 
chronišką ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėję pas man*. 

DR. O. O. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — l f l l 
10 W. JACKSON BOULEVARD 

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

po pietų. 

TeJ. Canal 0267 Res. Prospect l t K f 

DR. P. L ZALATORIS 
Gydyto ju ir Chirurgai 

18S1 South Halsted M. 
ResidencUa f f 00 S. Artesian Ave. 
Valandos: 11 ryto lkl i po pietų: 

0 Iki 0:10 vakarą. 

OR. CHARLES SEGAI 
Perkėlė savo ofisą po numerio 

4729 S. Ashland Ave 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligą 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 1—4 
po pietų: nuo 7—8:10 vaka 

Nedėliomis 10 Ud II 
Telefonas Midway 2880 

KALĖDOS LIETUVOJE. 

N A U J O S D A I N O S 

h 

LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO 
STASYS NAVICKAS 

1. Tai aukžtas, aukžtas-Oi, geso užgeso (Mišram Cliorui) 30c 
i 2. Kur giria žaJiuoja-0 kad aš jojau (Mišram Cliorui) . . 30c 

3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Cliorui) 30c 
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c 
1. Močiute mano-Pas motinėlė (Cliorui) 30c 
2. Atskrydo povialė-Ir sukliko antelė (Cliorui) 30c 
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) 30c 
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys, (Chorui) . . 30c 
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Cliorui) 30c 
6. Oi, broliai, broliai- Margytė Mano (Chorui) 30c 
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) 30c 
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) 30c 
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) 30c 

10. Eina garsas nuo pat Vilniaas-Leiskit į Tėvynę (Cho.) 30c 
Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau. 

"DRAUGAS" PUB. CO, 
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILLINOIS. 

Nusipirkus Gulbransen pas Budriką 
nereikės niekados rugroti, nes Pianas 
yra g2ras, lengvai groja, gražus bal
sas, visiems patinka ir kainos ne-
perdidelės, $450 iki $700. Daugybė 
lietuvių turi nusipirkę, galite pa
klausti apie jų gerumą. 

JOSEPH F. BUDRIK 
(INC.) 

Krautuvė Pianų, Radio ir 
Phonografų 

3417-21 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705 

Baltie American Linija ruo
šia Kalėdinę ekskursiją Lietu
von laivu 'Polonia' Gruodžio 
i) d. Keleiviai nuvažiuos ir už
tektinai laiko turės praleisti 
Kalėdas su giminėmis. 

Laivas "Po lon ia" gerai ži
nomas savo greitumu ir pa
togumais, o linija dės visas 
pastangas padaryti kelione 
smagia. Maistas geras, o 
muzika ir palinksminimai su-
trumpina kejionės laiką. j**™ 

Kalėdines ekskursijas Bal
tie American linijos keleiviai 
pamėgo, kadangi linijos tar
nai prižiūri keleivių reikalus 
ir bagažą. 

Be abejonės ir daug Lietu
vių panorės pasinaudoti šia 
Kalėdine ekskursija. Klauski
te informacijų pas vietos a-
gentą. 

Pinigus gražiname 
0 P T I M I T l I g T A I 

už tuščią keną 

flLZENBAUC 

Babies Love It 
Del skilvio ir vidurių ne
smagumų iŠ priežasties dan
tų augimo, nėra geresnio 
kaip Sis saugus kūdikių ir 
vaikų Lasative. 

MRS. WINSLOW'S 
SYRUP 

Pilzenbaur 100% grynas 
malt ekstraktas 

Jeigu jums nepatiks 
Geresnis negu byle koks pirmiaus 
bandytas. Gausite savo groseryj 
arba telefonuokite 

HAYMARKET 8335 

Moterys 
Giria 
šį 
Toniką 
Mrs. Marie Krajnek, Maribel Wis., 
ražo: "Aš atgavau savo sveikatą 
nuo gero toniko "Severą'$ Regula* 
tor." Tai yra labai geros gyduole?, 
Severą' gyduoles turi pirmą vietą 
mūsų namuose," 
W. F . Severą Co., Cedar Repitfs, Iowa 

S1VER4S 

Persikėle j Naują Vietą 

DR. VAITUSH, 0 . D. 
OPTOMETRISTAS 

Tel. Ganai 6764 
PERSIKĖLĖ Į KITĄ 

VIETĄ 

DR. A. RAČIUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

Gydo s ta ig ias Ir c h r o n i i k a a lira* 
vyru, moterų ir Talkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomla tik 
likalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO. 

Lietuvis Akių Specialistai 

Palengvina aklų |templm% ka
rto eat priežastim galvtt skaudė
jimo, •vaijrimo, aklų aptemimo, 
nerruotumo, skaudamą aktų kar
šti. Atitaisau kreivas akla, nulmu 
eataraotua Atitaisau trumpa racr-
ste ir tolimą rafysta. 

Prirengiu teisingai akinius vi-
sosa atsitikimuose a*aaminavlmas 
daromas su' elektra parodančias 
mažiausias klaidai. 

•padalė atyda atkreipiama ma-
kyklos vaikučiams. 

•alandos nuo l t ryto Ud • va
karą. Nedėliomis nuo 16 ryto Ud 
i po platų. 

(Dabar 
4712 S. ASE AVE. 

Tel. Boulevard 7589 

DR. H E R Z M A N 
I S 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 vaiky pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prletalsua 

Ofisas ir Labaratorlja: l t S I W. 
18th S t , netoli Morgan Bt 

VALANDOS: Kne l t — I I platų 
Ir nuo I lkl 7:10 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: m i . Naktt 

lonth Bhore 2218 
Boulevard 4ĮSI 

3235 South Halsted St. 
Tai. I—II A. M. Ir po S v. vak. 

V. 

^ 
Pritaiko akinius, atitaiso regėji

mą, akių įtempimą, ir gal
vos skaudėjimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1. 

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679 

— — — • • 

Tel. Boulevard 1411 

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

ISIS SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—9 vakare 
' • , . i i i i , tt 

OR. MAURiCE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 
VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 dieną, 
Nuo 2 iki 3 po pietų, 

• Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl nuo 10 iki 12 dieną. 

i i i ,i 

Offlse Tel Lafayette STtt 
Res. Itelef". Tiiftns* «Bl t 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4449 S. California Avenu* 
VaL: X—B p. P- 7—9 vak, 

% 

,i -
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C H I C A G O J E 

Ziii-Žineles. vo dauj t a ig i piknikas po 

pridavė p. Valančius 

_-. -4^. •> v t ' - .A> 
, į^redMcfe- R«gP. W d.. 1927 

traukinį. A 
ro $70.00, p-nia Casparkienc čiun, emė greitąjį traukinį \ 
$5.00 ir p. E. Šiauliene $5.00. 
Butų gera, kad ir kiti, kurie 
yra pa&roę tikietų parduoti, 

d. į stengtųsi kaip galima greičiau 
vyko. 

X Rytoj, rugsėjo 17 
Aušros Vartų parapijos salėje priduoti pinigus už parduo 

Berlyną. Paryžiuje sėdo 4 vai. 
po pietų, o Berlyne buvo apie 
8 vai. ant rytojaus. 

i. 

Marąuette parką, į šv. TCazi-

V Praeita nadėlia <***&**.U-*" ***** ******* s a l ? J ° P r i d « o t ' 1 P*"4*0* u ž P a r d l l ° -
i*o darte įvyko Aušros Vartą [*»!*• M * * * " * ^ R o " t u s t i k i p t u s a r b a ^ ž i n t i t U 

• i - i i\- « , k m ^ įnėhi Chicaicofl Apskričio BUS*|Kietus. 
parap. piknikas Diena buvo. "'*\Mi v » »" F Į 
S . ta, ir U , pH^a- ^ ^ f * ^ • * T i " ^ T l ^ r ' 

GRABORIAI: 
kviečiami suvažiuoti. J 

X Šiandie Aušros Vartų 
•parap. salėje įvyksta svarbus j Steigs naujus vargonus. 

niiero Akademijos Rėmėjų 
pikniką. Bus ten lietuviu, iš 
visų kolonijų, iš visos Ohica-
gos ir priemiesčio parapijų. 

P-nas J . Kezes moka indo-1 Bus ten visi ir visos — buk 
niai pasakoti apie patyri- užtai ir tu. 
mus Lietuvoj. Per tą trumpą j Įžanga piknikan tik 50c. Bi-
laiką teko jam aplankyti žy- ]įetų galima gauti pas rėmėja* 
mią Lietuvos dalį. Pabuvojo kiekvienoje kolonijoje. A. R, 
savo tėviškėj Raguvoj, paskui D. rengia pikniką sykį į n*a» 
Traupyj, Šiluose, Vaduokliuos,1 tų. Sykį į metus kiekvienas 
Ramygaloj, Naujamiestyje,1 privalo A. R. D. piknikan at-

S. D, LACHAVVICZ 

^ 

Lietuvis Graborlus 
8314 W. 23rd Place 

Chicago, 111. 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti. 

Tel. Ganai 1271 
1199 

v L. Vyčių Cbicagos kuopų vai- Per parapijos susirinkimą Raguvėnuose ir kitose parapi- vykti, pasižmonėti, pasilinks
minti, tyru oru pakvėpuoti ir 
naudos padaryt i Šv. Kazi
miero Vienuolynui. 

A. 

dybų, pikniko komisijos ir nutarta šiais metais įvykdin-
liasebolo Lygos valdybos po- ' tas jau senai pageidaujamas 

jose. 
P-nas Kezes nebuvo matės 

-ėdis. Pradžia S vai. vak. dalykas, būtent Šv. Mykolo Lietuvos per 25 metus, bet 
Rugp. j:5 d. p-lė Centru-.bažnyčią papuošti gražiais sakė, kad žymių atmainų no-

Tomkutoniutė savo tėvu naujais dideliais vargonais. Į matęs. Progreso žymių nedaug A* 
namuose turėjo linksmą puotą1 Pasidarbuoti tuo reikalu tesą. Tik dabar vieškeliai esą 
savo gimimo dienai paminėti. 
Svečiai daugiausia buvo L. V. 

apsiėmė vietinis vargoninkas,' geriau taisomi ir esą geres-
Nikodemas Kulys, ir parapi- ] niatne stovyje, negu prie caro. 

Kaunas, tai jau kas kita. 

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

J. F. EUOEIKIS KOMP. 
P A G R A B Ų VEDfiJAI 

Didysis Ofisas; 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
S K Y R U S 

4447 So. Fairfk'ld Avemie, 
Tel. Lafayett«> 07»7 

SKYRIUS 
1410 So. 19 CtV, CfeCN 
Tel. Cicero 37i»4 ir 80H4 

SKYRIUS 
3201 Auburn Avomie 

Atsteigtos Lietuvos_ valstybėj 
'112 kp. nariai. P-lė Oentruda jos choristai bei choristės. Jie 
,yra veikli L. V. 112 k p. narė, lankysis pas visus kviesdami 
Marquette Park. 'prisidėti prie įsteigimo naujų žymių Kaune ėsą nemažai. O 

X Už " D r a u g o " pikniko iš vargonų. Yra viltis, kad visi Karo Muziejuje, tai esą tokių 
prisidės prie jvykinimo to" vaizdų, kurie ištraukia ašarų 

Tel. Boulevard 3201 
- > 

anksto parduotus tikietus 

kričio ir visos L. Vyčių orga
nizacijos reikalais, šiuo L. J 
Vyčių Cbicagos Apskričio 
valdyba šaukia visų Cbicagos 
ir apielinkės L. Vyčių kuopų 
valdybų posėdį utarninke, 
rugi>. (Augi) 16 d«? Aušros 
Vartų parap. salėje, West Si-
dėj. Visų kuopų valdybos, 
pikniko komisija, Basebolo 
Lygos valdyba privalo būti
nai dalyvauti. Pradžia S vai. 
va k. 

Ig. Sakalas, pirm. 

NAMAI - ŽEMĖ 

AR ŽINAI KAD. 

L. VYČIŲ KUOPŲ VALDY 
BŲ DĖMESIUI. 

\ 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Grabortus 

CHICAGO J 3 
Laidotuvėse pa

tarnauju geriau* 
ir pigiau negu 
kiti todėl, kari 
priklausau prie 
grabų lSdlrbystės 

OFISAS: 
• 6 8 West 18 St. 
Tel. Canal «174 
SKYRIUS: 8238 

So. Halsted St. 
l'el. Blvd. 4063 

I. J. Z O LP 
b R A B O M G 8 I R LAIDOTUTIU 

VKDĖJA8 
1650 Wtst 46th Street 
Kampa* 46th Ir Faul lna t t a 

Tel. Blvd. 5208 

Nuliūdimo valandoj* kreipkitės 
iri e manės patarnausiu si m patu

kai, mandagiai , gerai ir pigiau 
negu kitur Koplyčia del šermenų 
dykai 

* J 

CHAS. SYREWICZE 
IR SUNŪS 

Llcensed E m b a l m e r 
Mandagus Ir pigiausias patarna

vimas. 
Laidotuvėms patarnavimas yra pi
gesnis už kitų. 

1424 South 51 Court 
Cicero, UI 

l 
ura/aus ir kilnaus tikslo. 

Parapijonas. 
is akiu. 

P-nas Kezes buvo Raguvoj, 
kuomet atvyko vvčiu eksknr-
Rija. Tai j Kauiifj norėjo būti
nai tuoj vykti, kad susp<~ti 

P-nas MvK«tes. People* F«r į , ,a l> V ! , u t i P**»Wmo iškilmėse, 
nituiv komp. krautuvės vecl.iSrtm<1^ automobiliu ir nžmokė-
įkartu su genoraliu kontrakto 
j r mm p 

KĄ MATĖ IR GIRDĖJO 
LIETUVOJ. 

Mėnulis yra vienintelis žemės są-
• keleivis. Jisai apsirita apie žemę por 

27 diena, 7 vai. ir 43.2 min. Bet ka
dangi jo ririnimosi apie saulę su
puola su žemės ritinimuosi, tai mė
nulio mėnuo turi 29 dienas, 12 va-

, landų ir 44.05 min. Mėnulis yra 
— — — — — J 238,850 mailių atstu nuo žemės. Bet 

T. , . kartais mėnulis būna daug arčiau 
Bendram pasitarimui Aps- prie žemės ir būna tik 216,477 m*i_ 

> liu atstu nuo žemės. Mėnulio dia
metras yra 2.162 maiCių ilgrio. Mėnu
lio pavirftls turi daug maž 14,685 
000 ketvirtainių mailių, t. y. ketu
ris sykius didesnis p lo tas , 'negu Eu
ropa. Ar tu žinai, kad jei tau nusi
bosta kiti, tai tu turi pirkti Helmar 
rigarelus, kurie yra pirmos kb-sos 
eiga retai. 

jo keturis sykius daugiau, 

. J . Mozlaiškiu buvo is- ™** P * ! * * ™ ™ » l l to1™-

PRAšOME BALSIAI 
PASISKAITYTI! 

Užsimoka dailiai išrodyti! 
Per 18 metų ištikimai ištar

navę Brigliton Parko žmo
nėms, mes atidarėme moder
niškiausią, ir vėliausios mados 
barbernę po num. 2557 W. 43 
St. Chicago, IU. 

Maloniai kviečiame visus 
savo senuosius kostvimerius ir 
visus Brigbton Parko zmcries 

vyk.; Lietuvon vakarijoms ir , , i l i u s t1enki,< s - v k i , , s l<*,'i°n-',.i" 
šiomis dienomis abu sua ižo . 

Tel. Roosevelt 7532 

S. M. SKUDAS 
ORABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam, 
^eriausj patarnavimą. 

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

1911 CANALPORT AVE. 
Chicago, UI. 

Tel. Boulevard 41 S t 

A. MASALSKIS 
ORABORIUS 

afusų patarnavfcnas laldotuvėaa 
•r kokiam reikale, v isuomet estą 
sanžiningas Ir nebrangus, todsl 
kad neturime Maldų užlaikymą 
skyrių. 

5307 AUBURN A T I . 
Oaicago. Ui. 

^ i 

ELENA STROČKAITĖ 
• t i r t R U K P . I I <!-, 1»27 «"• S:JO 
vai. po pU-t, 12 metu smi iauv . 

A. a. Elena, g imė Vasario 33. 
1*15 (hlc-ago. UI. Pal iko dide
l iame nulhul lme Motiną Eh'ną 
po tavais iPetn>šaite. tėvą Be
nediktą, 2 seseris: Bronlslavą 
ir Emiliją, 4 brolius: Aleksan
drą, Antaną. Edvardą ir Ri -
el ianlą ir j5f|-niiies. 

Kūnas pašarvotas 4454 So. 
VYasltfenavi- ave. l-aidotu\«'-s j -
v>ks Ser«Hloj«\ Rugp. 17 d., 
1927. I s n a m ų 8 vai. hn- at
lydėta ) Nekalto Pras . Pane lė s 
KV. par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedul ingos pamaldos u i velio
n ė s siela. P o pamaldų bus nu
lydėta { šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviee iame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Tėvai, S e s e r y s 
Broliai ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
EudenVis, Yards 1741. 

Abu daug ft'ali papasakoti 

naudotis mušu. patarnavimu, 
g«fe ir | iškilmes pasivėlavo. <> uŽKau('<liniuuti mes pilnai g * 
Bet neužilgio Kaune prasidė- rantuojame. 

• * • i . ' „ - » - j . jo Amerikiečiu Savaitė, kuria apie tai, ka ten mate ir urirde- ' * 
surengė Lietuvos Saulini. A-jo. J Laietuv.*, pribuvo birželio 

o u , -v 1 -v v- ,. merikieeiu to it* savaitėje buvo 2H d., o iš ten išvažiavo ne- J • 
)K)s m. pabaigoje. | 

Išplaukė laivu Atjuitania, o 

Mes griežtai tvirtiname, kad 
ieškodami geresnio patenkini
mo ir geresnio darbo kitur, 

Kaune apie 30. Amerikiečiai n i e k l , r nerasite. 

sugrįžo laivu Berengaria. 
Vykdami į Lietuva išlipo i.š 

laivo Cberbourge ir tuoj sėdo 

i 

A. "f* A, 
ALEKSANDRAS BYANSKAS 

\ l i i v Rugpiuėio 13 dieną, 7:45 vakaro, 1927 m., sulau
kės 61 metų amžiaus; g imęs .Šiaulių apskr., Žagarės mieste, pa
l ikdamas dith liiimc nul iūdime sa,\ir> mylimuosius ir Vnylinėlus. 
CIHIHII Ona. dukterį Marijoną Mikolnit fene. žentą daktarą Mi
kolai!, du su ii J Joną i r Aleksandrą, mareias ir brolį Joną, o 
Lietuvoj du brolius Kazimierą ir Antaną. 

Dabar randa.-i prirengtas f paskutinę kelionę ^255 So. Halsted 
Street. 

I>aidotu A ė s įvyk>i 17 dieną. 8 vai. ryto iš namu | ftv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kartoje ats ibus gedul ingos pamaldos už 
velionio sielą, o iŠ ten l*»s nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines . 

V M A. a. Aleksandro Byansko sriminės, draugai ir pažįstami 
ir taiptfi draugai likusiu nuliudrme jo mylimųjų esat nuošir
džiai kvieeiami dalyvauti laklotuv(*se ir suteikti jam naskutiiij 
patantavimą ir atsisveikinimą. 

Nulhulę l iekame. 31oterls, Duktė, žentas , Sunai. M^arėios Ir 
Brolis. 
I-uidotiiA-ėse patarnauja srabort-.is S. P . Mažeika, Tel. Yards 1138 

( 1 6 ) 

JERONIMAS 
VOLTERIS • • 

mirė Rugp . 14 d., 1«27 m. 
5:^0 vai. vak. 541 metu a m 
žiaus. Ki lo iš K a u n o Red. ftlau. 
HŲ Apskriėi© Kra/iu Parap" 
Kausinių Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 26 metus. 

Pa l iko didel iame nul iūdime 
moter | Barborą po tėvais Ge-

'ėaitę, t lukterf Stanislavą 1« 
metu, mtseseres ir gimines . O 
IJeturvoje 2 seseris; Petronėlę 
Ir Oną. 

Kūnas pašarvotas 4345 So. 
YYood St. I ,aklotu\ės įvyks Se-
redoie, Rugp . 17, 1§27.* Iš na
mų 8 vai. bus at lydėtas | ftv. 
Kryžiaus par. bažnyėią. kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos u i 
vel ionio sielą. P o pamaldi; bus 
nulydėtas į ftv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kvieeiame visus 
gimines, , draugus ir pažįstamus 
dalyvauti š iose laidotuvėse. 

Nul iūdę: Moteris, Duktė , 
Puseserės ir G'lhinės. 

l a i d o t u v ė m s patarnauja grab. 
Eudeikis , Yards 1741. 

tada buvo vaisinami, sveikina
mi ir jioms buvo aprodinf'ja-
mos Kauno įstaigos ir žymes-
aėsis vietos. Ttikio viešingu-
mo, kaip kad Aa'uliai parode 
amorikieriams, savo gyveni
me nematęs ir nepatyręs sakė 
p. Kezes. Buvo laikai, kada 
Amerikos lietuviai svef-ins 

'nebuvėlius vaisino, o dabai 
i atčjo laikas, kada ir Lietuvoj 
[amerikiečiai viešingai pri
imami . Santikiu-ose tarp ame
rikiečiu ir Lietuvos lietuviu 
užstoja nauja gadyne, sake p. 
Kezes. 

. 

Grįžtant į Amerika p. Ke
zes ir p. Mezlaiškis pabuvojo 
Berlyne ir Paryžiuje. P-nas 
Kezes sakė, kad Berlvnas la-
biau patinkąs, negu Paryžius, 
bet Paryžius esns labai indo-
m lis . 

TIE, SU KURIAIS SEKAI 
BESIMATEI. 

Jei nori sueiti tuos savo 
draugus, bei pažįstamus, ku
rių, senai nematei — atvyk sek 
madieny, rugpiuėio 21 d. į 

POVILAS GASIUNAS 
Mirė Rugpiuėio 13 dieną, 2 valandą po pietų, 1927 m., su

laukės 28 metu amžiaus; g imęs Traškunu vaisė., Panevėžio pa
viete, pal ikdamas didel iame nul iūdime savo myl imuosius ir 
mylinčius Amerikoj brol|, O Lietuvoj motiną, brolius, ir seseris. 
Dabar randasi prirengtas J paskut ine kel ionę S. P . Mažeikos 
koplyčioj. 3810 Auburn Avemie. 

Laidotuvės jvyks Ketverge, Rugpiuė io IS dieną. 
Visi A. a Povi lo Gasuiio giminės, draugai ir pažįstami ir taipgi 

draugai l ikusiu nul iūdime Jo mylimųjų esat nuoširdžiai kvieeia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jafn paskutini patarnayl . 
mąl ir atsisveikinimą. 

Nul iūdęs: 
I.aklotuvėse patarnauja grabortus S; 

Broli*. 
P . Mažeika, Tel. Tards 11^8 

(16-17X 

Musu, šapą aprūpinta nau
jausiais ir geriausiais instru 
mentais visokiems darbams 
atlikti: moterims plaukus su
raityti, joms plaukus nukirp
ti, masažui atlikti, sliampoo 
padaryti, apsvilinti ir visokius 
darbus atlikti plaukams įr 
apskritai galvai. 

Pas mus nėra nuobodaus 
laukimo. Pas mus nuolatai 
dirba tiys (3) barberiai ir jie 
visada pagatavi suteikti jums 
geriausią patarnavimo. 

Mes išsidirbome Bfighton 
Parke tokį ATardą, kokio nie
kas neišgalėjo išsidirbti. Hio-
je kolonijoje nei/vienas bar-
beris negali susilyginti su mu
mis, nes mes ėia darbavomės 
ilgus metus ir darbavomės, 
kad užganėdinti žmonės. 

Todėl jus neprivalote bijoti 
susenėti. Ateikite pas mus ir 
mes jus pajauninsime. 
Malonu mums paskelbti Cbi

cagos gyventojams, kad mes 
šiame mieste tesame tik viena 
Barberiu Šeimyna 

a, v • 

Su pagarba 
J. Koncevičius ir Sūnus 

2557 W. 43 St. Chicago, 111. 
Tel. Virginia 0590 

MUSVĮ skyrius: 
2734 W. 43 St. Chicago, 111. 

Musu obalsis: 
"Patarnavimas ir Patenki-

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS 

Savininkė iškeliauja į Colo-
rado. Todėl su nuostoliais 
parduosiu naują dviejų flatu 
namą, kurs tik ką pabaigtas. 
Randasi po num. 9616 Calu-
met ave. Galėčiau mainyti ant 
loto ir casb. 

DIDŽIAUSI 
BARGENAI 

< 

NAMŲ IR 
AUTOMOBILIŲ 

10 flt. naujas muro namas 
6x5 kamb. 2 po 4 ir 2 fl. po 3 
kamb. parsiduoda arba išsi
maino ant fanuos, savininkas 
priims lotiis už pirmą įmokė-
jimą. 

8 flt. ir 2 storai kampinis 
bizniavaS namas įsimaino ant 
kitokio namo arba farmos, 
perkant reikia įmokėti $3,500. 

Tel. Lakevievv 0278 

4 flt. bizniavas kampinis 
namas, įmokėti $3,000 kitus 
kaip renda, savininkas mainys 
bilia ant kokio biznio. 

( 1 3 - 1 7 ) 

(VAIRUS K0NTRAKT0RIA1 

PEOPLES HARDV7A1I 
AND PAINT 0 0 . 
S A V I N I N K A I 

GREG0R0WICZ BROS 
Užlaikome: 

Maliavos, A)i«jų, Stiklų, Auto r«lk 
meiiy, Įrankių. Indų ir kitokių na 
minių reikalingu) reikmenų. 

Turime plombinių Ir elektro. 
re ikmenų 

1*01 WK8T 47tH R T R H I 
Telefonas Lafayette 4119 

Chicago, IU. 

6RIDGEP0RT PAINTIN6 
& HARDVYARE CO. 

Alaiavojune, dek&rnojame 
galsimeojame ir popierno-
jame namus Padarome 
darbą greitai ir piKiai. 
Užlaikome maliavų, popie-

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

Pres. Ramancionis 
Ohicaffo, UI. Tel. Tards 7281 

MORTGEČIAI-PASKOLOS 

nimas >> 

(11 -17 ) 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sute lkiama ) vieną dien« 
Perkame real estate kontraktu* 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500,000.00 
8804 S. KEDZTC A V E 

Tel. Lafayette 6788-8718 

3 flt. muro namas su visais 
įtaisymais įmokėti $1,000, įsi-
maino ant farmos arba lotų. 

45 automobilių garadžių ga 
Įima pirkti su namu arba vie
ną biznį. Įmokėti $3,000, ki
tus kaip renda, arba mainy
siu ant farmos, lotų arba na
mo. 

3 pagyvenimų muro namas 
su visais įtaisymais, įmokėti 
$1,500, įsimaino ant bilia ko
kio biznio arba lotu. Kaina 
$8,500. 

7 kambarių rezidencija ran
dasi Foun du Lac, Wis. isi-
maino ant farmos, lotų ar bilia 
kokio biznio. Kaina $6,500. 

3 pagyvenimų medžio na
mas kaina $4,500, įsimaino ant 
bilia kokio biznio, priims lo
tus del pirmo įmokejimo. 

PARDUODAM — MAINOM 
NAMUS, LOTUS, F 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- J 
tus, daviernastis etc. 
FRANK L- SAVICKAS & CO. 

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

Dabar Suromskis turi labai 
gražių ir naujų modelių 1928 
m. automobilių. Norintieji ge
rų automobilių, visuomet 
kreipkitės pas Suromskį. Taip 
gi turiu vartotų gerų automo
bilių, kurie galima pirkti la
bai pigiai. 

C. P. SUROMSKIS 
& CO. 

REAL ESTATE BROKER & 
AUTOMOBILE DEALER 
5833-35 So. Western 

Avenue 
Tel. Hemlock 6151 
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