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"Dranga*" yra vietrmtėilt liet 

kat. dienraštis. Jis jų reikalui re* 
mia ir nuo priešų gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
"Draugas" laukia iš katalikų 
paramos, nes juk priešai jo nerems. 
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\ Spauida — tai galinga jėga* Tą 
Jėgą gerai panaudoję, sukursimą 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos priešus. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raitais katalikišką spaudą. 
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METAI-VOL. XD 

Maskva Su Priešais Varžos Baltijos Juroj 
Tautų Sąjunga Turi Savo IŠ KOVOS LAUKO KINIJOJ 
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Astuntąiį Susirinkimą 
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Maskvos Sulai Mesina Užsiginti Savo 
D a r b u 

Mandžurai Ima Nerimti Prieš 
Japonus 

— — i MN. n S S S 1 — — m m ) p m m m m % \ — 

SEN. BORAH YRA PRIEŠINGAS 
DAUGIAU SKOLINTI FRANCIJAI 

TREJI MANEBRAI BALTI- MANDŽURAI PROTES-
JOS JUROJ TUOJA 

ROMANAS NUŠOVĖ 
PULKIN. BRUNDZĄ 

Čia atvaizduojama aktuale kiniečiu kova Honan provincijoj. 

MĖGINA UŽSIGINTI SAVO KARDINOLAS MUNDELEIN 
DARBŲ 

PARYŽIUS, rūgs. 7. — Pi-

KANADOJ 

MONTREAL, Que., rūgs. & 
BERLYNA& nigs. 7. - - 'TOKYO, rūgs. 7. —. Api< 

Baltijos juroj ir tos juros p*- 3>000 Mandžurijos gyventojų, 
kraščiais boiševistinė Rusija, j atstovauja įvairias ten orga-J 
Britanija ir Vokietija turi ma! , , i» - i jas/susirinko į Mukdeną I k a r e i v i u s Prisid<%ti P r l e r a u d o " J<> * * • « Kardinolo "nade-
nebrus. Vokietijos manebrai tikslu susivienyti ir reikšti pro 710S10S a r m i J 0 8 ' B e k l t u * * * 

rm kelių savaičių Troeky pa-!— Šį sekmadienį čia minėta 
skelbė manifestą, kuriuomi jis! darbo sekmadienis. Dešimtys 

i ragina visu svetimu valstvbm tūkstančiu darbininku klausės 

CHICAGOjE 

jau baigės įvytų Prūsijoj, [ tegta p r i e * j a ponijos pasike-
Bolševikų karo lairai dar j tinimus įsibriauti Mandžurijon 

atlieka Įvairios rųšies išmėgi-jir Mongolijon. 
nimus. Britanija savo maneb-
rams naudoja juros aeropla
nus (hydroplanns). 

Tai varžybos ui pirmenybę 
juroj. Šia, jurą nori perpus va
ldyti Maskva ir Vokietija. Bet 
įsimaišo Britanija. 

vikų šulu sakomą manifestą 
pasirašė ir Rakowsky, Mask
vos atstovas Franci joje. 

PRIEŠINAS FRANCIJOS 
PASKOLAI 

Del to įvykio Francijos val
džia pareikalavo Maskvos at- nku. dvasių. 

Įšaukti iš čia Rako\vsky, kurs 
į kursto franeuzus kareivius ko-

lein kalbos. 
Kardinolas pareiakė, kad Ba 

žnyčios stiprybė pasauly paei
na daugiausia nuo darbininkų. 
Aukštino šiandienine darbini-

Draugijos susirinkimą už
puolė 

Praeito sekmadienio vakare 
šv. Adalberto parapijos viena 
draugija turėjo susirinkimų 
mokyklos saloje, Paulina ir 16 
£aT-

J nėjo į vidų du plėšikai ir 
atėmė nuo draugijos iždininko 
sukolektuotus 190 dol. 

YVA^HINGTON, ru*s. 7. — voti nuosava valdžią. 
Vra žinių, kad Franeija ima 
darbuotis 

MIRĖ PROHIBICIJOS GAL
VA 

šovinie jisai kaltas ir kad tą 
padaręs keršydamas del žmo
nos. ("R.") 

"Lietuva" apie tą baisų į-
vykį taip sako: 

"Paskutiniu momentu gauta 
! visai tikslių žinių apie daktaro 
pulk. itn. Brundzos mirtį. (Ve-

j lioųis sekmadienio vidudienį iš 
simaudes su dr. Blažiu ėjo pie
tauti. Eidami šnekučiavo apie 

Į 

'mokslinio pobūdžio klausimus. 
i Praeinant p. Romano vilą vi-
| sai netikėtai į jį Romanas iš-
| šovė ir pataikė į koją. P. 3r*u-

T ndza su Romanu susikibo ir 
J. ROMANAS, 'jįs įbraukė jam iš rankų re-

kuris įtardamas savo žmoną veiverį. Tada Romanas pagrie 
neištikimybėje ir už ją kers- vhęs kitą revolverį iš antros ki-
taudamas, kaip jis pats prisi- senės paleido vieną po kito 
pažino, nušov*' d r. Brundzą. dar net septynetą šūvių, kurių 
Jei but atsiminta Kanto žod-j jau nebe vienas sulindo į bė-
žiai — bijok tėvynės išdavi- pančio Brundzos kūną. Dr. Bla 
mo ir moters meilės — toji* žys tuo tarpu pabėga į šalį. 
baisi Palangos tragedija ne- Velionis buvo tvirto orgaiiiz-
but jvvkus. mo, nes jau pašautas dar be-

-, „ |go apie 150 žingsniu iki vilos 
Lietuvos laikraščiai praneša, j tvoros, kurią mėgino peršokti, 

kad Palangoje įvykusi baisi I .bet jo jėgos išsibaigė ir jis 
tragedija. Būtent — Jonas Ro 
manas, Prekybos bendrovės pi 

krito mirties agonijoje, kepurė 
persirito į antrą tvoros pusę. 

kiais 

t Maskvoje kilo daug l>aimės. 
gauti HY) milijonų R a k o w s k y xie^ūi j^ižaclėjo to 

Pabahei vah tais |vy naujos paskolos A m e r i - : n m n i f e s t o ( } i T ( . h i t d l 0 r i n ^ 
labai užinteresuotos. 

SUSIRINKO T. SĄJUNGA 

koj. 

BATTLE CREHK, l ik i t , 
rūgs. 7. —t Čia staiga miirė A-
nti-Saloon Ivgos generalis pa

informavo Francijos valdžią, t a r ( , j a g W a y n ( 1 B A V h e e l e r ) 

Senatorius Borah i šaukšto jjvacl to manifesto išsigina i r k u r g JJ^US m e t u s buvo tos ly-
reiškia savo priešingumo. Jis Maskva, i ^ })rie>Aaky į r daugiau už ki-

Francijo<* valdžia kof-kas tus prisidėjo prie probibicijos GENEYA, rūgs. 7. - č i a j P « * y ™ ^ ^ i į p ~ 
atidarytas aštuntasis m e t i n i s ) t u n * * * * * " J ? * * ^ ^ Patenkino tuo Maskvos atsi- įvedimo 

yra kalta ir ik paskiau g a h ; p r a ; > i n i L r ^ Rakowsky pasi-T. Sąjr^gos susirinkimas. Su- j ^ ^ ^ 
•ažiavusių atstovų tarpe mato-

mas nejaukumas. 
Didžiausio nesmagumo iške

lia nepavykę tie ir kiti T. Są
jungos darbai, kurių tarpe sva 
rbiausię vietą užima nusigin
klavimas. Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Stresemann 
nusiginklavimo klausimą žada 
padėti pirmojon vieton. 

f-. • - -
{lieka negeistinas, nors paken-. 

HUGHES PARVYKO 
čiamas. 

XEW YORK, rūgs. 7. — Iš LONDONUI LIGOS BRAN
GIAI ATSIEINA iRUPI TURKIJOS LIKIMAS,Europos parvyko Hughes, bu 

Ivusig valstvbės sekretorius. 
LONDONAS, rūgs. 7. -

Pranešta, kad kovoti skarlati-

PAŠAUTAS I. V. KONSU-
LIATO SEKRETORIUS 

LONDONAN, rūgs. 7. — Brit Jis yra nuomonės, kad ateina-
taiujos užsienių sekretorius į nčiais metais kandidatu j pre-

ną, difteritą ir kitas ligas pra- S i r A u s t e n Chamberlain, kurs zidentus iš republikonų busiąs 
eitais metais šiam, miestui a t -J ž i a n d i e y r a Genevoj, darbuo-.nominuotas prez. Coolidge ir 
siejo puspenkto milijono dole-
rių. 

jas susekti, ko Italija ypatin-J rinkimus laimėsiąs, 
gai siekia Mažojoj Azijoj. 

FAŠISTŲ PARTIJA ITALI
JOJ 

DRESDEN, Vokietija, rugs.; R _ o f i c i f t . ' Turki ją. 

Sakoma, jam pavykę patirti! 
Italijos slaptą sutartį su Grai-! 
kija tikslu pulti ir suskaldyti 

AMERIKOS LAKŪNU 
INDIJOJ 

L l a * f ^ e l k i ^ ^ M f a ^ J ^ i Britanijaî  labai rupi. Įg+įį a p ] i n k p a s a u ] į 

Emil Steger, J. \Valstybhj ko-
nsuliato sekretorių. Paimtas į 
ligoninę. 

TAS VOKIETIJOS NEPA
TENKINS 

tiją šiandie sudaro: 1,000,032 negaila Turkijos. Ji nori ten 
vyru; 75,087 moterys; 1D,039 pirmenybės, 
merginos. 126,137 mergaitės ir 
8,854 studentai. 

PRAMATOMA ANKSTYVA 
ŽIEMA 

KALKUTA, Indja, rūgs. 6. 
Čionai aeroplanu atskrido 

vairini
nkas Broek ir Sehlee iš De-
troit, Mich. 

įtariamas žmogžudis suimtas 
/tariamas savo motinos nu- imininkas, amerikietis, nušo-i^i apgailestautina tragedija į-

žudyme miestely Streator, UI.,'ves Lietuvos armijos pulk. drJvyko apie 13 vai. 4f) min. Ro-
ilarry 1). Ilill, 22 n;L, pagaliau Brundzą "Rytas^ del to ra-;manas tuojan buvo areštuotas, 
suimtas Seattle, VYash. Bus pa 16: j (Tąsa 3-čiam puslapy), 
rvežtas į Streator. Suimtas/ I "Vakar dienos spauda į vai-;- -r- — 
sakosi esąs nekaltas, bet aišku; riausiais variantais nušvietė' JAUNIMO NUSIŽENGIMAI 
i'gas laikas mėgino išsisukti, nušovimą d-ro Brundzos. Vie- . MAŽĖJA 
nuo policijos. !m rašė ("Eeho"), kad velio-j — 

-, j nis buvo niikautas belošiant j PAUYŽIUS, rūgs. 7. — Fra 
10 komunistu pašalinta į tenisą, kiti, kad nukautasis pi-j l lcijoj nusižengusiam jaunimui 

Iš Chicagos Darl)o Federa- rma šovęs į p."Romaną du ka-1 teismai įvesti pirm karo. Pirm 
eijos pašalinta 10 komunistų, rt ir nepataikęs, tik po to jįlįvesiant tuos teismus, į viene-
kurie organizuotus darbiniu- p. Romanas nukovęs ir t.t. O- rius įmetus, imant aplamai, bf-
kus kurstė prie streikų. *. fieialiai daviniai, kol kas labai ta apie 24,000 kriminalinių by-

Seniau iš "International La trumpi, faktą nušovimo nušvie \\ų jaunimui. Tuojaus po karo 
dies' Garment AVorker's'' uni- &a sekančiai; p. Romanas jaujas skaičius pakilo ligi 30,000 
jos 10 raudonųjų pavaryta. nuo seniau pyko ant Dr. Bru-jper metus. Dabar-gi nupuolė 

, . jndzos del savo žmonos santy-'iįgį 18,000. s ^ 
ŽUVO SU aeroplanu t kili su juo. Keršto jausmas pa- , 

NORĖTA NUŽUDYTI 
MINISTERIS 

GENEVA, rūgs. 7. — fran
cijos užsienių reikalų ministe
ris Briand formaliai čia pain- gs 

A 

PREZIDENTAS BAIGIA 
ATOSTOGAS 

RAPID CITY, yS. D., rūgs. PARYŽIUS, rūgs. 7. 
not žinių iš Belgrado, tenai > __ PvaneUaj p r e z i d e n t a s ' 

RIDGEFIELD, Wasb., ru-;nežinomas vyras kėsinosi ^ - Coolidge baigia atostogas, šios 
s. 7. Iš šių apylinkių lauki- žudyti Jugoslavijos pirkly bos ^ ^ p į ^ ^ į į ; ^ ž a d a 

formavo Vokietijos ministerį nės žąsys jau sknnda į pie- mimsterį Dr. Spaho. 'gryžtt į Wasbingtoną. 
Stresemann, kad santarvė oku-j tus. Iš to pramatoma ankstyva Keturis kartus į ministerį 
puojamoj Vokietijoj sumažina!šiaur-vakaruose žiema. -gauta, bet ji« išliko sveikas. Keturi vaikėzai plėšimo tf-
savo annijas nuo 70,000 ligi 
60,000 kareiviui 

Afti Rusbville, UI., kviečiu, siekė savo apogėjos sekmadie-
laukan su aeroplanu nukrito nį 12:30 vai., kada beeinant ve
du vyru: Ed\vard Frear, tur-|Įioniui Palangoje Birutės g-ve 

tingas nekilnojamų savasčių netoli p. Romano vilos, išėjo 
agentas, ir W, L. \Vestlake. p. Romanas su dviem re\Tolve-
Abu iš Chicagos, Pirmasis žu-i iais , kas rodo, kad paskutinis 
vOj gi antrasis sužeistas ir gal nušovimui buvo iš anksto pasi-
pasveiks. i ruošęs, ir šovė į D-rą Brund-

1 ;zą. Pirmas revolveris užsikir-
Aliss Helen Balehumas, 22;to, tada p. Romanas ji metė 

m., 2820 So. Kolin ave., pavo-jir iš kito revolverio paleido į 
jingai .pasišovė žaizdama re- bėgantį daktarą Brundzą 6 — 
volveriu. Paimta į apskrities^ šūvius, iš kurių (rys patai-
ligoninę. ! kė, būtent, du šūviai kliuvo i 

. Į dešinę koją ir vienas į nugar-

250,000 D O L REMONTUI 

WASHINGfTON, rūgs. 7. — 
Baltųjų Rūmų remontui išlei
sta 250,000 dol. Prezidentas 
gryžęs iš atostogų. sav6 rezi
denciją ras kai naują pinigą. 

GAL BUS SUVARŽYTA 
ATEIVYSTE IŠ MEKSIKOS 

AVASHINGTON, rūgs. 7. — 
Iš Meksikos j J. Valstybes a-
teivystė didėja. Susirinkus Ko 
ngresui tas klausimas, kaip 

Susirenka konferencijon j kaulį, kuris buvo mirtinas. Pa-j praneša, bus iškeltas. Spėja-
Ulinois anglių kasyklų ope- leisti kai kurių laikraščių ga-|ma, kad tai šaliai bus paskir-

ratoriai šiandie Chicagoj at- ūdai, kad velionis pirmas šovė [ta ateivių, kvota, -

naujina taikos derybas su strei į p- Romaną yra grynas j*ų 

Ne tokio <<sumažinimo , , Vo
kietija tikėjosi. 

, #kslais užpuolė Kemper Motor-
i ' Chicagos kriminaliniamj teis - Cook apskrity šįmet ligi ru- cycle Co., 1507 So. Michigan 

me vyriausiojo teisėjo vietą gs. 6 nuo automobiliu žriv# 645 avė. Vienas jų pašautas, kiti 
užėmė teisėjas Brothers. asm. * sugauta. 

kilojančiais anglekasiais, kurie prasimanymas, kaip ir tai, kad 
nuo balandžio 1 d. nedirba. velionis iškart pešęsis su p. 

— • Romanu. Nieko panašaus ne-
CHICAGO IR APYLIN-'buvo, P. Romanas buvo tam 

KĖS. — Išdalies apsiniaukę, pasiruošęs ir savo tikslf pa-
nepastovus oras; maža tem- siekė. Laike kvotos jisai pats 
raturoje atmaina. 

CHEMIKŲ SUVAŽIAVIMAS 

DETROIT, Mich., rūgs. 7. 
— Šią savaitę čia įvyksta "A-
merican Chemical Soci€ty , , OT* 
vadavimas. Dalyvaus apie 2,-

asmeniškai prisipažino, kad nu 000 delegaįų. 

file:///Valstybhj
file:///Vestlake
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DARBININKŲ PROGRESAS 

sudaryta svarbaus ir Lietuvai, 
Pirmadieny buvo taip vadinamoji Darbininkų diena (La-

bor Day). Kadangi tą dieną mūsų dienraštis neišėjo, o šeš
tadienio numeris buvo užimtas gerb. kun. F. Kudirkos pa
gerbimui, todėl apie Darbininkų dienos reikšmę ir bendrai 
apie darbe žmonių reikalus tenka tik šiandien kalbėti: 
Priežodis sako — geriau vėliau, negu niekad. 

Seniau darbininkai buvo tikrieji vergai. J ie sunkiai ir 
ilgas valandas dirbo ir už tų darbą negaudavo žmoniško at
lyginimo. Darbininkų gyvenimo sąlygos buvo tiesiog nepa
kenčiamos. Nieks už juos neužstojo, nieks jų reikalais nesiru-. 
pino. Kas nenorėjo tik tas darbininko neišnaudojo, neskriau- "dėliojo. --•• 
dė. Valstybių įstatymai ir tie darbininkams buvo nepalankus. "L ie tuv i s" ir vėl spėja, kad; 

(Tokios nežmoniškai sunkios darbininkų sąlygos davė pro 
gos neramumams, kėlk> savo galvų socializmas ir grasino re 
voliucijomis, teroru, žudynėmis. Šis apsireiškimas ne tik dar- ris netrukus ir įvyks"... But 
bininkams negalėjo nieko padėti, bet gręsė dideliu valsty- gera, kad tas spėjimas virstų 

MOKESČIŲ-TAKSŲ 
PATARĖJAS 

Lietuva ir Vatikanas. Tai yra vienas gražiausių ap
sireiškimų. Nes tauta, nebran
ginanti savo karžygių aukos 

-Vatikano 7a7tvkia7n7t ik"i ie- l i r k a P ų ' ^ ™***>8» f e m s > 
kurie savo krauju jos laisvę 

Iš socialistų vyriausybės ga
lima buvo laukti, kad Lietuvos 

gerės, bet labiau pairs. 
Bet toji socialistų vyriausy

bė, netik politikų su užsieniu 
blogai vedusi, bet visą kraštą 
pražutin traukusi, po gruodžio 
17 d. įvykių, turėjo eit gult. 

Vienu svarbiausiųjų naujo
sios vyriausybės darbų eilėje 
buvo pastatyta atnaujinti san
tykiai su Vatikanu. Tiesa, pa-

ir nepriklausomybę atpirko. 

Perdaug kitais rūpinamasi 
' - Darbininkas' \ rašydamas 

apie organizacijas ir jų dar
buotę, ta rp kito ko sako: 

" P a s mus tečiau darbuotė 
prasideda iš kito galo. Daug 
organuose tulžies, daug pro
testų i r piktumo, daug žodžių 

simainyta pasiuntiniais, bet nei ir spaudoje ir prakalbose, bet 
mažai teigiamo darbo, mažai 

randame žinių apie p. Herbą- A. a. KUN. PRANAS 
clausko "veikimą" nuvykus T A a f f c T Y C 
jam į Lenkiją'. Kuriais tiks- J 
lais jisai ten važinėjo, sunku 
butų pasakyti. Iš paskelbto lai 2 4 d rugpiučio - 5 vai. 
kraščiuose jo laiško, . atrody- 1 0 m i n - *& atsiskyrė f* * m o 

tų, lvg kad jo kelionė ture- P a « a u , i u * • • P r a n a s J a k š t y s 

jusi kaž kokio ryšio su p. Harrisono N. J . klebonas, pra 
Voldemaru. Tačiau p. Herbą- gyvenę- 62 metu amžiaus, ku-
čiausko pareiškimai, padaryti n i S u i š b u v e s 3 5 n i e t u p - P o i š ' 
lenkų spaudai apie dabartinę kilmingų pamaldų 27 d. rugp. 
Lietuvos valdžią, apie santy- minėto mėn. tapo palaidotas 

Yale universiteto prof. T. 
kaipo katalikiškam kraštui rei- supratimo tos idėjos, vardan ^ A d a m g ; ^ p r i s k i r t a s 

kalingo konkordato, ką protes 
tantiškoji Latvija jau senai y-
ra padariusi. A. a. ark. Matu
levičius jau viską konkordatui 
sudaryti buvo paruošęs, bet 
Lietuvos vyriausybė, nežinia 
delko, tą svarbų reikalą vis a-

" Y r a numatomos derybos su 
Vatikanu del konkordato, ku-

t ik reny be, tuomet butų atlikta 
vienas iš pačių svarbiųjų rei
kalų, i 

Gražus apsireiškimas 

kurios tiek daug tulžies išlie 
jama. Kuopų susirinkimai, ku
riuose turėtų būti svarstomos 
idėjos ir jų vykdymo priemo
nės, kur turėtų būti nariai au
klėjami, pasitenkina vien tik 
mokesčių pasimokėjimu, na i r 
privatiniais gic.Čeliais. Ne' sva 

riu prie mokesčių-taksų eks
pertų komisijos, kuri koope
ruoja darbe su kongreso tak
sų komisija. 

juk tai riėra karaliai, paveldė
ję " sos tą" iš savo tėvų, bet 

rstoma, ką mes darysime, bet1 yra politinės tautininkų parti 
ką " j i e m s " padarysime. San-
dariečiai susirinkę galvoja, ką 
čia padarius katalikams, socia
listams, bolševikams ir "fašis
tams ." Tokia pat psychosa se
rga ir kiti mūsų priešai. *' 

Bepartyviška partija 
(Tautininkų Sąjunga, kuri 

Nėra gražesnio daikto, kaip dabar valdo Lietuvą, kiek kar-
pagerbti tuos žmones, kurie tų yra pabrėžusi, kad ji nesą 
savo galveles yra paguldę už 
tautos reikalus, valstybės įku-

nti partija ir todėl j i yra be
partyviška. Mums nėra jokios 
prasmės tautininkų užgaulioti 

jų pralietasai kraujas, Lietu- ir turbūt jų neužgausim, jei-
va ir šiandien butų tebebūvu- gu jų tokį nusistatymą naiviu 
si verguvėje, ir juokingu pavadinsime. Tau-

Krikščionys Demokratai ir tininkų Sąjunga nėra visa tau 

jos nariai. Ištikro, atrodo nai
vu, kuomet tautininkų organe 
taip dažnai rašoma apie tą 
" bepartyviška partiją. n 

bėnis pavojum. 
Kataliku Bažnyčia visais amžiais rūpinosi darbininkų 

reikalais. J i visuomet skelbė lygybės i r brolybės idealus, smer
kė skriaudėjus ir išnaudotojus, ragino šelpti) pavargėlius ir 
pati teikė pašalpas nuskriaustiems luomams, steigdama ir 
užlaikydama tam tikras įstaigas. Bažnyčia visuomet buvo ir 
yra gelbėtoja, ramintoja ir patarėja. Je i šiandien darbinin
kai yra padarę didelio progreso, tam- didžiausios padėkos 
reikia reikšti (Bažnyčiai. 

Bažnyčia visuomet skelbi Kristaus mokslų, Rurį pi ldant/ rimą ir jos apgynimą. Je i ne 
anot Šv. Augustino: k< Jeigu Jėzaus Kristaus teisybės ir do
ro gyveninio priesakų klausytų ir juos užlaikytų karaliai ir 
liaudis, kunigaikščiai ir teisėjai, jaunikaičiai ir mergaitės, 
seniai «ir vaikai, mokesčių rinkėjai ir kareiviai, —i krikščio
nių valstybė, kurios visi gyventojai džiaugtųsi laime, butų 
pasaulio pagražinimas ir be pavojaus eitų dangiškos tėvynės 
aukšty bėn, kur kada nors turi viešpatauti garbėje". 

Tokios Bažnyčios pastangos nebuvo veltos. Jos teigia
mai atsiliepė į valstybių leidžiamus įstatymus, kuriais šiek j 
tiek pradėta atsižvelgti ir i darbininkų reikalus. 

l 'apa Leonas XII I 1891 metais išleido savo garsiąja . ^ U a b a r w v i e i m r > 

enciklikų "Kerum jsovaruin , kuri begalo daug paveikė į 
darbininkų reikalus. Nuo to laiko jau ir valstybės ir pačios 
visuomenės rūpinamasi teigiamu darbininkų klausimo išriši
mu. 

Negalima sakyti, kad šiandien darbininkų klausimas jau 
pilnai yra išrištas ir kad paties Kristaus skelbtieji brolybės įsidėmėti, kaip jie savo šventę šventė. Didelis jų nuošimtis 
i r lygybės idealai yra įvykdyti. Bet reikia pripažinti, kad| automobiliais važinėjo. Daugelis turi nuosavus namus; gra-
tuo žvilgsniu begalo didelio progreso padaryta. Nereikėjo žiai ir patogiai gyvena. Seniau paprastas darbininkas apie 

VADINKIME TIK
RUOJU VARDU 

jų talkininkai — Lk. Sąjunga 
ir Darbo Federacija, pravesda-
mi naudingą kraštui Žemės re
formą, aprūpino žeme ir sava
norius. Tai buvo vienas gra
žiausių tog vyriausybės pada-

tai kitur Lietuvoje statomi pa 
minklai žuvusiems už Lietuvos 
nepriklausomybę savanoriams. 

ta, taip-gi nėra kokia kulturi 
nė ar bažnytinė organizacija. 
J i yra grynai politinė organi
zacija arba partija, turinti sa
vo politinę programą, siekianti 
valdžios. Toji partija ir dabar 
Lietuvą valdo ir daro pastan-Įską ir kitus. 

Lietuvoje yra labai pagarsė 
jęs prof. Herbačiauskas. lštik-
ru.ui, kiek tasai žmogus yra 
pridirbęs politinių klaidų ir 
netaktų, kiek yra pakenkęs 
Lietuvos reikalams — sunku 
butų įsivaizduoti, jeigu patys 
faktai už save nekalbėtų. 

Lietuvos kfjvų vw spaudų 
metu p. Herbačiauskas gyve
no Lenkijoje ir skaitėsi lenkų 
patriotu. Su Lietuva tiek tetu
rėjo reikalo, kad, spaudą at
gavus, koliojo Lietuvos dar
buotojus, kaip prel. Dambrau-

kius Vilnijoj ir apie budus 
susitaikymo tarp Lietuvos ir 
Lenkijos (skaityk " R y t a s " 
rugpiučio 9 d.) toli gražu ne
gali būti laikomas turįs ma-
žiausio ryšio su by kurios 
Lietuvoje valdžios nusistaty
mu. 

Įdomu tad bus, kaip reaguog 
prieš p. Herbačiausko misiją 
Lietuvos vyriausybė, spauda 
ir ypač Lietuvos visuomenė. 
Juk p. Herbačiauskas yra pro
fesorių Lietuvos Universitete, 
moko mūsų jaunuomenę, valgo 
Lietuvos duoną ir ima iš žmo
nių sudėtų pinigų atlyginimą, 
kaipo profesorius. 

Žinoma — vyriausybė var
gu bau* reaguos. Spauda šį-tą 
pasakys. O visuomenė, turbūt, 
tylės ir kentės ausis suglaudu
si. Amerikoj tokiam valstybės 
ir tautos reikalų niekintojui 
niekas rankos nepaduotų. 

Visas tačiau vargas, kad p. 
Herbačiauskas moka kai kam 
įkalbėti visa tai dirbęs Lietu
vos naudai. Ištikro, gera pa
tarlė: apsaugok mus Viešpa
tie, nuo draugų, o nuo priešų 
patys apsisaugosime. Jau se
nai metas tokius neprašytus 
draugus pasodinti į priešų 
suolą. Vadinkime kiekvieną jo 
vardu. 

V. Taura. 

MEKSIKOJ BAŽNYČIOS 
PLĖŠIAMOS. 

Iš Meksikos sostinės Mexi-
gų savo pajėgas stiprinti, o | L i e t u v o s Nepriklausomybės j co City praneša, kad valdžios 
kitas partijas susilpninti. Pa- p i n n o m i s dienomia tasai pat Į žinyboje laikomai vietos ka-
galios, Smetona ir Voldemaras 

— ! ' 

nė revoliucijos, kad tų progresų padarius; nereikėjo nė so-
cializmo. Visose civilizuotose šalyse darbininkų padėjimas 
šiandien jau yra bent pakenčiamas. 

Ten kur revoliucijos keliu mėginta darbininkų klausimas jos, kuri tą progresą tuojau sustabdytų. 

tai nei svajoti nedrįso. 
Pilnai tikime, kad darbininkų reikalai ir toliau tokiu 

evoliucijos keliu gerės ir kad visuomenė neprileis revoliuci-

rišti, darbininkai tapo nuskriausti, skaudžiai užvilti — pav. 
Rusijoj. 

Pirmadieny buvo Amerikos Darbininkų Diena. Kad pa
stebėjus tų didelį Amerikos darbininkų progresą, reikėjo 

Ltn. B. Maželis. 

LIETUVIAI . 
žinios apie senovės lietuvius. 

Bažnyčia ir toliau skelbs lygybės ir teisingumo obal-
sius, kad nebūtų skriaudų, išnaudojimų, kad darbininkai gau
tų teisingą atlyginimą, iš ko galėtų ir žmoniškai pragyventi 
ir gerai savo šeimynas aprūpinti. 
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Herbačiauskas piršo Lietuvai 
uniją su Lenkija. I r galų ga
le pasijutęs ankštai Lenkijoj, 
drąsiai važiuoja Lietuvon, ko-

tedrai yra pvojaus apgriųti. 
•Laikraštis " E i Universal" 

praneša, kad ypač pavojaus 
yra bokštams, kurie laipsniš-

lioja dažniausia laisvamanių kai ima trupėti. 
spaudoje visus kas tik ne su 
juo. Laisvamaniai įvertina 
"mokslo pajėgą" ir pakviečia 

Arlingtone Šv. Kryžiaus kapi
nėse. 

Kilęs iš Sintautų 
A. a. kun. Pranas Jakštys 

gimęs Sintautų parapijoje. 
Nuo pat mažens buvo silp

no8 sveikatos. 
Mariampolės gimnazijoj. 

Pabaigęs reikalingus moks
lus, įstojo į Seinų seminarijų. 
Įšventintas į kunigus 10 metų 
darbavosi Lietuvoje. Amerike-
gi apie 26 metus. 
Veliones darbas Amerikoje. 

Pirmiausia jo vieta buvo 
pas A. a. kun. Vincą; Varaa-
girį Brooklyne, N. Y. Paskui 
darbavosi Pbiladelphijoj, Bos
tone, Mount Carmelyje, Newar 
ke, o iš ten persikėlė Herri-
sonan, N. J . kur pragyveno 
virš 11 metų. 

Sunki ten buvo jo gyveni
mo pradžia, nes prisėjo jam 
ten organizuoti parapiją. Ne
paisant silpnos sveikatos ve
lioniui tas sunkus darbas pri-
gelbtant Dievui ir žmonėms 
geros valios — pasisekė. 

Nupirkti 5 lotai prie Davis 
gatvės ir ant vieno iš jų na
melį8. Kertiniai lotai tapo pa
naudoti pastatymui skiepo, o 
namelis perdirbtas klebonijai. 

A. a, kun. Jakštys mąstė 
apie pastatymą mokyklos, bet 
ke, del silpnos sveikatos, nes
pėjo to įvykinti. 

Tą darbą, be abejo, Dievui 
prigelbstant ir žmonėms gero 
noro' pritariant, įvykdys jo į-
pėdįnis kun. Povilas Miežvi-
nis, dabartinis Harrisono kle
boną8. 
Sveikata silpnėjo. 

Nors a. a. kun. Pr. Jakš
tys visuomet, kaip minėjome, 
buvo silpnos sveikatos, bflt 
jau paskutiniuose dviejuose 
metuose visai susilpnėjo. Gale 

Valdžios paskirtas komite 
tas prižiūrėti katedros bran 
genybes raportuoja, kao" ne- priėjo prie to, kad mėnesiui 

p. Herbačiauską p r o f e s o r i u m j ' m a ž a i b r a n g e n y b i ų kažkur,prieš mirsiant priverstas buvo 
Lietuvos Universitetą. į pragaišę ir komitetui nėra j sutvii tinimui ir nuraminimui 

Paskutiniu laiku'Vilniaus ir žinoma, kaip tas galėję įvyk- nervų nuo užsiėmimo pasit-
Lietuvos laikraščiuose nemaža ti. ' raukti. 
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vaitis, sulaukęs žilos senatvės, už savo galiau į Vilnių. 

(Tąsa) 
Aukščiausių jerareliiją sudarė Krivai, 

kuriems buvo pavesta vyriausia priežiūra 
šventovėj ir joje esančių vaidylų. Drau
ge krivai buvo ir žmonių teisėjais. Kri
vai turėjo tam tikrą lazdą — krivulę, gar
bingumo ir teisingumo ženklą. Jie vest 
negalėjo. Kai kurie krivai pasiekdavo y-
patingo užsitarnavimo • ir pagarbos ir 
gaudavo Krivų — Krivaičio vardą. Iš 
pastarųjų turėjo didžiausių valdžių tas, 
kuris gyveno, Romuvoje. Jo valia šventa ) jus lietuvių Prūsijos žemės plotus. Iš tos 
buvo ne tik prūsams, bet ir visiems lie- į nelemtos priežasties lietuviai net tris 

žmonijos nuodėmes pats save atnašavo Be vaidylų, pas lietuvius buvo dar j į molinius indus ir užkasdavo miškuose 
dievams, iškilmingai susidegindamas ant 
didžiausio laužo. Tokie milžiniški pasi
šventimai negalėjo nepaveikt i žmonių 
minią, kas ytin sukeldavo juose pagarbos 
jausmą prie vaidylų ir bendrai «visų dva
sininkų luomo. Krivų — Krivaičio reikš
mę vakarų metraštininkai prilygina prie 
Rymo Papos. 

Šventovė, kur gyveno Vyriausias 
Krivų — Krivaitis buvo šventų — šven
čiausia šventovė ir centras kaip dvasiš
kos, taip ir svietiškos valdžios. Tas lietu
vių centras buvo Romuva, Prūsijoje. Kry-
žuočiai vis daugiau ir daugiau spaudė 
lietuvius, užgrobdami vis naujus ir nau-

i tos. Sudeginto lavono pelenus surinkdavo žįstamus, taip-gi linkėdami jam su jais 
taikiai gyventi, 

vaidilutės, kurios moterų diel/ybių šven- f ar laukuose. Šios vietos (kapinės) buvo r Po visų apeigų numirusį apvilkdavo 
tovėse palaikė amžinai negęstančią ugnį pažymimos tam tikromis alkvietėmis (ap- • geriausiais jo rūbais, apjuosdavo jietim 
ir visą' amžių, po mirties grasa, turėjo dengtais akmenimis supiltais kalneliais). I a r kirviu, apie kaklą aprišdavo rankš-
užiaikyt savo nekaltybę. Buvo ir tokių 
vaidilučių, kurios užsiimdavo savo rųšies 
burtais, pranašystėmis gydymais ir t. t. 

Tikybinių jausmų išliejimas reiškėsi 
didesnių ar mažesnių gyvulių atnašavi
mu. Paprastai, kasdieniniuose apeigose 

Gan įdomų aprašymą lietuvių laido- .luoščiu, i kurį įrišdavo pinigų, o į kapų 
tuvių papročių paliko XVI amžiuje Že
maitijoje gyvenęs metraštininkas Stry-
kovskis. 

Jausdamas greįtą mirtį, lietuvis liep 
davo padaryti statinę ar dvi alaus. Susi-

atnašaudavo arklį, jautį, ožį ir t. t. Dalį . prašęs visas gimines ir kaimynus išger 

dėdavo duonos, druskos ir alaus. 
Lietuviai didžiai tikėjo tam, kad 

ugnis nuvalo žmonių nuodėmės. Neretai 
būdavo atsitikimų, kad atgyvenę senai 
gyvi laužuose susidegindavo, skaitydami, 
kad tokio žmogaus mirtis yra labiausia 

tuviams. 
Savo įsakymus į šalį jis siųsdavo per 

vaidylas, įteikdamas krivulę, ar kitą ko
kį ženklą, kuriam lenkdavosi, kaip pa
prasti, taip ir kilnus žmonės. Jam pri
klausė trečioji dalis viso karo grobio. 

Buvo atsitikimų, kad Krivų — Kri-

fci J-. 

gyvulio vaidyla aukaudavo dievams, da- ! davo, atsisveikindamas ir prašydamas at- dievų pageidaujama. Fanatiškoje lietuvių 
lį pasilikdavo savo naudai. f leidimo, jei begyvendamas ką nors buvo vaizduotėje, mirusiųjų šešėliai tankiai 

U-ž karo • išlošimą lietuviai atsilygin- I įžeidęs ar nuskriaudęs. Po mirties kūną pasirodydavo pilname apsiginklavime ant 
davo savo dievams aukodami jiems gy- \ tuojau nuplaudavo, apvilkdavo baltais ru- [ sparnuotų arklių. Įdomu tas, kad pana-
vus belaisvius. Nuraminimui ypatingų bais ir sodindavo į kėdę. Vienas iš čia 
dievybių, lietuviai atnašaudavo net savo : esančių dalyvių su taure rankoje į nu-
vaikus. f mirusį kreipįavosį šiais žodžiais: "Ge

riu už tave, mielas drauge! Kam tu ap-kartus keitė Romuvos buveinę. Pagaliau, Pas senovės lietuvius labai įdomus 
visiškai netekę Prūsijos, lietuviai savo j buvo laidotuvių papročiai. Kilnius nu-" leidai mus? J uk tu turėjai gražią žmo-
Roniuvą perneša prie Dubysos įtakos. Bet j mirėlius paprastai sudegindavo drauge su 
Kryžuočių ordenas ją persekioja ir su- [ mylimiausiais jo daiktais, arkliais, gin

klais, vergais ir vergėmis, medžioklės sunaikina jau ketvirtą sykį. Tuomet Ho-
įnuva persikelia prie Nevėžio įtakos, o 
XII amžiuje pernešama į Kernavą ir pa

sus įsivaizdinimai gyvavo pas lietuviu 
artimus kaimynus krivieius. 1092 metais 
Kievo metraštininkas šitaip rašo, kad 
ginti Drutske ip Polocke, raitos ant spar
nuotą arklių piktosios dvasios slankiojo 

ną, vaikus, gyvulius, draugus ir visko, [ po miestų gatves i r žudė žmones. J is ra
ko tik geidei". Praėjus kuriam laikui, I šo, kad žmonėms būdavo matoma tik ar-
gerdami atsisveikindavo su numirusiu, i klio kanopų pėdsakai, kas leisdavo šu

nimis ar sakalais. Nei vienos laidotuves* prašydami, kad jis aname gyvenime pa- ; prasti, kad numirėliai atėjo kankint žmo-
(Bųs daugįąų) neapseidavo be tam tikros laidotuvių puo- sveikintų visus jų gimines, draugus ir p ^ nių. 
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erumas o n e 
daugumas yra su
teikęs HELMAR-
AMS daugel} pa
sekėjų. Kuomet 
cigaretai gali įsi
gyti vis daugiau 
draugų metai po 
metų pe r dvide
šimtį metų, tai 
reiškia, kad tur i 
b u t nepaprast i 
c i g a r e t a i . 
HELMABAI yra 
Karaliene žymiau
sių cigaretų. 
Tūkstančiai vyrų 
atsigrįžta prie 
HELMARŲ kas-
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįšite 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas. 

BRUNDZA 

(Pabaiga nuo 1 pusi,). 

mui pa'irinko Philadelphiją, 
Pa. Sveikata vienok ėjo kas-
kari silpnyn — ir todėl 24 vi. 
iUgK, (nors pavasarį žadėjo 
gr|žti Į Lietuvą) — m šiuorni I>r. Basanavičiaus vardo Ka 
pasauliu pasiskyrė. ' ! ° l e n i n ė Kaune, kurios Im-
Laidotuvės. j vo jisai viršininko padėjėjas 

Laidotuvės buvo iškilmių- apsitraukė tredulo šydu. šian-
uos. Penktadienio vakare S dien rytą gausinga žmonių ii 
vai. ailaikvti seduliiuri Mis- kariškiu minia susirinko pasi 
panti. Celebrantą buvo kun. 
.). Židanaviėius, pamokslą pa
lakė kun. donas Dumčius. A-
) art to dalyvavo beveik visi 
apylinkes lietuviai kunigai ir 
keli svetimtaučiai. 

Šeštadienio ryte pamaldos 
i .a idėjo 9:30 vai. (Vlebravo 
kun. Am Dumčius, pamokslą 
pasakė kun. J, Židanaviėius 
— velionies gimnazijos dran

gas. Apart kun. A, Miluko, 
kun. A. Kodžio, kun. Pakal
nio, knn. Vaieiekausko, kun. 
šeši >ko. kun. Kelmelio, kun. 
I)r. A. Bružo, kun. Bud re v i-
ėiaus. dalyvavo dioeezijos ad
ministratorius ip tūlas skait
lius kuniiiu svetimtauėiu. 
Literatas. 

A. a. kun. Pr. J akstys ba-
vo labai darbštų9 ir ramaus 
budo. Nepaisant parapijos dar 
bo ir silpnos sveikatos, atra
do laiko ir literatūrai. 

Jis paraše vadovėlį atliki
mui kryžiaus kelių, — apie 
"Bažnvtine Valstybe — ir 
apie "Žmogaus Tikslą" 9 kon 
i'ereneijas. 

Dali savo kuriniu paaukavo 
seserims Kazimierietėms, da
lį Tėvą Marijoną steigiamai 
kolegijai ir dalį, berods. Pa
vasarininkams. 

Esu girdėjęs, kad kokį tai 
veikalėli buvo išsiuntęs Kau
nan ir pavedęs Šv. Kazimiero 
Draugijai spaudinti. 
Šelpėjas. 

Nepaisant, kad velionis ne
buvo turtingas, bet vienok 
niekuoi.net neatsisakydavo šel-
pti tikrai reikalingą pašelpos 
ir tuomi niekuomet nesigyrė, 
tikėdamas, kad už jo gerus 
darbus jam pats Viešpats at
lydins. * 

Velionies kūną į kapines ly 
dėjo ne tik artimiausi jo drau 
gai kunigai, bet ir didelis skai 
tlius jį mylineią parapijiečių. 
Poilsio vieta. 

šv. Kryžiaus kapines, tai 
naujos kapinės, labai gražios 
paskirtos visiems apylinkės 
nuėstu ir miestelių katalikams. 
Užima 300 akrų. Tose kapi
nėse paruošta tani tyėia vie
ta kunigams. Kun. Pr. Jakš-
tys yra pirmas kunigas toje 
vietoje palaidotas. Ten jo kū
nas ilsėsis, kol Į dulkes pa
virs. Iš ten jis kelsis Dievo 
teismui. Tikiu, kad už velio
nio gerus mums žinomus ir 
nežinomus darbus ir gailes
tingumą — Viešpats jam ir gi 
bus gailestingas. 
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tikti velionies kūno ir atiduoti 
jam paskutinę pagarbą. Trau-j 
žin.i. Kkskortuojant kariškos I 
kūnas buvo vežamas specialiu 
vagonu, papuošta e<rlių Sako
mis. Velioines draugai tuojau 
jo kuna i>'>nė iš vagono į ve-! 
žinią. Ekskursuojant kariškos 
'kariuomenės dalys praleido a-
tiduodamos pagarfaą. Padėjus 
karstą ant kurio stovėjo uždė
tas velionies kardas Ii kepurė, 
j vežimą eisena pasijudino. Ka 
reto priešaky ėjo karo ligoni
nės kapelionas kun. Sabaliaus
kas, atliekantis tikybines eere-
monijas. Priešaky vieno kari
ninko ant pagalvėlės buvo ne
šamas velionies atsižvmėjimo 
ženklas — vyties kryžius, prieš 
kurį ėjo visa eilė vainikų nuo 
įvairių organizacijų ir asme-i 
nų. Užpakaly karsto skaudžiai 
verkdamos ėjo mirusiojo se
suo, motina, trys broliai, gi
minės ir artimi pažįstami. Ku- nią, Komanas tuojau išsikėlęs p. Brundza. Prieš poią savai- binti policijai, pranešti atsiti- nas iš pradžių netikėjo, paskui 
nas atlydėtas į Įgulos bažny- iš savo buto iš vilos į kurhau- !čių jo Palangoje nebuvę. 2mo*jkixcQ, bet kiti jį sudraudė. Ne- nustebo ir nusiminė, 
čia, kur atlaikytos gedulingos gą gyventi. Buvę sutarta, kad i na pareiškusi, kad ji nutarusi j t: tikus atėjT) policija ir prano-1 Romanas dabar laikomas 
pamaldos. Karstas paliktas ba- ; per 10 dienų žmona turėjo ap-1 galutinai skirtis. Sekmadienį Įšė, kad Brundza mirė. Roma- j Kretingoje kalėjime. {"LS^į. 
žnyeioje iki 18 vai. Lakioji-'galvoti, kaip pasielgti: ar pa-1 vaiką abudu išvežusių j K!ai-
mas i Kauno ka])us įvyks šia-jmesti santykius su Brundza, j pėdą ir ten pasodinusiu jį i ' ^>«>iflllllllliiiiiiir-flliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiItlttlllllllIllllllIIMlllliIIllItiilllllsiK«9 
ndien 18 valandą. f L ."J ar galutinai skirtis. i laivą "Es ton ia" , atiduodamu s 

P. Romanas sugrįžo į Kau-" pažįstamiems nuvežti į Ame- = 
ną, ėia išsirūpino1 reikalingus ! riką. 5 
dokumentus ir vizas vaikui iš- Jėjęs į butą, Romanas taip =j 

š>v. Kazimiero Akademijoje High ScfiooJ ir Komercijos Kursų mokslo pradžia rugsėjo 12 d. 
t'ž mokslą kariu su gimnastikos ir iškalbos pamokomis, o taip-gi už labaratorijas ir knygyną už 

vieną mėnesį $5.00, o iš kalno mokant už visus mokslo metus (10 mėnesių) $40.00. 
Akademija turi mergaitėms bendrabutį. Akademijos bendrabutyje gyvenančios auklėtinės moką į mė

nesi už mokslą ir pragyvenimą viso $35.00. 
Iš kalno už visus mokslo metus užsimokanči:s gauna 10% nuolaidą. 

"LIETUVIS" PADUODA 
PRIEŽASTIS 

siųsti į Ameriką. pasakęs: "Žmones už dešimtį Kas Metai 

Jungtuvas 

Kaip iš gerai informuotų ša- Pereitos savaitė*'penktadie- litu sodina kalėjiman, o jis 
ltiniu pasakojama, apie porą ni p. Romanas vėl susrrižo į j man gyvenimą suardė.ir aš jį 
savaičių atgal p. Romanas bu- Palangą. flYnai jnn buvo ir ! pašoviau'*. J i s norėjo skam-
vo atvažiavęs į Palangą apsi
lankyti savo šeimynoje. J is tu | 
ri Palangoje savo vilą, kurio-! 
ji- ir gyvena vasaros metu jo 
žmona su 7 metu sūnumi Jonu
ku. 

Jam beesant, buvo atneštas 
laiškas, kurį paėmusi žmona. 
Turėdamas jau patyrimo iš I 
praeities, jis pareikalavęs, kad 
jam butą parodytas laiškas. P.! 
Romanienė nesutikusi. Kilęs | 
tarp jų susikirtimas. laiškas 
buvęs perplėštas pusiau. Vie
ną pusę paėmęs p. Romanas, 
kita pusė palikusi p. Roma-! 
nienės rankose, kurią ji įkišusi 
i burną, kad vyras neatimtų. 
P. Romanas pažiūrėjęs į žmo
nos biurą, kuriame atradęs ke-
!is laiškus, rašytus žuvusiojo 
J. Brundzos. Atplėštoji pus£ 
buvusi ta pačia ranka rašyta, 
vadinasi Brundzos. 

Tada kilusi p.p. Romanų ta-
! rpe sunki šeimyninė scena, po 
kurios buvę susitarta skirtis. 
Simus buvę sutarta pasiųsti į 
Ameriką p. . Romano tėvams, 
gavus iš jų telegrama sutiki-

J UNGTUVA8 arba S\vitchboard yra tai vielų tin
klas, kurio Raiai baigtos! nviaerootose skylėse, 

l iauka gatava atsiliepti j sigriu'us, kuri" blik.s-
t«»b'ja ii mažu lfinpeliij. Protai* gyvas greitam ir 
teisingam patarnavimui svarbiame reikale. Atst-
davimas pareigai. .įkvėptai .tautiniu, kad visuome
nė pasitiki tuo patarnavimu. 

K i. kviena te'< tono switchboardo dalis atvaiz
duoja koordinacija Žmogaus pastangų ir mecha
nizmo, kas padaro galimu Amerikos toli teikianti 
telefono patarnavę na. Jo vielos, tuoj sujungia pa
sikalbėjimui tuos, kuriuos skiria kontinentas. Jo 
sargas-operatorius yra vienas iš armijos tų vyru 
ir moterų, kurie budria! seka ,reika)us tautos, ' 
greito susisiekimo. 

Savo dirbtuve ir savo darbininkais Bell System 
Ittlkrcfc sakant, yra tai rc!!žin!šfcM tautos swit-
chboard, kurio dėka visai tautai pasidarė taip, 
kad visi jos nariai yra vieni kitiemy. kaimynai. 
Taip įvyko telefonui augant ir plėtojantis. 

ILLINOIS B E L L T E L E P H O N E C O M P A N Y 
BELL SYSTEM 

One Policy - One System • Universal Service 

= • 

Yra mums pasiūloma vis rinktinesniŲ Ir 
įvairesnių surašų pirmųjų morgičių ir pir
mųjų morgičių Auksinių Bonų. 

Tik nedaug tėra pasirenkama, bet pa
renkama tik geriausieji ir tinkamiausieji in-
vestinimams mūsų kostumeriams. 

Šiuo sykiu turime surašą investmentų, 
nešančių 6%. Tie investmentai suteikia pui
kią ir plačią progą pasirinkti. 

Mums bus malonu jus sutikti bile ko
kiame atsitikime arba jei norėsi už cash ar
ba jei norėsi imti ant išmokesčių. 

i 

Seirijų Juozas, i — 

CENTRAL MANUFACTURING I 
DISTRICT BANK 

| 1110 West35th Street § 

| ; CH1CAG0, ILL. | 

" iiiiiiiiiiiiMiiiiiiii^iiitMiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirii^ 

kilęs iš Vokietijos, m irdamas 
paliko turto tik dvejus marš
kinius, senu drabužių eilę ir 
7 fi'nigus. 

Bet už tai jis paliko pasau
lini daug mokslo žinių, irž ku-j 
rias jam pasaulis bus amžinai 

jV\r. 1 . K n O V V I t t ne caras nothtng for sieep---when lis ihe other (e>iow By Thornton FjsnoT' 

Mrs. Catberine Felsecker 
Kokį turtą, mokslininkai pa- iš Mihvanukee, iVVs., Šventa-

lieka. >is Tėvas atžymėjo " P r o Ec-
Visame pasauly žinomas as- elesia et Pontifieia" ordenu už 

tronomas (mokslininkas, kurs jos didelį veiklumą moterų 
tirinėja žvaigžde.-) Kepleris, katalikių organizacijose. 

http://niekuoi.net
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BERGMAN'S GROVE, Riverside, 111. 
/ 

MUZIKA Lietuvos Vyčių 36 Kuopos 

POLITINIS PRANEŠIMAS 2-tra VALANDA 

PRADŽIA 11 v a i . 

Nuoširdžiu mušu Prieteliu paraginti daryti šiais metais antrąjį "Draugo" pikniką, kad davus 
progos visiems Chicagos ir apielinkes lietuviams parodyti savo palankumą "Draugui" kviečiame vi

sus lietuvius, mušu draugijas, parapijas, visus biznierius ir profesionalus su savo šeimynomis atvyk

ti, Rugs.-Sept. 11 d. į "Draugo" pikniką. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
SHEBOYGAN, WIS. 

••, Card party" 
llugp. 30 d. Šv. Kazimiero 

draugijos prasidėjo *' Card 
Party,M bažnytinėje svetainė
je, ir tęsis antradieniais (rug
sėjo 6 ir 13 dd.). 

Pirniiį, vakarę. publikos 
daug atsilankė, bet draugijos 
narių mažai buvo. Daug da 

lankyti "par ty ." Visi juk ži
not, kur likusis pelnas eis. 
€a l ne vienam reikės pašei -
pos ilgoje ligoje ar kitokioj 
nelaimėj. Rap. 

C H I C A G O J E 
NORTH SIDB. 

DETROIT, MIGH. 
Atsakymas Vargo žiedeliui. 
*'Draugo" Nr. 204 patal-

pintoj korespondencijoj apie 
lyvavo svetimtauehj. Draugi- I Moterų Są-gos Seime, vaka-
jos nariai privalo skaitlingai Į rienę, taip-gi koncertą vieto

mis apsilenkta su teisybe: a-

ADVOKATAI: 

J. P. VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 No. Mtchigan Avenue 
Tel. Piillman 5950 

Namų Tek-f. Pullman 6S77 
Specialistas Abstraktu. Vedėjas 

visu teisiu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdbi tinas Borden) 

A D V O K A T A S 
11S W. ADAMS St., Room 1217 

Telephone Randolph 6357 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Roosevelt 9090 
• a m ų Telefonas Republio 9900 

JOHN KUCHINSKAS 
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 9 
Iki 6. 
Nedėliomis l l t o s iki 1 v. po piet. 

A 
11 So. 

. A. OLIS 
ADVOKATAS 
La Salle St.. Room 2091 

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-9 

S241 S. 
7—9 

į 

Vakarais 
Halsted S i Tr' VU •*» non: 
v. v. apart I'aucJtuu ir 

Pėtnyčios 

Central 1110 Res. Central 0403 
JOHN S. RYBICKI 

ADVOKATAS 
54 W. RANDOLPH STREET 

Room 607 • 
1732 W. 18th STREET 

(10-11) 

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. Grisios) 

A D V O K A T A S 
4931 So. Ashland A ve. (S lubos) 
Vaianaos: Nuo s:30 ryto Iki 5:30 
po piet. Panedėliais. Seredoms ir 
Subatorns vakarais nuo 7 iki t. 

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

9515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723 

Vakarais Utarninko Ir PėtnyČioms 

pie vienus net perdaug para
šyta, kiti, matomai bloga va
lia, pažeminti. Pav., laikraš
čiuose buvo patalpinta art. J. 
Olšausko paveikslas, kad jis 
vadovavo koncerte su Šv. An
tano parapijos choru. Tuo tar
pu art. J. Olšauskas sirgo ir 
dėlto jo vedamas choras pro
gramoj nedalyvavo. 

Rugpiučio 15 d. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje 5-f ir 64 
k p. buvo surengta vakariene 
Seimo delegatėms pagerbti. 
Vakariene buvo graži, įspū
dinga. Svetaine papuošta gra
žiai. Vakarienės įrengime va
dovavo p. E. Pauraziene, 54 
kuopos narė ir kitos sajun-
i'ietės. Publikos buvo apie 
400 — visi stalai buvo pilnai 
apsėsti. 

Vakarienė pradėta malda, 
1 urią sukalbėjo vietinis kleb. 
gorb. kun. J. Čižauskas. Dai
navo p. M. Širvaitienė ir M. 
vStankienė. Joms akompanavo 
m t. B. Nekrašas, Šv. Jurgio 
parapijos vargonininkas. 

Paskui sekė prakalbos. Kal
bėjo svečias Liet. K. Kat. Su
sivienijimo pirm. p. P. Mulio-
jis, vietinis kleb, kun. J. Či-
žauskas, kun. S. Draugelis iš 
Pliiladelphia, Pa., art. B. Ne
krašas ir apie 20 moterų de
legačių. 

Ant galo sudainuota Lietu
vos himnas 

Hugp. 16 d. įvyko koncer
tas, kuriame art. B. Nekrašas 
šauniai pasirodė su savo Šv. 
Jurgio parapijos choru. P. Ne 
krašas jau kone trys mėnesiai 
kaip darbuojas Šv. Jurgio pa-
rai>ijoj. Jis išmokino chorą 
labai gražiai giedoti. Net jau 
keletą koncertų surengė, o tuo 
tarpu p. V. Žiedelis rašo, kad 
Šv. Jurgio parapijos choras 
tik prisidėjo. Neprisidėjo, bet 

Šv. Kazimiero dr-jos sus-mas. 
llugp. 28 d. Šv. Kazimiero 

brolių ir seserų draugija lai
kė mėn. susirinkimą. Nors 
sus-mas nebuvo skaitlingas, 
plačiau apkalbėta daug daly
kų. 

Draugija rengia vakarą, ku 
ris įvyks rugsėjo 25 d., Šv. 
Mykolo par. svetainėj. Nutar
ta kviesti į jį visas vietines dr-
jas. 

Į susirinkimą atsilankė ir 
gerb. kleb. kun. J. Svirskas, 
kuris kvietė draugiją prisi
dėti prie rengiamo parapijos 
bazaro. Kvietimas priimtas ir 
išrinkta komisija, kuri pri
rengs draugijos būdą: A. J. 
Janušauskas, O. Vaškunienė | V i s o « L- V ^ W kuopos, pri-

tą. Muzika yrą naudinga ir 
pelninga profesija, tik reikia 
ją gerai pažinti. 

Beethoveno Konservatorija 
padidinta ir naujai įrengta; 
užima visą trečią' namo viršų; 
yra 14 kambarių ir koncer
tams salė. Tas duos galimybės 
mokiniams dalyvauti mėnesi
niuose koncertuose. Bus apie 
muziką paskaitos, Solfegio, o-
peros klesa, ir orkestros pa
mokos. Lekcijos smuikavimo, 
dainavimo ir skambinimo pia
nu. 

Registravimas mokiniij jau 
eina. B. 

trečiadieny, rūgs. 7 d., 1927 
m., 8:00 vai. vak., Šv. Jurgio Į— 
parap. mokyklos salėje. Malo
nėkite visos sąjungietės atsi
lankyti, nes Seimo atstovės 
išduos raportą iš 13to Seimo. 

Pirm. 

D A K T A R A I 
Telefonas Boulevard 1939 

Dr. S. A. BRENZA 

(BRIflTOL, Pa., rūgs. 7. — 
Darbo dienoje |Ku Klux kla
nas surengė! paradą ir sukėlė 
betvarkę gatvėse. Policija klu-
xerius išvaikė. 

Ofiso Valandos: 9 iki 12, 1 lkl S 
dieną, ir 6:30 iki 9:30 vakare 

4608 So. Ashland Ave. 
Netoli 46th St. Cnicago, I1L 

VISŲ KUOPŲ DĖMESIUI 

ir O. Kavaliauskienė. 
Kitas kvietimas atsilankyti 

į Rožančiaus draugijos balių, 
kuris įvyks tą pačiąv dieną, 
taipgi į Šv. Kazimiero Akade-

klausanėios Chicagos Apskri
čiui prašomos išrinkti atsto
vus į svarbų Apskričio susi
rinkimą, kuris įvyks ateinan
tį penktadienį, rugsėjo-Sept. 

mijos Rėmėjų 3 skyriaus va-Į(J u., Marąuette parke kape-
karą, kuris įvyks rugsėjo i|lionijos name, prie W. Mąr~ 
d., parapijos svetainėj. Kvie
timai priimti. Paskui išklau
syta pranešimai iš Labd. Sa
gos ir Federacijos sus-mu. 
Taip-gi nutarta duoti vieną 
kartą ' DrauguiM apmokamą 
vakaro skelbimą. Ir kitos dr-
jos turėtų taip daryti, o ne
norėti, kad ''Draugas'* jų 
vakarus korespondencijomis 
išgarsintų. 

Maigis. 

KOKIĄ PROFESIJĄ RINK 
ŠIUOS SAU? 

Pradėjus mokslo metus, tū
kstančiai jaunimo plauks į į-
va irias mokslo įstaigas, kad 
prisirengus p m šviesesnėsnės 
ateities. 
Ne vienas gal statys sau klau 

simą: kokią profesiją, rink
siuos sau? 

Rimtai žiūrint į ateitį, mu
zika yra tinkamiausia profe
sija, nes ir prieinama ir pel
ninga. Kiekvienoje muzikos 
šakoje rasime žmofiių, kur 
vieni koncertuodami, kiti mo
kytojaudami, treti šiaip gro
dami susidėjo sau puikų tuiv 

ąuette Rd. ir So. Tai man ave. 
Sus-mas prasidės lygiai 8 vai. 
Atstovai prašomi nesivėluoti. 

Valdyba. 

BRIDGEPORT 

r— 

Didelis Rudeninis Išpardavimas 
Jos. F. Budrik Krautuvėje 

I«ii0 
A D 1 

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Kamodės, Lempos 
ir tt. Augštos ryšies Pianai, Panatropes, Phonogra-
fai, Brunsvvick Radiolos, Freshman Radios. Kainos 
vasaros metu sumažintos ir ant lengvų išmokėjimų. 
. Pamatyk Naujus Radio 1928 Modelius. 

JOS. F. BUDRIK Inc. 
3417-21 S o . Halsted Street 

Phone, Boulevard 4705 

visam programe choras daly
vavo. Be choro, programoj da
lyvavo ir p. M. Čižauskienė iš 
Clevelando, E. Rakauskiene 
iš Cliieagos ir iš East Side ar
tistės M. Širvaitienė, M. Ston
kienė ir S. Bukšaitė. 

Art. B. Nekrašas yra gabus 
ir turi labai gražų baisa. Šv. 
Jurgio parapija džiaugiasi su
silaukus gero veikėjo, kuris 
gerai išmokino chorą ir jau 
surengė keletą koncertų, kų-
rįe parapijai davė pelno. 
Linkime jam ilgiausių metų 

darbuotis šioje parapijoje. 
Vargo Žiedelio Draugas. 

Pranešimas 
A. L. R. K. Mot. Są-gos 

i-mos kp. sutrinkimas įvyks 
' - " ' i i , - ' ,lį- • , ,, •• = = g 

"Baver Asoirin" 
TikrasSąipmas 

Imk bebaim6| kaip nurodyta 
" Bayejppakely j e.'' 

Suruge Viduriai 
'Phillips Milk of Magnesia' 

Geresnė Negu Soda 
Vietoj sodos paimkite biskį "Phi

llips Milk of Magnesia" i vandenj 
del nevirškinimo, rūgštaus ar gezo 
viduriuose, tuojaus palengvins jums. 

Per penkiasdešimts metų tikras 
"Milk of Magnesia" yra gydytojų 
nurodytas užtat kad jis prašalina 
tris sykius tiek gezo iš vidurių ne
gu bicarbonate of soda. Jis neutra
lizuoja rugštumą viduriuose ir leng
vai prašalina rugštumą be valyto
jo. Apart to, jis yra malonesnis im-
U negu soda. Reikalaukite "Phil
lips", bonkutės po 25c. ir 50c. bile 
vaistinėje "Milk of Magnesia" buvo 
ir yra vaisbaženklis the Charles 
Phillips Chemical Company nuo 
1875 metų, 

<13z> | 

Ofiso ir Res. Tel. Bou'.ovard 5913 
DR.A. J. BERTASH 

3464 So. HalKteri «t. 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

piet,u tr 6 iki 8 vai. vakare 
H«s. S201 So. \\alla<-r Street 

f R<*. Tel. Midway 6511 

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

Telefonai Canal 1718—0241 
Valandos: 2ikl 4 p. p. Panedėliais 

ir Ketvergais vakarą. 

DR, S. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Btreet 

Cor. 8. Leavitt St. Tel. Canal 1221 
Rezidencija: 0640 8. Maplewood 
Ave. Tel. Republio 7801 

Valandos: 1—8 & 7—8 • . w. 
Nedėlioj: 10—18 ryto 

Tel Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, UI. 

A. K. RUTKAUSKAS M.D. 
, 4442 So. Westem Ave. 

Tel. Lafayette 4140 
(nuo 9 iki 11 vaL ryto 

Valandos (nuo C iki 9 vai. vak. 

r 

D E N T I S . T A I 

Office Boulevard 7042 
Dr. C. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTTSTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Ap£ieko* 

Chicago. UI. 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00 

Afi TURIU 43 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

paa tikra specialistą, ne pas koki 
nepatyrei) Tlkrass peciaUstas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
joms kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno lšegzami-
navlmo. Jus sutaupysit laika ir 
pinigus. Dauge, ls kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Scope — Raggl, 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas 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
kia užslsen ėjusia, įsi kerėjusią, 
chroniška liga, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėję paa mana. 

DR. C. C. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Bumai 1012 — 1015 — 1016 
11 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomia nuo 10 ryto iki 
po pietų, 

Tel. Canal 02B7 Res. Prospeot f f l t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

1821 Bouth Halsted St. 
Rezidencija 6800 8. Artealan Aro. 
Valandose 11 ryto Iki I po pietų: 

• Iki 8 :M vakarą. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Tyrų Liga 
VaL; ryto nuo 10—12 nuo 
po pietų: nuo 7—8:80 i 

Nedėliomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880 

z: 

•J 
DR. H. M. WISN0Wi 
LIETUVĖ DENTISTfc 

2137 So. Cicero Avenue 
Cicero, UI. 

Valandos: Ryto: 9-1. Vakaro: 3-3 
ISsklriant Saredą. 

S. A, DOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 1446 So. 491 h Court 
Tol. Cicero 662 

Rezidencija: 4729 \V. 12-th PI. 
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888 
Valandos: Ryto: 10—12. Po 

pietą: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė
liomis pagal susitarimą. 

Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 
ant pakelių ar pilės jus negaunate 
tikrą. Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas saugus ir gydytojų nurody
ti virš dvidešimts penkis metus del 

Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1885 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTI8TAS 
Valandos; nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pagal sutartį 
3401 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILU. 

0 P T 1 M I T E I S T A I 

r 

Šalčių 
Neuritia 

Dantų Skausmo 
Neuralgijos 

Galvos Skausmo 
Lumbago 
R u m a t i z m o 
Skausmų 

Kiekvienas neatidarytas "Bayer* 
pakelyje randasi nurodymai. Pakely 
dvylika piltų kainuoja keletą centų . 
Vaistinėje taipgi parduoda bonkas 
14 ir 100. 

(7\ 

FLIT 

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikime akinių del visokių aklų 

Į į a , m i^t,0<*^ 

IŠNAIKINA 
Kandis, Tarakanus, 

Blakes, Musės ir ki
tus stubos vabzdžius. 

PARDUODAM — MAINOM, 
' NAMUS, LOTUS, FARMAS |r BIZNIUS 

^-•* Jei nori^pirkti ar parduoti na-
^ _ _ _ _ ma, lotą, farmą, a> biroį tai 

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

Skoliname pinigus, IŠrenduojame ap
saugos dėžutės. Daroma įvairius dokumen
tus, daviernastis etc. •^•^^•^H 
FRANK L. SAVICKAS & CO 

REAL BSTATK 
726 W. 18th St Telef. Caoal 1$03 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo akių Ir 
pritaikyme akinių 

1801 South Ashland Ave. 
Platt Bldg., karap. 18 St. 8 augitas 

Kambariai 14. 19. 1C, 17 ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 va
karo. Nedėlioja ofisas uždarytas,. 

Tel. Canal 0523 
^ ! 

J Ū S Ų Ą K Y S 

Jūsų akya tai jūsų dldalia turtas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikata. Jei nesveikos 
jūsų akys, tai ir visas jūsų kūnas 
nesveikas. 

Egzaminuoju akis ir pritaikau aki-
įnius kam reikia, duodu patarimų 
akių higienoje visiems. 

Dr. C. MICHEL 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
3401 So. Halsted Street 

Persikėle i Naują Vietą 

DR, VAITO, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Tel. Canal 0764 
PERSIKĖLĖ Į KITĄ 

VIETĄ 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

Oydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedaliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO. 

Lietuvis Akių Specialiste 
Palengvins aklų Įtempimą ka

ria esi priežastim galvos skaudė-
jlmo, svaigimo, aklų aptemimo. 
nsrvuotumo, skaudamą akių kar
šti. Atitaisau kreiva* akis, nuimu 
cataraotus. Atitaisau trumpą ragr-
st« ir tolimą regyste. 

Prirengiu teisingai akini eta vi* 
sosa atsitikimuose egzamlnavluias 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias klaidas. 

8 pečiai ė atyda atkreipiama ma* 
kyklos vaikučiams. 

Valandos nuo l t ryto 11d t va* 
karą. Hedėliomla nuo 10 ryto Iki 
l pa pietų, 

(Dabar gyvena:) 
4712 8. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

O erai 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 Labaratorlja: 112S W 
18th St., netoli Morgan 81 

TAULNDOS: Nuo l t—1 1 pietų 
ir nuo t iki 7:80 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: S l l t . Naktį 

•outn Shore 2218 
Boulevard 4188 

3235 South Halsted S t 
Vai. 9—lt A. M. Ir po 8 v. vak. 

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas tr Ak u žeria 

S315 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7 9 v a k a r e 

Pritaiko akinius, atitaiso regėji
mą, akių įtempimą, ir gal

vos skaudėjimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Valandos: nue 1 iki 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 

3265 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 7679 

DR. M A U K KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 
VALANDOS; 

Nuo 10 iki 12 diena. 
Nuo 2 iki S po pietų, 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 diena. 

Offise Tel Lafayette 57»3 x 
Res. Telef'. Virgtnia 0518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

4449 S. California Avenua 
VaL: 1—5 p. p. 7—9 vak. 

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijoa Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligrų 

Ofisas 310% So. Halsted St., Chicagro 
arti 31st Street 

Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10-12 d, 
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CJalMupii Rugaėgo 7, 1927 

sau ant nugaros ledą virto ir " D r a u g o " : piknike paroclyti pelną, reiškė jam savo dėkin- NORTH SIDE 
utriuškiiio kairiosios rankos didelių įdomybių. guma už talką. B savo pusės' Lietuvos Vyčių 5 kp. nie-: 

tris pirštus. Nukentėjusi* ne 
. X Atvykę iŠ Lietuvos sve- lietuvis. Jis buvo Hrtrs. 
.lai kini. Btiblys ir kun. Va- y litiniai yhės dr-jos direlt 
taiii> stebisi Amerikos betų- toriu susirinkimas įvyks t re-

X Labor Day dieną palai-

NAMAI - ŽEMĖ 
gerb. klebonas žadėjo patai- nesinis susirinkimas įvyks ru-

dota .-Kunigunda Karpausk ie - | k i n i n k a u t i *Q*&i} Kplati-jgaėjo 7 d., 8:00 vai. vakare. 
nė ir Sauioškienė. K. Karpau- Įm m e- ' . j«v. Mytoito patap. svet. Fra-
skienė buvo labai uoli katali- j X Rugsėjo 8 d. Marcmette fao v i s u mu'n* kuoskaitliii-

VVest Skteje ruKs. 5 d. m kataliką darbštumu, tne«- ėiadienyu, rugsėjo 7 d> Aus- k t, i r k a i p o t o k i n e h u v o gar-iPark (;įmimo š v e n ė . Panelės &**»*& susirinkti. Yra svar-
buvo labai iškilmingai su t ik -> « i l s i n s i m u prie >avu pa- n * Vart^ parap. svet. Tai , i m u n a ^dievių laikrašėiuose. j parap. pirmą kartą ąpvaikš-
tuvės gerk kun. F. Kudirkos, ia}/i.ju.* Ims svarbus susirinkimas. Vi- (jarbė šeimvnai. 'cios Švenė. Panelės Gimimo 
kun . A. Rublio h kun. J . Va- XA1. Va l iu l i s galvoja , ka ip „j d i rek to r ia i prašomi bū t i . j 

• v , . ; . , , . it,;.,i,t.w> i>».l-,. va ik i . , i - r i -o r • X vVest P u 1 mane k a r n i v a -
laiėio Svečiu buvo net iš vfrai Bncntan Parko vai**- X Kiieįika- Pranas Jurgai- ~ . . 

,- Mviinu ; >'ni..|„nn" nik L« -V rn t- i i • • bis labai sekasi. Žmones no-
is nuveftus j uraugo P1K-,tis, is To\vn of Lake, vienai 

Kenosbos, VYis. Dalyvavo a- m i 

nie (><K> žmonių. Skanią vaka- llik;)< n , " s - n (l- XLat' L ' X -" savaitei išvažiavo j Detroit. riai darbuojasi su nauju Jde-
bonu. .Mieli., paviešėti pas gimines, i 

X Hugs. 3 d. pp. Mickeliu-j X Nedėlioję gerb. klebonas 
nu namuose buvo suruošta gra kun. J. Statkuj įurštai ragi-

dieną. Bus iškilmingi mišpa
rai 7:30 vai. vakare ir pamok
slą pasakys gerb. kun. Valai
tis, ką tik atvykęs iš Lietu
vos. 

bių re ika lu s v a r s t y m u i . 
Raštininke. 

X Basquet piknikas N. Pr. 

riene suruošė vyrai, progra- <») :>(J kP- orkesda grieš. 
ma išį.ildė keturi el.orai ir X Pereitą nedėl.ą .vyko Sv. 
dau, kalbėtoju. Kryž ia i ,mr. piknikas ivr-

X Pf 
ko darže .vyko i., v w . ^teimM*: tnnmų 1)UVO M ^ I ^ ^ ^ ^ S i ^ ^ iiku dienraštis Amerikoje. n a * a k i m i ™ ' d a v * * « * * do~ 

rausko darže. Pasitaikė paiki j i ' i ^ p r i ^ 1 ) a r t v " -Vvt ies" no skaityti „Drdngii," nea jis ^ v Panelės J)r-jos is Brigliton 
Per Labor Day (Vrnaus- . . . , . . \/A »«P«»^ lMll> wjwvsa ( / > & pi .) „ , i m vvko labai serai O-

• •. liana ir pasisekimas buvo L , Zdankui Per "par- yni vienintelis lietuvių kata- l a r K 0 P 8 ^ * 0 J a D d l S e r d L u 

uže ivvko L. \ . (bie. ;. . . nu., p. u. MUIIIMU. I U |mi J *_I . _..._. ^ ±-Apskr. piknikas, kuris gi 
ovanu. daug. Buvo nemažai biznierių, N 

M ('i,,,. Zalur,kis po»irod«| A u k i t i l i ( , i a i (lžia l lgiasi, 
X Praeitą nedėlią Aušros 

Vartą bažnyčioje pamaldas 

X (Irižes ir Lietuvos kun. iiHS Jisai labai pageidautinas! • , ..» -««---«-#, 
^ - - . [ vo ir zenaueius reprezenti 

'. Kudirka, Marijonu Provin- puikiai pasirodvti ir "Drau- ,.. , , , T 17rtl .... 
1 . • ' * ;ti gerb kun. J. Valaitis, 

iolas Amtiikoj. labai gerai g©" piknike. 

pgi didžiuojasi, kad atvažia-
uo-

F. 
eiola; 
atrodo. Kelionė:* nuovargio x Praeitą šeštadienį prie XVisu Šventųjų par. pik-
žvmiu visai nematyti, 'Jurgio Niekaus krautuvės p o l n i k a s sekmadienyje 4 nigs. 

CJerb. 
klebonas džiaugiasi, kad ir 
"Draugas' ' prisidėjo./ 

So. NVestei ave. j labai gražiai pavyko. 

GRABORIA1: 

S. D. LACHAVVICZ 

iš t iko nela imė. Ledo išvežio-
JJ. tojai turėjo į Žiekaus krautu-
- ^ ve Įnešti KM> sva ru ledo šmo-

Lletuvls Graborlu-
1514 W. 28rd Place 

Chlcago, IU. 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu at ; 
•iAauktl, o mano 
darbu busite užga
nėd int i 

Tel. Canal 1271 
1199 

X K. Kaėkauskas ir J. Ti
tą. Ledo nešėjas, bedėdamas fcu&ifl iš Roselamlo žada 

vaną. Ją laimėjo "Draugo"; 
skaitojas A. Nabažas. 

AR ŽINAI, KAD 

IJ&\ lava duktė iš
moksta Dress De-
sipnlns: ir Dressma-
kin°r. Tai puikus ir 

apmokamas 
darbas. I.eng-va iš

mokti. Pareikalauk N e m o k a m o s 
knygelcV. 

MASTER DRESSMAKING 
COLLEGE 

J. P. Kusnit-ka. vedėjas 
190 No. State St. Ii am p. Lake St. 

1 O-tas augštis 
(23 -23 ) 

J 

[VAIRUS K0NTRAKT0R1AJ 

Mintir. išrasti telegrafą kilo pas i 
profesorių Morse,' kuomet jis vyko Į 
iš Europos j Ameriką? Ir jis be ! 
atidėliojimo pradėjo daryti bandy-

X V i e š ė j u s i R o c k d a l e p a s j m u&- Bandymai baigėsi tuo. kad ta- < 
. . , . I po išrastas vienas iš didžiausiu iš- į 

s e s e l l i r ClllO.agOJ \>a* p . S a - radimų. Prof. Morse keliavo 1832 
kalus oonia Aertvitienė ižvmiim ' Po 8 metų kongrosas ""i^sitikė-
KrtlUS p o n i a raniviueiie, ! ^ y i n i j t m a l p ^ ^ j ^ pinigų pastatyti te le-
Brooklvno, N. Y., veikėja pra- erafo stotis tarp washingtono ri 

Baitimore. Sumanymas telegrafą iš
eitą nedėlią greituoju trauki
niu (20tb Oentury) i švyko 
namo. 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi-
gesnis L z Ki
tų Pataravimas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PAČI RABI ; V K O Č J A I 

I>idysis C>f:sas: 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
Tel. Yards 1741 ir 4040 

S K Y R U S 
4447 So. Fairfield Avenue, 

Tel. Lafayette 0727 
SKYR1T-S 

1410 So. 19 Ct.. Cicero 
Tel. Cicero 3794 ir 5094 

S K Y R R ' S 
3201 Auburn Avemie 
Tel. Boulevard 3201 

A. -f" A 
ANTANAS 

KERPAUSKIS 
>llrė r.iir*. 3 d.. 1927 m. 

11:4."> \a l . \ak . M n n i u a m 
žiaus, k i l o IŠ Ttlšhi Apvkr.. 
Plungės parap Niiirariij kai-
mo. Amerikoje iš«;>%.in<> 17 
m»*tŲ. 

Pal iko didel iame iiuliiidime 
Lietuvoje tėvą Antaną, o Ame
rikoje d \ i MMril Oną llar-
kan>kien<; ir Veroniką Arlaii»-
kU'iiv. «l\1 pussos<Tl: A. Kaltc-
kiene ir I>. S|ia<lickiene, ir 3 
ĮHisbroliiis: P. Jonušą. Anta
ną ir .luo/.ą Uaminius . 

Kmia^ paiaim>tas i:t25 SUi. 
I.ea\ itt si. Lakl<ituvė< |v>ks 
ke t \ erge . i .iy*. H d. iš nriiuj 
H vai. bus at lydėtas f Auš ios 
A'artų »>ažii><-ją. k u r i o j e į v y k s 
ifct lt i l i i igos i m m a h l o s ui ve!i<»-
nio sielą. P o |»amal<lu bus 
nulydėtas J ftv. Ka/ imiero ka
pines. 

Nuoširdžiai k \ i eė iame \ is i is 
gimines, draugus-ges ir iia/.ys-
tamiLs-mas dalyvauti 3loaė lai
dotu vėar. 

Nuliudę tėvas, seserys, p.is-
M*rės ir pusbroliai. 

I.aidoliivėm.s iiatarnauja jri-a-
IMIHIIS S. U. T.achavvk z. Tel. 
( a n a i 2199. 

# « 

M I C K U S 
M M rūgs. 5. 1927 m. 12 

*al. d. 31 meto amžiaus. Kilo 
iš Raseinių Apskr. k i a / i u pat*. 
Joniškio kaimo. 

Pal iko dideli | n e nul iūdime 
mote i} l.ilian. dukterj Jule, tė 
vą Antaną, motiną Ito/aliją. 
brolį Prancišką, dvi seserį: <>-
na t;arbauski«'iK\ FJz. ž l e k i e -
n«; ir š \ogerlus . Lietuvoje du 
t lė i les , pras-brolf ir |ais.s«*s4»n's. 

k ū n a s |>ašar\otas 3316 YVa-
lla<-<- St. Laidotuvės } \ \ k s lH*n-
kla4lienyj<', rūgs. 9 d. Iš na 
imi H \al . bus atly«lėtas į šv. 
Jurgio t>ain>eią. kurioj*' f \yks 
gedul ingos pamaldos už velio
n io sielą. |M> ftamaldų bus nu
lydėtas ) .Šv. ka / i in iero kapi
nes. 

Niioširdž'ai kviečiame visus 
gimines, draugus ir i>ažystamus 
dalyvauti šios<» laidotuvėse. 

Nuliūdę moteris, duktė, tė
vai, brolis, sęserys Ir s t o g e 
l iai . 

Laidotuvė-niN patarnauja grab. 
S. P . Mažeika. Kartis 1138. 

J. F. RAD2 IUS 
Pigiausias Lietuvis Graborioa 

CHICAGOJ S 
Laidotuvėse pa

tarnauju gerlau-
lr pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
arabų išdirbystės 

OFISAS: 
§68 West 18 St. 
Tel. Canal »5174 
SKYRIUS: S238 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4063 

METU ATMINIMAS 

Tel . Roosevelt 7532 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nul iūdimo valandoje suteikiam 
Ceriau.sj patarnavimą. 

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

1911 CANALPORT AVE. 
CbJcago, III. 

Tel. Bonlevard 413t 

A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Mnaų patarnavimas laidotutrėae 
•r kokiam reikale, visuomet eata 
•anžlningaa Ir nebrangus, todėl 
kad neturime l i laidų užlaikymą 
•kyrlą 

S907 AUBURN AT». 

KAZIMIERAS SELENIS 
Jau praėjo vieni metai Ru^piučio 9, 1927 kaip žiau

ri mirtis išplėšė iš mūsų tarpo mūsų myiimiausj vyrą, 
Teveli užmušf- darbe bedirbant. 

Netekome mes šviesios žvaigždes, kuri švietė mušu 
akyse ir linksmino mu:ii širdis. Spaudžia jus šalta 
žemelė, o mušu širdis nuliūdimo ašaros. Laibuna jums 
lengva ilsėtis Viešpaties ramybėje, mes savo širdyse 
niekados jus neužmiršime. 

Atminimo pamaldos bus Rugsėjo 9 d., 1927 m. 
8 vai. ryto, šv. Antano bažnyčioje Cicero, 111. 

Kviečiame visus gimines, draugus ir parapijomis 
dayvauti šiose pamaldose. 

Liekame didžiausiame nuliūdime Moteris Magda
lena, Sunūs Antanas ir dukterys: Magdalena ir Ade
lė ir augintinė Eleanora, Seleniai. 

X Alarquette Park par. ba-
zaras pasibaigė ir pavyko. 0-
ras pasitaikė gražus, tat kiek
viena, vakarę bazare buvo 
daug žmonių. Pelno padaryta 
virs $3,r)0Q.()0. 

X Paskutinę diena buvo 
daugiau žmonių* ..negu bile 
kuriij kita dienia Tų diena 
dalyvavo daugelis vietinių 
inteligentų, taipgi ir "Drau
go" platintoja* Jisai stojo 
talkon ir uždirbo $24*60 pa
rapijos naudai. Jisai turėjo 
dovanų — penkias " Draugo" 
metines prenumeratas. Tik tos 
dovanos dar njekani neteko. 
Jos pa l ik tos ** Draugo" pikni 
kui. Klelninas priimdamas is 
' ' lyrau^o'' j>l«tintojo patlarytą 

rasti pilnai priklauso minėtam pro
fesoriui Morse. Bet pojo daug kilus 
mokytu žmonių tobulino telegrafą. 
Ar žinai, kad rūkytojai labiausia 
mėgsta Helmar ir kad jie niekad 
negrįžta pri ekit,u ^igarelų. Kartą 
pabandysi, tai liksi su Helmar ant 
visados. Bandyk Helmar šiandie. 

PARSIDCOL-A 2 fl. po 6 kam
barius namas. Pečiais Šildomas. 
BeizSnente keturių kambarių pagy
venimas. Del nesveikatos vyksiu \ 
Lietuvą, parduosiu pigiai. Savininkas 
ant 1-mo flioro. 
5932 So. Maplevvood Avenue j 

i "•• > ( 3 - 6 ) 

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT CO. 

S A V I N I N K A I 
GREG0R0WICZ BROS. 

Užlaikome: 
Maliavos, Aliejų, Stiklu, Auto reik
menų, įrankių, Indų ir kitokių na
minių % reikalingų re ikmenų. 

Turime plumbinių ir elektros 
reikmenų. 

1901 WEST 47th S T R E E T 
Telefonas Lafayette 4139 

Chicago, IU. 

D I D Ž I A U S I 
BARGENAI 

NAMŲ IR 
AUTOMOBILIŲ 

• 

PADĖKOM! 
.-,„—"-

A. A. 

ANDRIEJUS 
GRABAUSKIS 

VALGYK IR NORĖK. 
Kam varginti šeimininkes, kad pas 

m u s gali gerai pavalgyti. Tik ati
dariau restoraną, kuriame gamina
me- naminius , gardžius ir Aviežius 
valgius. Restoranas .švariai užlaiko
mas, patarnavimas kuo mangiausias. ' 
Tas mus valgydama* nožino-i. kas 
tai yra alkis, o svarbiau&ia kas tos 
per vidurių Ilgos. 

s KAROLIS MAROZAS 

2343 So. Leavitt Street 

6RIDGEP0RT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Manavojame, dekoruojame, kal-
s imuojame ir popieruojapne na
mus. Padarome darbą greitai ir 
pigiai. 

Užlaikome maliavų, poplcru ir 
stiklu ir t. t. 
3149 SO. HALSTED ST. 

Pres. Ramancionis 
Cliicago, 111. Tel. Yards 7282 

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

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

REIKALINGA patyrusią 
"lamp shaile" dirbėjų, ir 
siuvėju rankomis, taipgi na
mų darbams. 

MAYFLOVVER 

451 East Ohio Street 

Rcom 507 

Imkit %Chicago & Grand 
Ave. strytkarį, kurs prie pat 
durų. 

BUDAVOJAM naujus namus. 

taiso m senus, perbūdavo jam, iš
taisome ofisus ir storų frontus. 
Tie darbai mūsų specialybė. Mū
sų kainos žemiausios. 

JUOZAS RIMUTIS & CO. 

3204 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 7334 

rašaukt į arba kreiptis nuo 6 iki 
& vai. vakare. 

( 2 0 - 2 0 ) 

MORTGECIAI-PASKOLOi 

4 flt. bizniavas kampinis 
namas, įmokėti $3,000 kitU3 
kaip renda, savininkas mainys 
bilia ant kokio biznio. 

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

R E N D O N kertinis storas naujame 
name. Tinka bile kokiam bizniui, 
bučernei, groeernei ir kt. Garu ap
ši ldomas. Pamatyk savininką. 

11934 So. Michigan Ave. 
Tel. Pu l lman 5114 

( 7 — 1 2 ) 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai 
Paskola sutelkiama J vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas $500.000.00 
8804 S. K E D Z I E A V E 

Tel. Lafayette 8788-6718 

45 automobilių garadžių ga 
Įima pirkti su namu arba vie
ną biznį. Įmokėki $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 lotų. Kaina 
$8,500. 

BlllllltMIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIINIIIIII^ 

i T I R E S & O I L S | 
I DIDELIS BARGENAS % 
S K EI J , Y — S P R I N G F I E L D T I R E S S 

7 kambarių rezidencija ran
dasi Foun du Lac, Wis. įsi
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. 

| 30x3M> Reg $6.95 

| 30x3V2 over 7.90 
$12.45 | 31x4 . . 

i 32x4 . . . 

33x5 

Mirė trečiadienyje, rug-
pj. 31, o palaidotas rug
sėjo 3 d., 1927. 

šiuomi norime pareikš
ti padėkos žodžius, kurie 
prisidėjo prie laidojimo I E 32x4% . . . 
mane tėvuko. Reiškiu pa- E 
dėk* gerb. kun. Vaičiūnui I = 33x41/2 . . . 
už atlaikytas gedulingas 
pamaldas ir pasakytus 
gražius pamokslus bažny
čioje ir kapinėse. Dėkoju 
dviem svečiam kunigam,* 
kurie teikėsi dalyvauti 
pamaldose. Dėkoju grab-
nešiams ir visiems lydė
jusiems į kapines. 

Dar dėkoju ?>. Eudei-
lriui, graboriui, gražiai tar I E 
navusiam visu laidojimo | | 
ISlku. 

i 

29x4.40 .... 
29x4.95 .... 
30x4.95 
30i5.25 .... 
Ol.X0.—0 .... 

30x5J7 .... 
33x6.00 .... 

$7.85 | 
11.45 | 
12.50 | 
13.25 I 
13.65 | 
15.25 | 
15.9", I 

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. 

St. Šimkus. 
wm 

g 100% Pure Pennsylvania Motor Oils § 
E LIGHT 5 gal. can .• _ $2.75 S 
E MEDIUM 5 gal. can 2.95 S 
E F O R D 5 gal. can , 3.15 S 
= H E A V Y 5 gal. can 3.25 E 

SHELL GASOLINE 
52nd Western Auto Supply Co. 

1 5158 So. Western Ave. | 
S Tel. Prospect 8157 S. KANAPACKIS Prop. = 

«riiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiHx 

C P. SUROMSKIS 
& 0 0 . 

REAL ESTATE BROKER & 
AUTOMOBILE DEALER 

5833-35 So. Western 
Avenue 

Tel. Hemlock 6151 
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