
"t>raugas" £ra fjetuntėlis liet. 
kat. dienraštis.' Jis jų reikalus re
mia ir nuo priešų gina. Priešai 
skaitlingi — -darbas nelengvas. <a 
"Draugas" laukia i5 katalikų / 
paramos, nes juk priešai jo nerems, n 

Spauda ** tai gtdinga jėga. Tą 
jėgą gerai panaudoję, sukūrėm* 
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos prieius. 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raitais katalikišką spaudą. 
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Meksikoj Calles Parduoda 
Kat. Bažnyčios Savastis 

Valstybes Nori Vietos T. 
Sąjungos Taryboje 

J. E. KARDINOLAS LAIMINA LABDARIŲ DARBĄ. 

1 

Ispanijos Karalius Apie 
Nacionalį Susirinkimą r 

ANGLEKASIŲ STREIKAS IR TOLIAUS 
T C S I A M A S 

CALLES PARDUODA BAŽ
NYČIŲ SAVASTIS 

NORI INEITI T. S. 
TARYBON 

MEXICO CITY, nigs. 15. j GENEVA, rūgs. 15. — šis 
— Meksikos diktatorius Calles |T. Sąjungos suvažiavimas tū
liai pasibaigsiant jo tarnybai,! rės išrinkti tris naujus laiki-
kas įvyks ateinančiais metais, i nuosius narius tarybon. Tary-
žada pilnai "apsidirbti" su . bon tuotarpu nori patekti še-
Katalikų Bažnyčios savasti- j šios valstybės: Belgija, Suo
mis, mija, Portugalija, Kuba, Grai-

Paskubęs bažnyčių naeioni i -N* i r K a n a < i a -
lizavimą ir jas uždaręs, šian- j Britanija, suprantama, pir-
die užgrobia bažnytines savas- miausia stovi už Kanadą% 
tis ir parduoda. Nemažai tų t , . , . ... .v , .. . , 

\ okiHija pasižada remti Ka 
parduoda. Nemažai tų\ 

j 
i nada ir Belgiją. savasčių jau parduota. 

Diktatorius tikisi tuo būdu Į 
surinkti apie 50 milijonų dole-į f\ SĄJUNGOS SUVAŽlAVI-
rių. (Jirdi, tais pinigais busią 
padengti.s išlaidos malšinant 
"katalikų'' revoliuciją. 

MAS ARTI GALO 

ISPANIJOS NACIONALIS 
SUSIRINKIMAS 

GENEVA, rūgs. 15. A-
teinanti šeštadienį visų didžiu
lių valstybių delegatai — už
sienių ministeriai —IT. tSąjun-

— i gos suvažiavime žada kas sa-
MADRIDAS, rūgs. 15. —fvo keliais išvažinėti į atosto-

Paskelbtas Ispanijos karaliaus į gas. ' -M 
dekretas, kuriuo einant ateina-; Tuomet iš suvažiavimo pa-j 
ntį mėnesi bus sušauktas na-!siliks Vien grobai ir jis bus 

Lietuvos Referendumas Spalio Mėnesy 
Lietuvoj Apgulos Stovis 
AREŠTUOTA 2,000 SUKILĖLIŲ 

Iš privačia šaltiniu gautomis žiniomis — tautininkai, 
dabar valdantieji Lietuvą, referendumą t. y. tautos atsi-
klausimą del Konstitucijos keitimo žada daryti š. m. spa
lių mėnesyje. 

BERLYNAS, rūgs. 1.3 d. — Iš Kauno per Varšavą 
atėjo žinių, kad prie Tauragės eina mūšiai tarp raudonųjų 

i ir kariuomenės. Lietuvoj paskelbta apgulos stovis. Suimta 
! du tūkstančiai sukilėlių. Nukautas Tauragės karo komen-
| dantas Ignatov?čius. Darbo unijos nuo šiandien skelbia 
j generalinį streiką protestui už sukilimo vadų areštavimą. 

Vyriausybė paskyrė komisiją, kurį turės sukilimą lik
viduoti. 

Kretingos policijos stotin atėjo trys maskuoti m a r 
tininkai ir nušovę policijos viršininką, pabėgo. 

New Yorko laikraščiai rašo, kad praeitam penktadie
ny prie Tauragės muštai-ėję visą dieną. Daugelis mieste
lių ir kaimų buvę patekę j maištininkų rankas, kur imišti-

I ninkai nuginklavę policiją ir užėmę koriuomenės stovyk
las ir stotis. Vyriausybė skubia) prisiuntus kariuomenę iš 
Klaipėdos ir Katino. Majus buvo pasiskelbęs Tauragės 
komendantu. 

CHICAGOJE NEPAPRASTI RUGSĖJY 
KARŠČIAI 

12 meti* vaikas didvyriu ! CHKTAGO, I1L, mgs. 15. — 
I Ties ežeru palei 67 gatvę!kelinta diena šį m^tĄ-ir\*į? 
slaugė M. Madson, 23 m., v<re« 

eionalis susirinkimas pagelbė
ti valdžiai įvesti į valstybę 

uždarvtas. 
0 

Ligi šiandie suvažiavime nie; 
reformas ir sutaisyti naują ko- ko ypatinga neatlikta, išėmus 
nstituciją. gražias ministerių delegatų 

< 

Susirinkimo narių didžiumą. P r a k a l b a s ' 
paskirs pati valdžia. Mažesnei ~ 
narh, d a j Išrinksi, gyvento-' ANGLEKASIŲ STREIKAS 
jai. 

TĘSIAMAS 

Illinois anglekasiai tomis die 
nomis tikėjosi nutraukti strei-

Patsai susirinkimas bus pa-
skirstytas j 18 dalių, kiekvie
noj po 11 narių ir kiekvienai! 
tai daliai vaklžia paves dar-jk<* w P r a d < H i d a r b u s ^ y k l o -
bus. * W S e ' 

Susirinkimas veiks trejis Z A » ^ * a w ^ viršaičiai turėjo 
tus. Bus sudarytas iš įvairių 
luomų ir profesijų reprezen
tantų. 

Gerbiamajam Kun. I. Albavičiui, 
Dievo Apveizdos bažnyčia, 

717 West 18th Street, Chicago, Illinois. 
* Chicago, Rugsėjo 2 d., 1927 m. 

Gerbiamasai ir Mylimas Klebone! 
Patyriau, kad už keletos dienų Lietuviai Katalikai Chicagoje pradės 

vajų sudaryti fondą pastatymui lietuvių ligoninės šiame mieste. Šiam kil
niam darbui pilnai pritariu, užtvirtinu ir taipgi šiuo siunčiu Jums bei Jūsų 
bendradarbiams savo Ganytojiškąjį Palaiminimą. Nuo senai pageidavau, 
kad nors koks pastovus paminklas Lietuviams Katalikams butų pasta
tytas čra šiame mieste, kuriame jie yra skaitlingiau susitelkę, negu ki
toje kokioje nors šios didžiulės šalies vietoje. Ir galutinai po rimto ap
svarstymo nutarta, kad geriausiai butų, jei tas monumentas taptų di
džiules ligoninės formoje ir4Jusy Pačiij šv. Kazimiero Kongregacijos Se
serų priežiūroje globotų ligonius. Aš pilnai atjaučiu, kad panaši įstai
ga šiame mieste galėtų tęsti 'labdarybės misiją del daugelio kartų atei
tyje ir tuo pačiu laiku nutiesti gražion ateitin kelią daugeliui lietuvių kil
mės va*kų, kurie norėtų palikti gydytojais ir slaugytojomis. 

Kitos tautos, kurios atvyko į šį miestą ir jame apsigyveno jau 
turi panašias pirmiausiai saviškius aprūpinti ligonines. Ir aš esu tikras, 
kad Mūsų Lietuviams šiame mieste ir kituose miestuose bus garbė pasi
rūpinti, kad sėkmingai taptų apvainikuotas šis pasiryžimas pastatyti li
goninę lietuviams ir vien lietuvių pastangomis. 

\ Linkėdamas jums geriausio pasisekimo 
Jūsų Kristuje, 

Jurgis Kardinolas Mundelein, 
Chicagos Arkivyskupas. 

tas vidurines vakarų valstijas 
žirneliu vežė 14 mėnesių kudi- j sužnybo nepaprasti karpiai. 

|kį mergaite Marilyn Alier, tu-1 Chicagoj rugsėjo. 12 d.,.30-
' rtingų tėvų dukterį. į Piet>T k a r l ; t i s P ^ 1 0 Uf^ 9 2 • * 

Pro 'šaiį pravažiuojąs dvi- j P s n i u - R u ^ - 1 3 ~ *W 9 5 lai". \ 
račių kažkoks vaikas pervertė psniu. Vakar taipat. Ko pa-
vežimėlį ir kudikiR plumptelė- j "**"»« rugsėjo mėnesiu nebūta 

ilgiausius metus. 
Chicagoj nuo karščio mirė 

I 
jo \ ežerą. 

Slaugės šauksmą nugirdo K. 
Stybes, 12 metų, kurs arti bu
vo. Šis vaikas įšoko į ežerą ir! 
išgelbėjo kūdikį. Tuo pačiu lai
ku ir slaugė buvo įšokus į va
ndenį. Tas vaikas ir jai pagel
bėjo išlipti.. 

Kūdikio tėvas pranešė, kad 
[Vaikas didvyris gausiąs atly
ginimą. 

ŠALĘ TOKYO 

NORI PAKEISTI EKSPER
TŲ PLANĄ 

derybas su kasyklų operato 
riais Chicagoje. Į TOKYO, rūgs. 14. — Kasu-

Derybos tečiaus nutrauktos 'migaura aeroplanu stoty, už 
del uždarbių klausimo. Angle-.45 m a i l h * n u o T o k y ° ' a t s k r l d o 

kasiai griežtai stovi už s enuo - i a m e r i k o n i š k i l a k u * a i ™™P l a -
sius uždarbius, operatoriai nu- . n n " P r i d * o f Į * * * " 
sistatę mažinti. Nėra tikrai žinoma, ar jie 

Tad streikas ir tolesniai te- leisis per Pacifiko vandenyną 
i Hawaii salas. Visi nurodo 1* 
saugotis to skridimo. 

WILSONO AIKŠTE PAKEI
STA RADIKALŲ VARDU 

BERLYNAS, rūgs. 15. — I 
Vokiečiai ėmė darbuotis tikslu siamas. 
pakeisti ekspertų (Dawes'o) \ 
reparacijų mokėjimo planą. TOKYO, rūgs. 15. — Japo-
Tvirtinama, ka/1 tuo planu *| nijoj siautusiam taifūne (vėt-
griaujama 'Vokietijos ekonomi- roj() turėjo žųti apie 600 as-
nė padėtis. " menų. 

—' PRAHA, Čekoslovakija, ru-
BERLY^TAiS, rūgs. 15. — TOKYO, rūgs. 15. — Korė- ' gs. 15. — Lucenec miestelio 

Vokietijos karo laivynas turiv os mieste Seoul teisiami 95 taryba, kurioje yra keletas ra-
manebrus Baltijos juroj. .Va-' japonai ir koreonai komunis- dikalų, pasidarbavo ten Wilso-
kar manebruš aplankė ir pre-į tai tiž sąmokslą prieš gyvuo- no aikšte pakeisti Saceo-Van-
zidentas von Hindenburg. '| jančią tvarką. • zetti vardu. 

Gaus policijos garbės 
žvaigždę 

Policijos viršininkas Hug
hes pranešė, kad jis suteiks' 
garbės žvaigždę Richardui 
Krogh, 24 m., studentui, 7558 
So. Wabash ave. 

Krogh aną vakarą parėjo 
namo ir viduj rado vagršių. 
Abu susiglėbiavo. Vagišius pa 
siliuosavo. Krogh jj vijosi per 
kiemus, gatvėmis ir gatvaitė-

PARYŽIUS, rūgs. 15. - MJ5*IC0 SEF'iŽ&M mds- Už kelil* hlokx* vagišiuS 

Prancūzų karo veteranų or- ~ C a l l e
i
s v a l d a a d a r b « ° J a ^ 'spruko į pravažiuojantį gat-

ganizacijos kairysis sparnas S a v o ^htinm8 P n e g U f l P 8 ^ vekarį. Krogh paskui jį ir gat-
l in t l* į vekary jį nušovė. 

Areštuotas gen. J. D. R. Ga-| Nušautas neidentifikuotas, 
rrido, buvusis Meksikos mili-' 

keliolika asmenų. Kituose mie
stuose karščiai dar didesni. 
Kai-kur uždarytos mokyklos. 
Montgomery, Ala., rūgs. 13 d. 
karštis pakilo ligi 98 laipstuų. 
Decatur, IU., — 96 1. 

Springfielde, 111., mokyklos 
atidarytos tik ligi pusiaudie
nio. Carbondale, 111., apylin
kėse vietomis užregistruota 
100 laipsnių šilumos. 

Iš federalio oro biuro pra
neša, kad dar šiandie busią 
karščiai. Rytoj gi gal įvyksia
nti kokia-nors atmaina. 

AMERIKONIŠKI LAKŪNAI FRANCUZŲ KARO VETE
RANŲ TARPE NESU

TIKIMAI 

NORĖTA NUŽUDYTI OB-
REGONĄ? 

atskilo. Jis atsisakė dalyvauti 
Amerikos Mgioninkų pagerbi
me. 

Greitai nubaustas 
Chicagoj suimtas plėšikas 

Baker, vadinamas "Gat", ku
rs prisipažino yra kaltas, tei
smo nubaustas kalėjimu nuo 
vienerių metų ligi gyvos gal
vos. 'Tuojaus paimtas į Jolie-
tą. 

Kairieji veteranai tvirtina, Į 1 ™ f a d ^ ^ o s direkto- | Ž U V 0 7 m*ų mtrgaM < 
kad Amerikos Legionas nėra ,™ 8 ' į. J' * G r a n a d o s ^ b ^ - Sylvia Urbanek, 7 metų, ' 
darbo žmonių užtarėjas, be t ! - S 1 . s / a p t o 8 1 0 S P° l i c l J 0 S * * # 3814 W. 26 s t , su kitomis me-
tik kapitalistų įrankis. m n k a s - rgaitėmis suposi Gary mokyk-

Jiedu "įtariamu" sąmoksle los kieme. Besisupant jinai 
PARYŽIUS, rūgs. 13. — I- j nužudyti gen. Obregoną, ka- staiga nušoko ant žemės ir ne-

talijos vice-konsulio Nardini. Indidatą į prezidentus, Calles'o suspėjo pabėgti, kuomet sunki 
supykla jai sviedė i galvą. 
Už valandos mergaitė mirė. 

Mrs. Sheehan, 25 m., po-
licmonas rado Halsted gatvė
je, arti 49 place, išmestą iš au-
tomobiliaus. Jinai važiavo su 
berniokais. 

užmušėjas čia tuojaus suimtas,; sėbrą, 
kuomet jis iš konsuliato mėgi
no pabėgti. Kol-kas jis neiden
tifikuotas. 

¥IENNA, Austrija, rūgs. 
115. — Rumunijos princas Ka-

• į « « 1 

{tariamas pašautas 
Nuo policijos bėgąs įtaria

mas užpuolikas pagautas į ko
ją. Tai J. Dendura, 39 m., 2110 
Cullerton ave. 

CHICAGO IR APYLIN-
Įphicago Motor Club taksu j K&3. — Dailus oras, via kark 

Policija yra nuomonės, kad Trolis atsisakė kovoti aavo mi- už gazoliną reikalu kreijriasi tia; vakare pramatoma at mai
tai bils antifašistas. rūsio tėvo palikimą. vyriausiąjin Illinois teisman, na. 
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D I E N O S K L A U S I U A L 

( LIETUVOS PADANGEI APSINIAUKUS. j 
Aną dieną rašėme apie nelemtąjį Tauragės įvykį — 

sukilimą ir pada rėm tam tikras išvadas. Iš pirmojo Eltos 
pranešimo galima buvo tik spręsti, kad socialistai Tauragėje 
sukįlo vien tik plėšimo tikslais, nes jų Vadai iš Lietuvos Ban- j laikrašti į bėdas. " J i s yra 

Redakcijos vargai. 

" Darbininko " redaktorius 
L. D. S. Seime skaitė refe
rate, kuriame tarp kito ko 
palietė ir redakcijos proble
mas. Gana plačiai rašo apde 
santykius redaktorių su ko
respondentais, kurie labai 
dažnai, esą, cariškai reikalau
ja dėti korespondencijas kaip 
parašytos ir tuomi nori įtrau
kti laikraštį į bėdą. Anot jo, 
redaktorius samdomas ne 
tam, kad butų korespondentų 
ir keno kito pastumdėlių, bet 
tam, kad sutvarkius kores
pondentų raštus ir neįvėlus 

Didžiausias karinis lėktuvas. 

-ko skyriaus daug pinigų buvo išvogę. 
Užvakar atėjęs Eltos pranešimas jau aiškesnėje šviesoje 

sukilimų nušviečia. Dabar jau yra aišku, kad socialistai gana 
planingai prie sukilimo ruošėsi ir rugsėjo 9 d. norėjo nu
versti Lietuvos dabartinę vyriausybę. 

Kuomet Pajaujis, Žemaitis ir Tornau, liaudininkų šulai, 
gegužės mėnesy ruošė sukilimą, netoli matantieji žmonės, 
kad ir pačios kraštą valdančiosios tautininkų partijos lyde
riai, sakė, kad socialdemokratai valstybingesni ir korektin-
gesni žmonės už valstiečius liaudininkus, nes jų ir spauda ne 
taip karinga, ir vadų veikimas švelnesnis ir jų žygiai atsar
gesni. "Lie tuv is" social-demokratus, jei ne aukščiau, tai ly
giomis su krikščionimis demokratais pastatė Toks tautinin
kų nusistatymas link socialdemokratų buvo labai negudrus. 
Tautininkai nesuprato socialistų strategijos. Savo nevykusiais 
jų gyrimais, juos drąsino ruoštis ir vykinti sukilimą. 

Bendras frontas. 
Jau tuoj po gruodžio 17 d.pervarto buvo aišku, kad val

stiečių liaudininkų ir socialdemokratų bendrasai priešvalsty- n u o P r o t e ^ - Netalpinsi vi-
tai susilauksi dvi boni-

kaip tik tam, kad suvaldžius 
ir pažabojus cariškai nusista
čiusius korespondentus ir 
bendradarbius, kad laikraštis 
turėtų pakraipų įr nešaudytų 
į visas puses". 

Korespondentų ginčai. 

Korespondentai savo tarpe 
dažnai susiginčija. Vienas 
vienaip, kitas kitaip tą patį 
dalyką, nušviečia. "Todėl: " I r 
žinok tu, žmogus, ką su tokio
mis korespondencijomis da
lyt i! Patalpinsi vieną — pro
testai. Patalpinsi kitą — dar 
didesni protestai. Patalpinsi 
abi — kraustykis iš proto 

sai 
bas — laiškus nuo abiejų ko
respondentų. Daug yra pana
šių kolonijų ir panašių kores

pondentų. Į ką laikraštis pa
virstų, jei jos visos t i lp tų!" 

Džiaugiasi. 
*' Darbininko' * redaktorius 

savo referate džiaugiasi; 
' 'Malonu pažymėti, kad da
bar nieko panašaus nėra ir 
visi mes dirbame pilniausio
je santaikoje ir susiklausy
me. Reikia čia dar ir tai pa
žymėti, kad mes dabar netu
rime nė ypatingų prietelių, 
kuriems pataikaujame, nė 
bosų, kurių prisibijome, nė 
priešų, kuriuos norėtumėme 
persekioti. Vienintelis mūsų 
draugas yra tiesa ir vieno tik 
priešo nekenčiame ir kovoja
me su juo — tai netiesa. Mu
ms visu pirma rupi idėja — 
ne žmogus". 

Politinis nusistatymas link 
Lietuvos. 

Keferate paliestas ir politi
nis "Darbin inko" nusistaty
mas link Lietuvos. Del to sa
koma — "... Mes esame šali
ninkais demokratijos ir esa
me verčiami kritikuoti da
bartinius Lietuvos valdovus, 
jei mums atrodo, kad jie pa
mina demokratybės esmę, o 
ne tik formą. Link Lietuvos 
valdžios mes užimame luku-

Čia matomas Jungtinių'Valstybių karo tikslams pasta
tytas lėktuvas "Super Cyclops", kuris yra didžiausias bom
bardavimui priešų lėktuvas, sveriąs netoli aštuonių tonų ir 
galįs panešti keturis tonus karo medžiagos. 

kęs: " J e i Lietuva savo pre
tenzijose į Vilnių — atmestų 
etnografinius pagrindus ir 
remtųsi tik istoriniais, pagal 
kuriuos, kaip visiems 'žino
ma, Vilnius yra Lietuvos sos
tinė — tai, lenkų nuomone, 
šis klausimas galėtų būti iš-

Lenkija, suprantama, daro 
visokias pastangas, kad tą 
savo banditizmą nuo pasaulio 
paslėpti ir pateisinti. Bet jos 
pastangos trupa del lietuvių 
griežto nusistatymo ilž teisę ir 

nemažos mūsų sąlygose pra
monės punkto šiandien paver
stas siauru Rygos korido
riaus užkampiu ir savo reik
šme prilygintas prie Naugar-
dūko ir Pinsko. Vilnius yra 
atkirstas nuo tų visų kraštų, 
kurie jį išaugino, kurie yra 
jo medžiaginės gerovės šalti
nis ir tolimesnio auginio lai
das; jis neturi išeities į ju
ras. "Perk i r tus išsivadavu
sios i£ caro nelaisvės Didžio
sios iiietuvos kūną į dvi da-
lj, Vilniui gresia liūdniausias 
likimas ir net žlugimas". 

Vilniečių Susipratimas au
ga; netrukus jie pareikalaus 
iš Lenkijos autonomijos; to
liau — paprašys atėjūnus iš
sinėšinti. Vilniečių uždavi-teisybę. Pernai metą Rusija 

pakartotinai kuo aiškiausia niai yra dideli ir darbas mil 
spręstas tokia schema: Vii-1 pabrėžė Vilniaus okupacijos 
nija išskiriama iš Lenkijos, 
kaipo autonominė sritis su 
savo seimu''. Ilerbačauskas 
tvirtina, kad šis planas Len
kijoje turis daug šalininkų. 

VILNIEČIAI IR MES. 
/ 

(Del Spalio 9 minėjimo). 

Netik chieagiečiai, bet ir 
kitų kolonijų lietuviai nega
lime pamiršti, kad šiais me
tais 9 d. spalio sukanka sep-

žiniškas. Okupantų išnaudo
jami jie negali apseiti be pa
šalpos iš savo brolių, gyve-

neteisėtumą. Šįmet per Tautų 
Sąjungos posėdžius, Ženevo
je, Lenkija mėgino šmugelio nančių laisvoje šalyje. Jų 
būdu išgauti iš Anglijos ir ki
tų valstybių savo rubežių ga
rantavimą. Bet tas jai nepa
sisekė ir todėl Lenkijos rube-
žių klausimas tampa atviras 
ir ginčijamas. Jeigu Lenkija 
pati geruoju nesusitars su 

mokslainės ir našlaičių prie
glaudos be mūsų pašalpos tu
rėtų dingti arba į rūsius lys
ti, nes "kul tūr ingie j i" lenkai 
nekartą' jas išmetė į gatvę. 

Amerikos lietuvių šventa 
pareiga ir istorinė misija yra 

kaimynais del rubežių, tai vė- i šelpti brolius Vilniečius mo-

tyneri metai, kaip klastingoji 
riojančių kritikų poziciją, ta- Lenkija žinomam Pilsudskiui 

binis frontas netik neišįro, bet jis sustiprėjo, nes pervarta 
abi partiji lygiai palietė. J ie tuojau miestuose ir provincijoj 
bendromis pajėgomis kure konstitucijos "gyn imo" komite
tus, kurie buvo niekas kitas, kaip tik revoliucijai ruošti bū
riai. 

Krikščionys demokratai buvo nutarę ir kalbino prez. 
Smetoną ir p. Voldemarų kurti' tam tikrus Lietuvos nepri
klausomybės gynimo komitetus, kurie turėtų būti sargyboje 
ir neprileisti socialistų ir kitokių priešvalstybinių gaivai u 
kelti krašte neramumus ir silpninti tautoje atsparumą. Nė 
prezidentas, nė p. Voldemaras į tai jokio dėmesio tuomet 
nekreipė. 

Jei prie liaudininkų ruošiamo sukilimo gegužes mėne
sy, su Pajauju priešaky, nesuimta nė vieno socialdemokra
to, tai dar nereiškia, kad jie nebūt prie to žygio dėjęsis. Su
kilimą ir liaudininkai ir socialdemokratai bendrai organiza
vo. Priešakiu išstūmė tik liaudininkus, kad socialdemokra
tus palikus rezerve. Nepavykus liaudininkams, buvo supla
nuota socialdemokratus sukilimo priešakin iškišti. Pastarieji 
įvykiai tą aiškiai ir parodė. 

Reikia tik stebėtis, kad nė vyriausybė, nė valdančiosios šte tvarką ir apsaugotų valstybę, 
partijos šulai to ar nesuprato, ar nenorėjo suprasti, kad vi
sokio plauko socialistai, gal but neišimant nė pačių komunis
tu, bendru frontu ruošėsi nuversti Lietuvos vvriausvbe. 

riant Wilsono žodžiais watch-
ful ^a i t i ng" . i 

Vilniaus autonomija? 
Anot " L . Ž . " žinomas pro-

lenkas J . Herbačauskas pasa-

diriguojant, ginkluotu užpuo 
limu iš pasalų išplėšė Lietu
vai jos sostinę Vilnių, sykiu 

liau, ar anksčiau Lenkijos sie
nų revizija pasidarys neiš
vengiama, kaip del to Lenkija 
nesispardytų. Sykiu su tuo 
ateis ir Vilniaus klausimo iš
rišimas. 

Kada Lietuvos nepriklauso
mybė buvo kuriama, Vilnie-

raliai ir pingiškai, taip kai]) 
šelpėme aukštaičius ir žemai
čius kovų už nepriklausomy
bę metų. 

Tegul 9 spalio Vilniečiams 
tampa diena vilties ir išsi-
liuosavimo. 

P. žad. 

mo nariai Plečkaitis, Paplauskas ir Kiedys pabėgo Lenkijon 
(gal Želigovskį pagalbon šaukti!) . 

Tauragės sukilėlių rolė, matyt, buvo apiplėšt banką, kad 
turėjus revoliucijai pinigų. Tik, deja, vienas žymius social
demokratas, buvusis Seimo narys ir sukilėlių Tauragėje va
das, krito to šlykštaus tikslo auka. 

Klaidų pasėkos. 
Ši vyriausybė -— yra revoliucijos, geriau sakant durtu

vų pastatytoji vyriausybė. J i sayo laiku turėjo daugiau tei
sės, negu konstitucija jai davė. *Tik Idėja, j i tomis teisėmis 
tiek naudojosi, kiek tas buvo reikalingą savo partijos žmo
nes atatinkamais valdžioje užsiėmimais aprūpinti. Bet, pačios 
valstybės darbe iš vienos pusės nebuvo atatinkamo griežtumo, 

su kitais žymiais Lietuvos čiai buvo. dar permažai tau 
kraštais, kaip Trakai, (Jardi- tiškai susipratę ir dėlto ne-j 
nas, Seinai, Punskas, Šven- pasipriešino svetimiems už-1 
čionys, Braslavas ir kiti. O puolikams taip drūčiai, kaip 

"BEN-HUR" ŽVAIGŽDĖ 
ĮSTOS VIETUOLYNAN 

juk tik dvejatą dienų atgal 
Lenkijos atstovai Suvalkuose, 

lietuviai aukštaičiai ir žemai- Ramon Navarro, meksiko-
čiai: Bet nepriklausomos Lie- nas/ kurs •VBen-Hur'' filmo-

akyvaizdoje Tautų Sąjungos- j tuvos pasisekimas iš vienos ] je užima svarbiausią rolę, iš 
delegatų, buvo raštu pasiža
dėję Vilniaus nepulti ir lai
kytis Bastūnų miestelio ats
tumo, kolei nebus susitarta 
geruoju del bendrų ribų. Bet 
lenkai pasielgė tikrai "lenkiš
ka i " . Savo garbės žodį "did
vyr iškai" pamynė vardan sa
vo gobšumo. Tat 9 diena spa
lio, 1920 metų, tapo visos He-

pusės ir lenkų okupacijos 
keistenybės iš kitos pusės, a-
tidarė Vilniečiams akis; jie 
mato, kad apsukrus atėjūnai 
juos valdo ir išnaudoja, pri
sidengdami tikėjimo ir kul
tūros skraiste; kad- garsus 
Vilnius, lietuvių kultūros cen
tras, pradėjo smukti ir pa
virto į Lenkijos provincijos 

iš kitos pusės neturėta tinkamo plano. Ilgai kraštas laukė * * * • t a u t o s ledėsio diena, apšepusį miestelį bei legijonų 
tam tikrų iš vyriausybės pusės išvadų, kurios atstatytų kra- B e t k o 1 t i k l e n k a i b u s Vilnių-! stovyklą. 

Pačioje pradžioje per maža buvo griežtumo su priešval- *** , t a d i * n a t a m p a L e n k i 

stybiniais elementais ir perdaug ieškota asmeninių atsiskai
tymų. Didžiausi patriotai — Tomkus ir Klimaitis pasiųsta į 

Eltos pranešime paduodama, kad sukilime suimti ir liau-į Varnius, persekiota valstybiniai nusiteikusios partijos ir jų 
dininkų patys didieji šulai — buvęs seimo narys Kvieska, 
buvęs seimo narys Žygelis, Tomau ir visa eilė kitų. Social
demokratų vadai ir šį kartą suspėjo pasprukti — būtent sei-

vadai, kuomet valstybės įstaigose laikyta liaudininkų ir net] 
subolševikėjusių žmonių. 

Šiuo klausimu daugiau parašysime rytoj. 

je, tos dienos neužmiršime ir j D-ras Jurgis šlapelis. Vil
niečių lietuvių delegatas Vil
niaus miesto taryboje, šią va
sarą taip kalbėjo: 

"Politinės sąlygos, kuriose 
dabar esame atsidūrę, padarė 
tai, kad Vilniaus miestas iš 

jos gėdos diena. 

Lietuvių tauta Vilniaus ne
išsižadėjo ir neišsižadės. Lie
tuvos istorinės, juridinės ir 

, ekonominės teisės prie Vil-

sprendė įstoti vienuolynan ir 
pasilikti vienuoliu kunigu. 

J is skaitosi svarbiąja kru
tančiuose vaizduose žvaigžde. 
Dirba Metro — Goldwyn — 
Meyer kompanijai. J i s pareis 
kė, kad pirm ateinančių Ka
lėdų baigsis jo su kompanija 
sutartis ir tuomet jis visai 
apleis tą darbo lauką, ku
riam dirba jau septyneri me
tai. 

Ramon Navarro broliai ir 
seserys yra vienuoliai ir vie
nuolės. I r jis pats visas lai
kas užimtas pašaukimu kuni
gystėn. 

niaus to neleidžia daryti. | įžymaus tranzito, prekybos ir 

Visose J. A. Valstybėse yra 
20,000 centralinių Bell tele
fono ofisų. 

mm 

St. šerkšnas. 
t 

> 

KUR LAIMUŽĖ ŽYDI. 
.A 

i 

(Tąsa) 
Tuo laiku prisiartino antroji deivė. 

Josios veide, akyse spindi grožis, nekal 
tybė, šventumas. Jos rūbai, nors nebran
dus, bet labai gražus; plaukai švelnus 
nusidriekę ant pečių, o ant galvos ža
lias rūtų vainikėlis. Ji tarė maloniu, 
skambanči u balsu: 

— As, jaunikaiti, tau parodysiu ilgą, 
vargingą kelią, kuris nuves tave į tikrą
ją laimę. Jis yra sunkus ir vargingas ko

mės nesurado, o kažkur nuklydo, dauge- i jis atsiklausė savo jaunosios širdelės. J i degė didelį švyturį ir švietė juo kelią, 
lis jų pražuvo ir, geidulių vedami, atsi
dūrė ton bedugnėn amžinon, kurią tik 

uždarytas, jie apsvaigę gyvenimo, gir
tuoklystės nuodais nemato to kelio i r 
klaidžioja purvuose. Nelaiminga ateitis! 
Taigi, apsimąstyk, jaunikaiti, ir pasirink 
vieną iš dviejų kelią: arba baltomis rai- (mis. Gaila įam jų buvo — savųjų draugų! i toji nuostabi šviesa žėrėjo... 

• dėmis nurodytą, vedantį į šviečiančią, Jie virtę amžinais Bacho vergais. Besi- I Širdies atsiklausęs, tartum naujų jė-
amžiną laimę, bet užtat sunkų ir tolimą smagindama "pragaro skystimėliu", jie j gų įgavęs, atsistojo jaunikaitis, tvirtai 
kelią, arba juodomis raidėmis pažymėtą, , tapo geidulių vergais, iš kurių kyla daug pasiryžęs, ir linksmai prakalbo: 

jam aiškiai pakartojo amžinosios laimės j dyg-ų, akmenuotą. 
troškimą. J i jau matė, nujautė tą šviesią- j Prasiskyrė žemė, smarkiai sudunde-

tnmipą, vedantį į laikiną, žemiškų ge- j 
rybių, smagybių laimę. 

Tai tarius, nutilo deivė. Jos veidas 
buvo ramus, akys spindėjo šventumu, pa
keltos į dangų, lyg maldoj paskendusios. 

Jaunikaitis tylėjo. Jame kovojo dvi 
galybės: viena žemiška, o kita aukštes
nė, vedanti prie tikrosios laimės. J is gi-

ką nesenai išvydo jaunikaitis savo aki- j ją laimę, kurią išvydo ten toli toli, kur Į jo, sucypė pragaro galybės, senis Bachas 
piktai nusikvatojo. Gi toji išdidi deivė, 
puikybės pilna, labai nusiminus, nus
krido į šalį už tankiųjų miškų, giliųjų < 
vandenų i požemių šalį, kur žemiškos lai
mės sunųs, Bacho pasekėjai, amžinai 
vergauja, amžiais lėbauja. Tenai Bachas 
viešpatauja, verda alų ir degtinę iš 
karštų sakų ir žmonių kraujo, o jauni
kiai ir jaunosios, nelaimingi amžinai, 
vergauja, šlykščiai girtuokliauja. Jie ne-
gal atprasti, iš vargų išbristi, — jau da
bar ne laikas liautis Bachą garbinus ir 
vargus. 

Linksmas jaunuolis! Savo širdy jau-

^nuodėmingų darbų. I r štai kur pateko 
tie jaunieji, taip begyvendami, žemiškos 
laimės keliu eidami... 

Net sutdrebėjo tai pamąstęs. Šiurpas 

— Šventoji dievaitė! • Aiškų kelią 
man nurodei. Eisiu su tavim, imk mane 
už rankos, vesk per šį pasaulį, — a^arų 
pakalnę, — f laimužę. Nebijau dygių, kur 

perėjo per jo kūną. I r norint jo geiduliai I ant kelio auga. Nors ilgas ir vargingas 
^priešinosi jam, traukė į t$ 'žemiškos lai- ' kelias, bet aš drąsiai juo eisiu, nes įna
mės šalį, bet jis kovojo su jais. Kaip ir . no. širdis jaunoji trokšta vien tik lai-
visada, jis jų nepaisė, nors ir sunkiai, bet Į mė>, amžinosios laimės. Viską pergalė-

sunkumus iškęsiu, kad tik 
kur širdis nurimtų, Į 

Tai , pajsakęs, žengė tvirtą žingsnį 
cia smagumą, jaučia amžiną laimę ar
tėjant vis arčiau ir arčiau. Visur tamsy-žemiška. varginga. Ten tave aš nuvesiu, Daugel išvydo savo draugų toje bedugnė- Į žėsi aukštįyn, prie laimės. Vien tiktai lai-,! 

vargšas jaunuoli. Buk tiktai blaivus, iš- 4je, kurie pirmiau gėrė, linksmindavosi, j mes, amžinos laimės ji troško, — jos n e - | tuo keliu, kurs baltomis raidėmis para- |* bes, klaikios bedugnės, bet jam kelią 
sižadėk gyvenimui atsidavusių, palaidų nešvariai gyvendavo, savo tėvų sunkiai ^patenkino žemiškoj gėrybės. I r jis-klau- sytas, kur ' skaisčioji šventa dieve kelią [ šviečia skaisčioji dievaitė. J is nebijo ei-
druugu, skęstančių lėbavimo — girtuo- uždirbtą turtą vėjais leisdavo. Tiesa, jie j sydavo jos balso visuomet. I r ėjo jos va- rodė, kuris ilgas ir dygus, bet į šviesiąją ti, nors baidyklės šnypščia, savo galvas 
klystės juroje. Pasileidę, girtuokliai nie- linksmai, laimingai gyveno, visą laiką •[ damas. Amžinosios laimės:ieškojo. laimę amžinąją veda... Nudžiugo dievai- iš tamsybių kiša ir jį baido nuo kelio. 
kad nenueis į laimę. Jiems kelias prie jos f Bachą garbino, bet tuo keliu eidami lai- Į Taigi i r šiuo svarbiuoju momentu te! Paėmus jį už rankų, kitoj rankoj už- | (Bus daugiau) 
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Prašau Į Mano Kampelį, j LABDARYBĖS KAMPELIS 
Pažvelgkit pro mano žiūroną. Brooklyniškių pavyzdžiu 

nun užtraukė daina be galo 
L. S. RINKLIAVOS. 

44 šėms išpar- &įmet buvo planuojama dvi Komunistu agitatorius;! ir š audanč ia i 
Ar ne tie>a, kad nužiulytie- j duosim, dolierių prisiliuodu-JL g. rinkliavos: viena baž-
ji radikalai Saeoo ir Vanzetti ,sim; dolierių prisiliuodusim, įm(

v.į0fc;e j^ ta vieša gatvė-
buvo geras " p a š a r a s " uuisit namą pasistatysim ir gyvuo- !

 s e 

dolerinei karvutei šerti. J)a-Įsim". ir vėl išpradžios. • Bažnyčiose rinkliava pri- Tas kuopų darbas nepaai-

atsitįkimie, žinoma, reikės 
daryti kitoki sutvarkymai. 
Bet visvien girtinas yra su
manymas*, kad kuopos steng
tus įrengti kambarius tuos, 
kokius turi numerius. 

Iš kitos pusės atsiranda 
daug tokių, kurie nežadėjo, o 
dabar gausiai aukoja. Tokie 
žmonės verti didelės pagar
bos. 

Labdarys. 

f W W f « « W ) * 5 ' 

L. S. DIREKTORIŲ SUSI
RINKIMAS. 

bar pamalu pradeda ji už 
trukti. Kas bus? 

Komisaras K. V.: Xegali-
limas daiktas, kad ta karvu- j neišeis", 
tė užtruktų; ją šersime Sacco 
ir Vanzetti pelenais. 

Ir vieniems ir kitiems aš l puolė rūgs. 11 d. Bet, pasitai-
drįstų sekamai paturavoti: jkius tą dieną kitai kolektai, 
"Šerai išeis, bet nieks iš to j Labd. Są-gos rinkliava tapo 

nukelta. Dabar J . E. Kardi
nolas mųs klebonams yra 

Mūsiškiai komunistai pri- i pasiuntęs laiškus rinkliavą 
migtinai, kaip buką kuolą 

Kadaisia skaičiau koiųedi- žemėn varydami, nori visus 
ją " D a i n a be g a l o * . J o j gu-1 į t ik in t i , k ad a r t y m o meilė 
drus žydelis už padr.inavinuj niekur kitur, tik pas juos 
dainos be galo (žiema praeis, J gražiausia žydi. Va ir pavyz-jtai šįmet miesto valdžia ne- pastatysime tokią ligoninę 
vasara ateis; vasara praeis, dis. 

liks pamirštas. Tas bus užra
šytą ligoninės registre, taip 
kaip ir į Labd. Centro kny
gose, ir amžiais bus minima, 
kad tokia ir tokia L. S. kuo
pa įrengė šį kambarį, 

vykinti bile kurį šio mėnesio, Man rodos, kad ir sirgti 
sekmadienį. Tikimasi, kad man tam kambary butų daug 
gerb . k lebona i t a i p a d a r y s . ; l engv iau , kur į m u s k u o p a b u s 

Kas dėl viešos rinkliavos, įrengus. Tad visi i darbą, o 

Rugsėjo 7 d., Aušros Var
tų parapijos svetainėj įvyko 
Labd. Są-gos Direktorių su
sirinkimas. 

Susirinkimą atidarė pirm. 
B. Sekleckis, gerb. kun. F. 
Kudirka atkalbėjo maldą. 
Direktoriai buvo labai links
mi pamatę gerb. kun. F. Ku
dirką, uolų L. S., darbuotoją i daugiau darbuotis. Pydami 

HE L M A R A I yra 
tikri cigaretai, 

bet ne paprasti . Štai 
kodėl mUionai ruko 
juos. 

Susipaiinkit Su 

'BĖlMAR. 
Karaliene Žymiausių 

Cigaretų 

t*r*** *ww*r^w> 

ke* nuodugniai apkalbėti. 
Šįmet mųs kuopa praderta 

BALABAN & KATZ 
TEATRAI. 

duoda leidimo. Mųs Są-ga tu- kuria džiaugsimės ne vien 

ir patarėją. 
Susirinkimas išklausė įvai- vesti i r s a v 0 draugus. 

n a r i a i l SUS^mą p r a š o m i a t s i - r p t o w n Teatre a t e i n a n t savaitė 
i bus rodoma "T\velve Mi.es Out". 

Gražus veikalas ir vertas pamatyti. 

žiema ateis ir t. t.) gavo mu- Hamburge įvyko komunis- *&» įstoti į Chieagos Diocezi- išlaukine išvaizda, bet vi .: rnis raportus, vienus užgyr^, Labd. Sąj. 9 kp. valdyba. 

/ . ikanto p a s k i r t ą dovaną . tų demons t r ac i j a s ą ryšy su 
Tokias dainas be galo gie- Saceo ir Vanzetti nužudymu, 

da mūsiškiai laisvamaniai. \ Pamatė gatvekariu važiuojant 
Brooklyniškiai jau ar ne vieną polieistą, supuolę išsi
lenkti metai kai traukia: trankė ant gatvės, sumušo, 
" šė ra i pa^iskleis, dienraštis paskui peiliais pribaigė. 
išeis, dienraštis išeis, visi A- Ar-gi ne gražus adymo mei 
menkos lietuviai į mūsų bučį lės įrodymas? 

jos Labdarybės Sąjungą, ta- daus įrengimu. ! k i tus a tme tė . D a u g i a u s i a pa- i 
RAŠYKITE "DRAUGUL* da bus galima gauti iš tos" Tikimasi, kad ftv, Kaz. * ™ e * laiko p a m t a n m ^ kaip-

e%TU vedama ligoninė bus U-' ̂ kilmin^iau pradėti didelio. Z1JN1Ų 
goniams tikras sveikatos š a l - i ( ! u l b o **»&* ^ >• k a s h m > , 
iini< 'pamatų visų laukiau.ai ligo-j 

sueis", ir vėl iš pradžios. Kampininkas. 

TEATRAMS V E I K A L A I 

rinkliavos tiek, kiek mūsų 
labdariai surinks. 

Viešoji rinkliava Labd. Sa
gai duodavo kasmet apie 
$5,()00. Šįmet Są-ga to nusto
jo. Tat visi lietuviai prašo
mi kitu būdu dalį Labd. Sa
gai paaukoti. O geriausias 

Roosevelt teatre ateinančia savai
tė bus krutamuose paveiksluose 
"Camille", kuriame svarbiausią role 
vaidins Miy.s Talmadge. 

Labd. Są-gos Centras gau
davo daug žadėjimų. Dauge-

budas, tai rinkliava bažny-jlis sakydavo, kad kpip tik na-

Vargšas. įnmei-
„- Apgailestauta kun. A. Sta-
ŽADĖJIMAI. niukynas, kuris butų turėjęs 

tą darbe pradėti. 
Statymo darbas prasidėjo 

rūgs. 14 d., šv. Mišiomis, šv. 

DRAMOS! TRAGEDIJOS! KOMEDIJOS! 
FARSOS, IR T. T. 

PRAŽYDO NUVYTUSIOS GĖLĖS, P. Vaičiūnas, veik 5 mo
teris, ir 3 vyrai del lošime. Kaina 30c. 

SMILČIŲ LAIKRODIS, Drama Vaikams lošti 7 veik. 
Kaina 10c. 

KATRA NEIŠMANĖ, I veik. teatrui par. KPB. Kaina . . 10c. 

ėiose, kuri bus ši mėnesį. 
Labd. Centro Valdyba. 

mas bus pradėtas statyti, tai j 
jie aukos stambių aukų. Tai-

Kaz. Seserų ' Vienuolijos ko
plyčioj. Pamatai pradėta kas-

GIRTINAS SUMANYMAS. 
j gi namas jau pradedamas! 
s ta tyt i Bet žadėtų stambiu 
aukų nesimato. 

11 i 3 vai. po pietų. 

Labd. Są-gos | kuopa su-j Są-gos Centras turi pasižy-
uanė treėią kambarį ligoni- j mėjęs visus tuos (žadėjusius 

Rap. 

MELROSE PARK, ILL. 

Labd. Są-gos 9 kp. (ne 14, 
kaip nesenai " D r - g e " buvo 

ne
neš įrengti. Tai gražus suma- Jeigu jie savo žadėjimų ne 
nymas. (iirdėt, kad ir kitos išpildys, C. Valdyba matys, pažymėta), susirinkima> 

KAS BAILYS, Komedija 2 akt. J . Miliauskas. Kaina . . 15c. [kp. yra užprotokolavusios pana kad tie pažadai buvo tušti. įvyko, nes italų bažnyčioj bu-
DEŠIMTYS METŲ SMUKLĖJE, 5 aktų drama M. Ši/vin-jšius nutarimus. O kurios da Man jau teko vienam, ki- 'vo atlaidai. Taip-gi daugelis 

tam žadėtojui apie tai pri-, va&iavo i " D r a u g o " pikni-
minti. Ir jie atsisakė. Taigi ; ką. 
ir gerai, kad Są-gos veikėjai I Taigi kuopos susirinkimas 

Moterys 

Giria 

Toniką 

Mrs. Emily Prihoda—Chetek, Wis., 
rašo: "Aš vartoju Severa's Regu-
lator jau tūlą laiką, ir man ji? la
bai daug gelbėjo. Severa's gyduo
les prisieina girti visuomet." 
W. F. 8«ver« Co.. Cedar Rapids, low« 

pfGUlATOft 

McVickers Teatre ateinančią sa-
vaKė krutamuose pavf ikslucse bus 
rodoma "The \Vay of Ali Flesh" 
šį veika'ą vaidina jžvmus artistai 

Oriental Teatre ateinančią savaitę 
Paul Ash juokus ir komedijas ro
dys, beto bus krutamuose paveiks
luose "Smile, Brothe.r, Smile". 

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizda arba isi-
brėžimą su šiuo nunuo
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gvdo. 

tas, Lošime veikia 10 vyru. ir 5 moteris, Kaina . . . . 40c.! to nepadarė, tikiu, kad pada-
VTSNIŲ SODAS, A. Čechovas, 4 veik. komed. Kaina . . 40c. rys. 
UŽ TĖVYNĖ MALONŲ KENTĖTI, 3 akt. Dra. V. K a s 10c. 
SCENOS ĮVAIRUMAI, 8 veik. par. J . V. Kovas 40c. 
AVINĖLIS NEKALTASIS, 4 veik. komed. Aišbe . . . . S5c. 
DESENZANO MEKCrELĄ 3 veik. drama, vertė Kun. K. 

Ligoninės sienoms pastaty
ti reikia daug pinigų. Bet i- buvo toki kantrus, kad ne 
rengimas kambarių iš vidaus įklausė ir nepasitikėjo tais ža-
taip-gi daug lėšuos. (ii kuo-

vaikams lošti. Kaina 20c.«}>os gali tai padaryti be dide-
dėjimais. Jeigu butų pasiti
kėję ir pirmiau pradėję li

tu buvęs. 
PONIA PIPSE III P-Lft TTPSE 1 veik. Juokas dal. 4 moteris lio vargo. Jos gali tam tiks- goninę statyti, kaž kas bu-

lošime. Kaina 20c. |lui rengti vakarus, gali atsi-
ŽYDŲ KARALIUS, drama J . M. Širv. Kaina 30c. j kreipti į kitas kolonijos drau-
PATRICIJA, Nežinomoji Kankine drama los. 14 ypat. . . 16c gijas. Visi tokius kilnius va-
PAKLYDELIO KELIAS, 4 akt. vaiz. los. 7 ypatos 15c. karus, be atsisakymo, pa-
KOMELUOS? Pinigėliai, Karalaitė, Tikroji Teisybė, Gegužis, rems. 

Kuprotas Oželis, par. S. C. Kymantaitė. Kaina 80e. j Be vakarų rengimo, kuo-
GRAŽI MAGILIONA* Melodrama 4 akt. K. D 50c. jpos gali atsikreipti į profe-
MIKUTIS IR GENUTĖ, 3 veik. Komedija vaikams lošti 11 sionalus, ypaė gydytojus, nes 

ypatų lošime. Kaina 20c. j tai pirmoji lietuvių Ameri-
^CINGU-LINGU, 3 veik. komed. 10 ypatų lošime 20c.'koj ligoninė, kurioj jie galės 
AR ESI ČIA MANO JĖZAU, drama par. V. K. vaik. lošti 9 .žmonėms sveikata, teikti. 

ypatos lošime. Kaina 10c Nėra abejonės, kad ir visi 
KARĖS METŲ, vaiz. L. Gyvenimo, 7 ypatos lošime IScjduosnųs žmonės tokį kilnų 
TARP DILGELIU ROŽĖS, Melodr. 2 dal. 6 akt. Kaina 20c. tikslų parems. Tat laikas jau 
GIMS TAUTOS, Genijus Drama I I dalyse par. Kun. L. V. 30c.! pradėti kuopoms tuo rupin-
I&PAŽINTIES PASLAPTIS, 5 veik. drama A. M 25c. tis. Galima pasiklausti archi-
AMER1KOS DOV. LIETUVOJE,' komed. 5 aktų V. K. . . 20c tekto pT M. Zaldoko, kas tame 
GYVŲ ROŽIŲ VAINIKELTS, drama 4 aktų vaikams lošti ruime bus, kokių maž daug 

par. Gėlelė, ypatų dal. apie 17. Kaina 20c baldų reikės. Žinant tai, bus ga 
MAŽAS KRYŽELIS, BET SUNKUS, 3 atid. komedija, par. [įima stoti j darbą ir pradėti 

S. Juozas, lošime dal. 13 ypatų. Kaina 25c j rinkti kambario įrengimui 
VAIKŲ TEATRAS, par. Kun. V. K. Kaina 10c pinigus. 
TEISINGAS JUOZAPAS, drama 3 atid. ypatų apie 20 . . 30c. I (Jai atsiras ir tokių kam-

Reikalaudami virš pažymėtų knygų rašykite šiuo antrašų: '•| barių, kad viena kuopa nieku 
x f, n n i II p i AJJ j būdu negalės įrengti, nes jo 

U n A U U n O j įrengimas kainuos keliolika 
v2334 SO. OAKLEY AVENUE CHICAGO, ILL. tūkstančių dolerių. Tokiam 

įvyks nedėlioj, rūgs. 18 d. 
Visi nariai nepamirškite at-
silankvti. 

Labd. Są-gos veikėjai turi 
šiam sus-mui daug gražių 
sumanymų patiekti. Juos rei-

PARDUODAM — MAINOM 
NAMUS, LOTUS, FARMAS Ir BIZNIUS 

Dalelis Rudeninis Išpardavimas 
Jos. F. Budrik Krautuvėje 

Rakandai, Pečiai, Lovos, Stalai, Kamodes, Lempos 
ir tt. Augštos rųšies Pianai, Panatropės, 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 So. Halsted Street 

Phone, Boulevard 4705 

I 

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

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

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

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

r" 

fEff/ft Knowltty_ ^ft's JĮ wonder Ippy dldnt pet a btff on m» noėJT^ 
XBy Thornton FlstiefA* 

e Hueeyf 

\ . 

"DRAUGO" SKYRIUS 
A N T BRIDGEPORTO 

901W. 33 St. Chicago, 111. 
Telef. Boulevard 2426 

Skyriaus vedėjas yra Pranas Gudas, visiems žino
mas laikraštininkas. 

Draugo" Skyrius įgaliotas pardavinėti atskirus 
ir " L a i v o " numerius, priiminėti ir linkti abiem laik
raščiam prenumerata, abiem laikraščiam atnaujinti pre
numeratą, priiminėti ir rinkti skelbimus, priiminėti ir 
kolektuoti " D r a u g o " bilas, priiminėti ir rinkti praneši
mus ir žinias ir rūpintis " D r a u g o " išnešiojimu prenu
meratoriams. 

Bridgeportas, tai didžiausia Chieagos lietuviu ko
lonija, kur randasi daug ir didelių lietuvių biznių ir yra 
visokio veikimo. Toks skyrius tokioj kolonijoj buvo se
nai reikalingas. Visokiais reikalais ant Bridgeporto at
vyksta lietuvių iš kitų Chieagos kolonijų. Atvykstan-
tieji ant Bridgeporto bile kokiais reikalais, tame skyrių-

t 

je sali atlikti visus reikalus, kurie rišasi su "Draugu . " 

J 

/ 

^ 
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XVII AMERIKOS PILNŲJŲ 
BLAIVININKU SEIMAS 

Priešseiminis vaka ras 

49 kuopa, So. Boston, Mass., 
i M. Barauskienė, O. Adomai-
; tienė, J . Šimkienė. 

9 kuopa, La\vrenee, Mass., 
! K. Dovainienė, O. Baubinienė, 
j J . Aleksoms, VespelienO, kun. 
i F , Yirmauskis, kun. S. Knei-

Rogs. 4 d., La\vrenee, MMS.jiią j . Kriviutė 
buvo i>rie>seiminOs A. P. B-1. 
prakalbas. Kalbėjo kun. F . Yi
rmauskis, p. J . Svirskis, kun. 
J . Jakaitis ir kun. P. Sauru-
saitis. Žmonių buvo daug. 

Seimo Diena 

Chicago Dalias Susisiekimas Oru. 

Centro Valdybos nariai ir 
svečiai 

J)vasios vadas kun. P. Sau>-
rusaitis, vice-pirm. J . Svirs
kis, ižd. O. Sidabrienė, iždo 
globėjai P. Mankus, J . Tėtulis, 

Rūgs. 5 d. Seimas pradėtas i J . Banys, P. Šimonis, M. Jod- j 
iškilmingomis šv. MiŠiomis, kulka, J . Baltrimaitis, adv. I. Ba-j 
rias atlaikė kun. P. Sauiusai | rkus, J . Jurgelionis, E. Kazo 
tis. Assistavo kun. J . Jakaitis kaitė, E. Kašėtaitė. 
i r kun. F . Yirmauskis. Pamok
si:) pasakė kun. S. Kneižis. Per 
šv. Misiąs visi vietinės Bl-kij 
kuopos nariai ir suvažiavę de-Įkun. s . Kneižis. ' 
legatai priėmė šv. Komunijai Mandatu, knygų peržiurėji-

Seimo Valdyba 
Pirm. kun. J . Jakaitis, vice-

pirm. O. Adomaitienė, rast. 

Rugsėjo 1 d. Chicagoj inauguruotas oru susisiekimas tarp* Chicago ir Dalias, Tex., ve
žioti paštą, pasažierius ir siuntinius. Vaizdely matoma karieta ir aeroplanas. Karieta at
vaizduoja senovės susisiekimų priemonę. 

• • 

čių. Aukojo: kun. J . Jakaitis j atidėliojamą darbą varyti lai-! pa ir delegatai priima šv. Ko-
i $5.00; po $2.00: M. Urmonie-j kys sau *Už pareigą ne vien ! muniją ir atnaujina Blaivybės 

nė, O. Baubienienė, V. Rimša, 
p o $1.00: kun. S. Kneižis, kun. 

Sv. C m l i , * choras, varg. J . l m ) , r ^ i u r i j u , [uv,imų i r s k u ^ ^ , T e t u l i Q 

Barniu vadovaujant, gražiai l l ( ,u k o m l 8 g i , u d a r o : k i m . p , L ^ ^ Q s i d a b r i e n ė , K . 
e i e d 0 J ° * >Saii.u*utis, J . Kriviutė, A. ^ . ^ j š i m k i e n ė > M . Ba-

Seimo Sesija L Zav(M*kas, K. Kurkus, O. ttida-

Seinio sesijos buvo laikomos 
Palangoje. lil-kų pirm. parei-

i 
blaivininkai, bet ypatingai mu- įžadus, 
sų dvasinė ir pasaulinė inteli- 13. Blaivininkų kuopos na 
gentija ir laikraštininkai. friai daro agitaciją vaikščioda-

3. Blaivininkų kuopos už mi mi po namus 
rūsį. narį, jei jis pnes nnrsia-

rauskienė, J . Svirskis, J . Gri-

gas. 
brienė. 

Sveikinimai 
gas einąs J. Svirskis atidarė ^"*ihl sveikina kun. J . Ur\Tm $ 2 5 .05 . 
Seimą prašydamas dvasios va
dą atkalbėti maldą. 

Irusaitis paaiškino, jog šutvė- 25 centus. 
• , 0!rcs porą nauj,ų kuopų, kitas 5. Patariama kuopoms užsi-

Deiegatai 

seru Kasimic 
\ vardu. 

Laišku 

Smulkių aukų surinkta'$4.05. 
įso $25.05. Ii*1 

savęs ir taip gi Se-į C e n t r 0 V a l d y b o s Raportai 
iiierieėių Pažaislyje j J>mAm v a d a s k u n . p . S au-

(del ligos 

14. Stiprinti priaugančių 
nt priklausė prie draugijos blaivininkų skyrius. 
bent vienus metus, užperka šv. 15. Turėt i blaivybės raštų 
Mišias ir vakare prieš išlydė- kontestą. 
siaut, susirinkę sukalba už jo Kito Seimo vieta ncpaskir-
Vėię vieną dalį šv. Ražančiaus. 

4. Mokesnį į Centrą palikti 

25 kuopa VVoreester, Mass. vvl\m{]) y pjaveekas, telegra 
kun. J . Jakaitis, Y. Rimša, J . , m s v o j k j l l a k u i l > r>r< j p \ a _ 
Grigas, 1. Rockienė, K. Roč- v u . k a s 

kus, M. rrmonienė ir P. Man- skaitoma k u n - Urbanavi-
kus. 

7 kuopa, Canibridge, Mass., 
A. Zaveekas, B. Jakutis, L. 
Praspalis. 

judinęs, gaivinęs. 
1. Yice-pirm. J . Svirskis pra 

nešė, jog blaivybės darbas J* 
ra varomas, nors vaisiai to da-

ėiaus paskaita apie b l a i v y b ę L ^ i r n e g a u s . u s . Paaiškėjo, . 
(bus laikrašėiuose atspausdin
ta) , j : 9 

Nutarta: a) išreikšti kun. K. 

dėti mokesnį, bent 25c. nuo 
nario į metus, kuopos veikimo 
reikalams. 

B. Blaivybės agitaciją varyti 
per visus Amerikos katalikiš-1 

Naujoji Centro Valdyba 
Kun. P. Saurusaitis, dvasios 

vadas. , | ! fl 
Kun. S. Kneižis, pirm. 
B. Jakutis, 1 vice-pirm. 
O. Adomaitienė, 2 vice-pirm. 
O. Sidabrienė, ižd. 
J . Svirskis, rast. 

jog muijų brošurų apie blaivy kus laikraščius. Oficialius pra- J . Tėtulis, P. Mankus ir O. 
be neišleista, stengiasi sena- nešimus dėti į i i 

AR JUS ŽINOTE, KAD 

šias išplatinti. Naujų narių " Darbininką'\ 
vajus neįvykęs, nes kuopos ma 7. Blaivininkai liuosa valia 

Draugą" ir Adomaitienė iždo globėjai. 
Padėką išreikšta vietiniam 

klebonui kun. F . Yirmauskui, Urbanavičiui padėka, už pas-
kaitą atsistojimu, b) gauti ^ i ^ ^ į į ^ ^ į į į "•aklybe M l t ^ l t i k f ^ -Darbin im'varg . J . Bi^teC v t ^ M ^ M I ^ | ̂ J J ? ^ 1 ^ I , , ™ ^ • J ™ 

Ketvirtadienis, Ruga. 15 1027 
Mini i \w***m**+*m**m 

ISTORIJOS, APYSAKOS, IR KITOKIOS. *' 

l AUKSO ŠALĮ, Apysaka vertė V. Ambraziejus 40c. 
RAUDONOJI VĖLIAVA, Socializmo Rojaus Vaizdeliai 

Sulietuvino St. Tautietis 20c. 
GERŲ IR BLOGŲ RAŠTŲ SKAITYMAS, parašė D-ras 

A. MaJiauskas, antra laida , 20c. 
KARALIENĖS PRIŽADAS, vertė J . Tarvydas , . . 50c. 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, vertė B. Kasaitis 75c. 
BROLIUKUI — DOBILĖLIUI, pamok, mūsų jaunimui 20c. 
MARIKE, parašė Vargšas 15c-
GELIŲ PINTINĖLĖ, Apysakėlė vertė kun, V. A. 20c. 
ATSTOVAS RALYS, Romanas malonuspasiskaitymas ..40c. 
BRAIŽINELIAI, pamokinančių pasakaičių, par. Skruzdė 45c. 
EUCKLEBERRY FINNAS, Pasaka, parašė M. Twain . . 75c. 
BEN — HUR, Istoriška apysaka ifi Jėvaus Kristaus laikų 

Sul. Montvila i $1.50 
KANTRIA ALENA, Puiki Istorija 15c. 

MAGELONĄ, Istorija dukterę karaliaus iš Neapolo ir 
apie Petrą Kareivį 15c. 

PRANAŠYSTĖ MICHALDOS KARALIENĖS iš Sabbos 10c. 
JANTTA, drąsusis japoniškasis kareivis 5c. 
BEDIEVIŲ INKVIZUA, parašė D-ras A. Maliauskas, 

ls. e t virta laida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ . . . . ^ . »isc. 
GYVENIMO AKORDAI, parašė Vaidilaitė 50c. 
GIRTUOKLIO IŠPAŽINTIS, Apysaka 15c. 

SFINKSŲ IR PIRAMIDŽIŲ Š A U S , Aigiptas, verte 
Ąžuolas * 20c. 

SKALPŲ MEDŽIOTOJAI, Romanas, vertė K. Puida . . . . 75c. 
IVANHOE, Romanas I dalis vertė K. Karklys 80c. 
ŠIMTAS APSAKYMĖLIŲ, vertė Dr. K. Jokantas . . . . 60c. 
V. KUDIRKOS RAŠTAI, šešį tomai popieriniais virš. $10.00 
DYKUMOSE IR GIRIOSE, Apysaka dalis I ir II . . . . $1.50 
PAAUGUSIŲ ŽMONIŲ KNYGELĖ, par. Vysk. M. Vai. 35c. 
VAIŽGANTO RAŠTAI, 4-ri tomai $3.00 
MISIJONIERIAUS 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 knybą su dau
gybė paveikslų. Istoriška Apžvalgą, parašė K. Binkis 
ir P. Tarulis $5.00 

leidimą paskaitą perspauidia- L t t i | t y A i m 

t i laikrašėiuose, c,) kad kuopos 
susirinkimuose minėtoji pas-

Ma.ri.ionu (litunazija Mariampolt'je 
yra pilnai roodernlfckal įn-ngta. Mo
kiniai gyvena pas tėvus, ir ar t imus 
giminės aria gimnazijas bendrabu
tyje. Dendr»buti« įtaisytas m visais i kaita butų perskaityta 
patoRft uais. Mokiniams pabėgioti y- I 
ra di<.h-K' ffrailRl išlyginta aikštė Lr j 
sodas p a v a i k š č i o t i . > ^ > i M - i vai- ^ V a l d ž i ų , b ) T ie t l lVOS b l a i 
rių žais iy | \ esta» radio jtaisas, ku- i • 
riuo visi bendrabučio mokiniai ga- i v i l l i l lk l lS , (') TJe t l lVOS ^ ' S k u -
li nauduolis. liausi elektros šviesa. . , 
Įvestai vanduo i prauayklem. kana- pUS, (1) . l e V U S M a r i J O U U S , (i|) 
lizarUa, nmud> k b s eemralinis ap- ^ ^ ^ K a z i l l l i e r i e t e S P a ž a i s -
šildymas. Kaip reikiant itaisvta H- i 
goninė su vania. Ar jus tinote, k a i : ] v J,. j o m < p a s i ų s t i Ul :kų . i Š 
Helmar clgaretai yra i:iė«ianii visu J # *" 
rukvt >iii. Jei dar nesi ją bandęs. t a i j C e n t r O p a s k i r t i $10.(K) II* p a 
bandyk ir liksi tu eigaretu rukvto- ':. • •> .• i ' ^ 1 1 ^ * 1 
^ [rinkti aukų is delegatų 1K*I sve 

2. 'Yice-pirm. O. Adomaitie
nė pasakė: "di rbau kiek išga
lė j au" . I : t J 

Nutarta pasveikinti: ai) Y^-Į j ^ ^ , , ^ ^ y . Blavaekui ne-
pribuvus, už j i raportą iSduo-

Įką", kaipo Blaivininkų orga-;Jftms, svirno vedėjams ir vi-
ną, per kuopos valdyl^, bet,siems delegatams, 
ne per Centrų. Kame Blaivi-Į Dvasios vadui atkalbėjus ma 
ninkai užsisako laikraštį per j Idą,. Seimų uždarė pirmininkas 
savo kuopas, tos kuopos turi kun. J, Jakaitis, 6:30 vai. va 
teisę įgyti to laikraščio agento kare. 

da J . Svirskis. Sužinota, kad teises. Blaivininkai taip užsi-į Pinu. Ktm. Ji JaJtaitis, 
yra 13 gerai gyvuojančių kuo- sakę laikraštį, negaus jo į na- Kast. Kmi. S. Kneižis. 
pų, 4 jaunamečių kuopos. Viso (mus, bet turės atsiimti nuo 
pilnai užsimokėjusių narių esą1 vietinės kuopos pirmininko. 

~TTT-

>BtU 

Peoples Furniture Co. 
DIDŽIAUSIOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖS CHICAGOJ 

Užpildytos su aukščiausios rūšies Pianais, Radioms, 
Rakandais, Kaurais, Pečiais i r visokiom namų reikmen. 

Taipgi išdirbineja dailiausius seklyčioms setus 
nuosavoje dirbtuvėje. 

Ir yra autorizuoti pardavinėti labiausiai išgirtus 
muzikalius instrumentus KIMBALL PIANUS 

IR R. C. A. RADIOLAS 

Tik palygindami prekių rųšis ir 
-erai įsivaizdindami į Jums teikia
mų patarnavimą ir tvarkingą šios 
pirklybos vedimą, Jus dažinosite, 
kad visuomet apsimoka pirkinėti 
namų reikmenis labiausiai atsakan
čiose (Most Eeliable) Krautuvėse. 
Todėl Jųs visais žvilgsniais busite 
geriau patenkinti lankydami Peop
les Furniture Co. Krautuves, nes 
jus čia rasite geriausias prekes ir 
patarnavimą už mažesnį atlyginimą 

Lengvius Išmokėjimo Budus Pritaikom 
Kiekvienam Pagal Išgalę 

Dvi Krautuvės ir Settj Dirbtuvė 

250. 
Iždininkė O. .Sidabrienė pra

neša, jog pinigų ant rankų y-
ra $120.15. Su-mo turtas (ne-

priskaičius knygučių "Alko
holis Pavojingas'f) siekia 
$463.25. (Apskritys turi už
baigti dalyką kaslink tų kny-

uėių ir padaręs sąskaitą pa
rvesti turtą Centrui.). 

Buvusi pirm. J. Kriviutė i t 
iždo globėjai: J . Tėtulis ir P . 
Maukus t a ipg i išdavi rapor
tus. ' i 

Visi raportai buvo priimti 
rankų plojimu. Nesant raštini
nkui, protokolą pereito Seimo 
skaito seimo raštininkas. Pri
imtas be pataisymų. 

Sesija 11. 
Duoda paskaitą kun. P . Sau

rusaitis. 
Įnešimai ir Nutarimai 

^ u t a r t a : 
1. Kad metinė Blaivininkų 

šventė butų visų kuopų sven-
jčiama iškilmingai. Tada butų 
atnaujinti blaivybės narių į-
žadai ir visose kolonijose prie 
tos šventės blaivininkai prisi
rengtų uoliu blaivybės plati
nimu. Centro valdyba, per 
tris mėnesius prieš Grabny
čias, (vasario 2 d.) ragina kuo^ 
pas per spaudą ir laJškais tą 

41V /-83 Archer Ave., 
( aiav, u,- 3171 

M. KEŽAS, Vedėjas 

1922-32 S. Halsted St. 
Canal 69821 

8. Blaivininkų Centras n\h 
mokamo redaktoriaus nebelai
ko. . 

9. Blaivininkų organas bus 
11 Darbininkas.' * 

10. Kuopos parsitraukia iš 
Centro ir platina blaivybės 
knygas. 

11. Centras dalį išleistųjų 
blaivybės knygelių pasirūpins 
išmainyti ant Lietuvos blaivy-
bės leidinių, po vieną išdalinti 
Blaivininkų Susivienijimo na
riams, bet ne daugiau vertės, 
kaip metinė nario mokesnis. 
> 12. Seimus ruošti rūpestin
giau : 

a;) /Seimo vieta skiriama sei
mo. 

b) Seimui vietos nepaskyrus, 
ją paskelbia Centras, bent pu
se metų prieš seimą. 

Q) Seimo rengėjai pasklei
džia seimo obalsius plačiai sa
vo kolonijose sutraukimui da
ug žmonių į Seimo pamaldas 
lr Blaivininktj Šeiminį vaka
rėlį. 

d) Seimo metu pageidauja
ma turėti ir lauke programa, 
ypač delegatams. 

e) Seimo posėdžių salę puo
šti ne vien vėliavomis, bet ir 
blaivybės obalsiais. Centras 
pagelbsti reikalingas iškabas 

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: * 11 * 

"DRAUGO" KNYGYNE 
CHICAGO, ILL. 

t f 

(SKAITYKITE "DRAUGĄ" 12334 SO. OAKLEY AVE. 
mi >i t l I i i i 

PER KUR GERIAUSIAI 
PINIGAI SIŲSTI Į 

LIETUVA? 

NEABEJOTINAI PER: 

N 

DRAUGO SIUNTIMO SKYRIŲ 

blaivybės darbų uoliai varyti. ' įgyti. 
1 Nuo šio seimo su ypatin J f,) Į B'aivininkų Šeinio atU 

gumų pasistengimu platinti 

Draugas siunčia pinigus į Lietuvą per didžiausius Lietuvos 
Bankus, kurie teikia gerą, teisingų ir greitų patarnavimą. 

Draugas siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draftais ir telegra
ma. Pinigai esti išmokami Litais arba Amerikos doleriais, taip, 
kaip siuntėjas nori. 

Norintieji gerų ir greitų patarnavimų, kreipkitės: 

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

D R A U G A S PUB. CO., 
2334 So, Oakley Avenue, CtikagOi III 

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791 

blaivybės idėjų jaunuomenei kupijos Ordinarius. 
tarpe. Jaunuomenę organizuo-

^ M « Q ^ v ^ ė j a ^ t i į blaivybės draugijas, šį ne

darymą kviestinas t ietos vys-

g) Per Blaivininkų Šeimi
nes pamaldas vietos visa kuo- ^££^&.R?«S*y^7&£HfcW 

* * 

UM 

m i - r -
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CHICAGO HEICHTS, ILL 

Visko po truputį. 
Pasiturintieji vasarą, nau

dojosi gamtos papuoštomis 
vietomis — resortais. Bied-
niesni tenkinos artimiausiomis 
vasarinėmis išeigomis — 
miškais, parkais. Pastaraisiais 
pasinaudojo ir parapijų mo
kiniai. Jie visi šiandie grįžo 
mokyklon. 

6v. Kazimiero parapijos 
mokyklon užsiregistravo šim
tas ir vienuolika vaikučiu. 

Tikimės, kad da vienas, kitas] 
ateis. Kad patys tėvai su
prastų savąją mokyklą, visi 

daugiaus žmonių apsigyven
ti. Šiuo laiku jau turi 6,000 
gyventojų. 

Įstaigos. 
Miestas ypač žymus dideliu 

nauju ir gražioj vietoj pasta-
fjie leistų jon savo vaikus. tytu katalikišku Šv. Margare-

Laikui bėgant, žmonių nu- tos ligonbučiu, kurį veda pran 
sistatymai keičiasi. Lietuviai cnzės seserys-vien. Be to, 
seniau apsigyvendavo netoli yra keturios bažnyčios, kurių 
fabrikų. Taip darė ir Giicago viena yra lietuvių Šv. Onos 
Heiglits lietuviai. Prasižiurė- bažnyčia. Klebonauja kun. 
ję ima trauktis nuo dirbtu-;Al. Rupšys. 

da nėra metų, bet jau daug mergaitėmis ir jaunimu 9 
spėjo nuveikti 

Pirmiausia atgaivino nu
puolusią žmonių dvasią, gra
žiais pamokslais ir pamokini
mais sužadino žmonėse meilę 
ir didesnį prisirišimą prie 
bažnyčios. Atgaivino draugi
jas, suorganizavo jaunimą ir 
vistis išjudino į didesnį vei
kimą. Iš vien darbuodamas, 
Dievui padedant, per keletą 

ADVOKATAI: 

J. P. VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10756 So. Michigan Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Namų Tekf. Pullman §377 
Specialistas Abstraktu. Vedėjas 

visu teisiu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Ragdzhmas Bordcn) 

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

TcJcphonc Ranriolph 6727 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Kooseveit 9090 
Namų V t M M M RepubUc 9000 

• ' 

"V 

JOHN M I N S K A S 
B. F. MAŠTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 VV. 22nd St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 8:00 vakare. 
Seredomis ir Pėtnyčoimis nuo 9 
iki 6. 
Nedėliomfs 11 tos iki 1 T. po plet 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Sa"<» •». *»««»*« •*•* 
Tel. Randolpb 1034—V«d. nuo 9-6 

Vakarais 
S241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčios 

Central 1110 Res. Central 0403 
JOHN S. RYBICKI 

ADVOKATAS 
64 W. RANDOLPU STREET 

Room 607 
17 32 W. 18th STREET 

(10-11) 

vių. Jų vietas užima juodžiai. 
Jau nejuokais mūsiškiai glau-
ilžiasi prie savo Šv. Kazimie
ro bažnyčios. Kaip ir vieną 
naktį išdygo trys "bunga-
lo\v". Prano Milmonto yra 
mūrinis ir bus gražiausias iš 
visų trijų. 

Parapijos bazaras sekmadie 
ny ir pirmadieny (Labor 
Day) puikiai pasirodė. Pel
nas kaip pelnas, ale darbi
ninkų pasišventimas bei pa-
rapijonų uolus rėmimas tie
siog dauguma; stebina. Mūsų 
bazaras vra sekmadieniais, 
prasideda pirmą valandą po 
pietų. Jis tęsis per rūgs. mė
nesį. Mes daug turime vil
ties kad mūsų gerieji kaimy
nai atsilankys j mūsų bazarą. 
Visų lauksime. 

Mokykla pasidarė gyva, 
kuomet vaikai grįžo jon. Bt-
>erys parvyko su didesnę e-
nergija, didesniu uolumu dir
bti Bažnveiai ir Tautai. 

Smagu temyti, kuomet visi 
mpinasi, dirba ir remia kuo-
ni tik išgali savo bažnyčios 
ir tautos reikalus. 

Bėgilas. 

mėnesių parapijos skolas su-
Nepersenai tapo pastatyta mažino net iki $4,000 ir sve«-

naujas teatras ir banką. Ran- tainę iš vidaus puikiai pagra-
t v * 

dasi 4 pub. mokyklos ir 1 tek-, žino. 
nikos aukšt. mok. Žodfaiu,'vis
kas taisoma — keliai, naujos 

Žada statyti mokyklą. 
Gerb. klebonas sakė, kad 

šviesos, pasiturintieji statosi,kaip tik parapijos skolas pa-
gražius namus, nuo to neatsi- baigs mokėti, tuojau pradės* 
lieka ir lietuviai. rūpintis mokyklos statymu. O 

Lietuvių vardas pakilęs. j mokykla čia būtinai reikalin-
Po paskutinių rinkimų, lietu 'g*. Beiki* tikėtis, kad gerb | 
tai t v o s i ą s vietas miesto is-!kuu. L. Vaieiekauskas tikslą^ 

f vai. pradėjo eiseną, kuriai 
vadovavo Jonas Jankauskas 
ir geriausias Niagara Falls 
benas iš 12 vyrų. Vyskupą 
draugijos sutiko už dviejų 
blokų nuo naujos bažnyčios ir 
atlydėjo ligi klebonijos. Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos 
plevėsavo ore, gi muzikos ai
dai kėlė nepaprastai iškilnun-
gą upą tūkstantinėje minioje 
žmonių. 

9 vai. 30 min. prasidėjo 
procesija naujon bažnyčion. 
Kad ir erdvi bažnyčia, bet 
visii žmonių sutalpinti nebe
galėjo, daugelis pasiliko prie-| 
angyje ir ant gatvės. 

Vienas iš daugelio. 
(Pabaiga bus). 

D A K T A A I 
Telefonas Boulevard 19SS 

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 Iki 12, 1 lkl t 

diena. Ir 6:20 iki 9:10 vakare 
4608 So. Ashland Ave. 

Netoli 46th S t Chicago, I1L 

[*- -£T -•- "^ 
Res. Tel. Midway 6511 
Dr. R. C 

GYDTTOJA8 
Oakley Ave. 

C U P L E R 
ir CHIRURGAS 
Ir 34-tas Street 

Telefonai Canal 1711-8141 
Valandos: 21 kl 4 p. p. Panedėliaia 

Ir Ketveriais vakarą. 
L 

r 

f 

A. K. RUTKAUSKAS M.D. 
4442 So. Western Ave. 

Tel. Lafayette 4146 
(nuo 9 iki 11 vai. ryto 

Valandos (nuo 8 iki 9 vai. vak. 

pasieks. 
Svečias. 

NIAGARA FALLS, N. Y. 

viai gavo šias vietas miesto į s 
taigose: W. Vembeckas, city 
attoniey; George Uleveckas, 
chief fireman; F. Baladinskis, 
city conuuissioner; Ant. Simu* 
dokas, policmaji; V. Stankus, 
pumping station engeneer. 

Nėra abejonės, kad lietuviai 
dasivarys ir iki miesto majo
ro. 

Yra ir nepaisančių. 
Lietuviai galėtų paniekti! iškilmes, daug matome gra-

dar daugiau garbės bei, savo į žių lietuviškų bažnyčių Jung. 
vardą, da aukščiau iškelti, 
jei nebūtų tokių, kurie žemi
na lietuvius svetimtaučių a-
kyse. Yra lietuvių, kurie nei
gia kat Tikėjimų, mėtosi prie 
biblistų arba duodasi save 
vadžioti kitokiems istams. 
Bet ateis laikas, kada žlugs 

S V. Jurgio Liet. Naujos Baž
nyčios Pašventinimas. 

Tankiai pasitaiko skaityti 
1 a p i e b a ž n y č i o s p a š v e n t i n i m o 

Amerikos Valstybėse. Tačiau 
ne visur vienodų įspūdį daro 
taip aprašymų skaitymai, taip 
gražių bažnyčių aplankymai. 
Neperdaugiausia nusistebime, 
kuomet patyriame, jog kelių 
tūkstančių skaičiaus lietuvių, 
kolonija pasistatydino baž-

SPfONG VAUET, I L 
Keičiasi. 

JOSEPH J. GRISH 
(Juozas J. G rišlus) 

A D V O K A T A S 
4431 So. Ashland Ave. (2 lubos) 
Vaiandos: Nuo s:30 ryto iki 6:30 
po piet. Panedėliais, Seredoms Ir 
Su bato ms vakarais nuo 7 Iki 9. 

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

•515 So. Rockvrell Street 
Telcf. RepubUc f 7 23 

Vakarais Utarninko ir Pėtnyčloms 

Šis nuestelis seniau pasilai
kė vien anglių kabyklų pra
mone. Pastaraisiais laikais iš 

- ^ j keturių kasyklų viena po ki
tos pradėjo užsidarineti ir, 
sakoma, kad ir visai nebea-
tidarvs. Tečiaus miestas ne-
mažėja, bet didėja ir daug 
kas gerinama. 

Kasykloms užsidarius, iš 
karto manvta, kad ir miestas 
sumažės, tačiau, laikui bė
gant, pradėjo pašaliais atras
ti, ir pačiame miestely viršu-

l'tinių fabrikų, nes susisekimas 
patogus ar tai traukiniu ar 
gatvekariais. O kadangi mies
tas guli gražioje vietoj, prie 
Illinois upes, ir nuo senai ai>-
gyventas, todėl pradėjo vis 

ir biblistai, kaip kad šlūg©j«7&* ^C* mokyklų bei kle-
soeialistai, kurie taip truks- Ironijų, bet dideliai susido-
niavo keli metai atgal. Kat. 
Bažnyčia pasiliko nepajudi
nama. 

Taip-gi randasi nepaisan
čių lietuvių gražaus vardo, 
vieni jų vartoja perdaug bal
takės ir net po teismus tųso-
si. , 

Apleido. 

mėjame, kada mažytėlė lietu
vių kolonija įvykina paminė
tus darbus. 

Taigi, ir Niagara Falls lie
tuvių kolonija mažytėlė skai
čiumi vienų metų bėgyje įvyk 
dė tokius užmanymus, ku
riuos kitos kad ir skaitlinges-
nės kolonijos vargiai beįvy-

— Koks skirtumas tarp gy
dytojo ir medžiotojo? 

— Gydytojas užmuša kai 
nepataiko, o medžiotojas kai 
pataiko. 

VAIKAI ŠAUKIA 
"KASTORUOS" 

Specialiai pagamintos ir vai
kams visokio amžiaus 

Motin! Fletcherlo Kastorija buvo 
vartojama por 80 metų su viršum 
paliuosuoti kūdikius ir vaikus nuo 
užkietėjimo, išpūtimo, dieglio ir vi
duriavimo; pašalina karščiavimą, ka
lant} nuo tų negalių, ir nustatydama 
skllv| ir vidurius, prigelbsti maisto 
asimiliacijai; duoda ' natūralų miega 
be migdančių vaistų. 

Tikroji turi parašą: 

( 8 ) 

Ant. Stulga per vasarų eiajkmt lJ 
vargoninkavęs, vėl sugrįžo Šiais metais Niagara Falls 
mokyklon. But gera, kad jo;lietuviai pastatė gražių muro 
vietoj rastųsi tokis (žmogus, į klebonijų, erdvę salę ir vienų 
kurs galėtų vargoninkauti ir j gražiausių bažnyčių, 
turėti kitų užsiėmimų, nes pa-1 Bažnyčios pašventinimo iš-
rapija nepajėgia pilnai varg. j kilmės įvyko rugsėjo 4 d., da-

Gfiso ir kc i , Tel. Boulevard 5913 

DR. A. J. BERTASH 
3164 So. Halsted Si. 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 So. Wallace Street 

D E N T I 
r~ 

Š T A I 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00 

AŠ TURIU 43 METUS PATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėll Tikrass pecialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
joms kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno lSegmami-
navlmo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus. Daugeiis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su-
radymui Žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radio — Scope — Raggi, 
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 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatls-
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisen ėjusią, Jsi kerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui 
neatldėliokit neatėję pas mane. 

DR. G. C. SINGLEY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1015 — 161* 
I t W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėllomls nuo 10 ryto lkl 1 
po pietų. 

S. A. OOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR CHTRURGAS 

Ofisas: 1440 So. 49th Court 
Tel. Cicero 662 

Rezidencija: 4729 W. 12-th PI. 
Cicero, III. Tel. Cicero 2888 
Valandos: Ryto: 10—12. Po 

pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė-
I liomis pagal susitarimą. 
V- * 

Office Boulevard 7042 

Dr. 0. Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos 

Chicago. 111. 

0 P T I M I T 1 I I I A I 

ITAUJOS D A I N O S 

užlaikyti. Taip kaikurie vieti
niai kalba. Maji rodos, turint 
nuolatinį vargonininkę, gali
ma butų turėti gerą chore, 
sustiprinti lietuvių dvasių. 

Svečias. 

BAYONNE, N. J, 

lyvaujant Buffalos vyskupui 
Turner, monsignorui Edmun
dui Britt, kunigui J. Kasa-
kaičiui is Rocliesterio, bei 
skaitlingiems vietos svetim
taučių kunigams. Apart dva
siškių, dalyvavo žymus šio 
miesto asmenys, k. a. pora 
bankininkų, "Niagara Falls 
Gazette" Redaktorius ir t. t. 
Virš to suvažiavo daugybe 
Rocliesterio lietuvių, kurių 

DR, H. M. VVISNOVV I 
* LIETUVĖ DENTISTĖ 

2137 So. Cicero Avenue 
Cicero, 111. 

Valandos: Ryto: 9-1. Vakaro: 3-9 
Išskiriant Seredą. 

y 

f Persikėle j Naują Vietą 

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

LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO 
STASYS NAVICKAS 

1. Tai aukotas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c 
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) . . 30c 
3. Ko liūdi mergužėlė?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c 
1. Močiute mano-Pas motinėlė (Chorui) 30c 
2. Atskrydo poviale-Ir sukliko antele (Chorui) 30c 
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiute, (Chorui) 30c 
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys, (Chorui) . . 30c 
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c 
6. Oi, broliai, broliai- Margyte Mano (Chorui) 30c 
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) 30c 
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) 30c j 
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) . . . . 30a 

10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Cho.) 30c 
Daugiau perkant© duodame nuošimt|. 

Reikalaukite tuojau. 

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

Bayonnes miestas stovi 
tarp Jersey City ir Elizabeth, 
netoli ir nuo didžiojo Newjtarpe nvatėsi p. Juozas Rįe-
Yorko. Čia yra ir lietuvių I kis, Stasys Nevinskas, Jonas 
gražus būrelis. Jie turi savo'P. Levickas ir kiti. Pagaliau, 
parapijų, bažnyčių, klebonijų visų garbingiausi svečiai iš 
ir atskirų gražių muro svetai- Rocliesterio tai Šv. Cecilijos 
ne, tik laikraščiuose labai re- choras su savo pirmininku ir 
tai tenka pastebėti kokia ži- vargoninku — vedėju. Buvo 

žadejes atsilankyti ir didž. 
:x ! 

O f f. Yards 3557 Res. Hemlockl38o 

DR. JONAS MOCKUS 
DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėlioj pagal sutartj 

3401 SO. HALSTED STKEET 
CHICAGO, 114* 

J 

25 METU PATYRIMO 
priteikime akinių del visokių akių 

nelė iš šio miesto. Rodosi, 
čionai visai lietuvių nėra, ar-1 gerb. kun. J. Židanavičius iš 

Amsterdam, N. Y., bet, dėlei 
nesveikatos, jo toj iškilmėj 
nesimatė. 

ba jie nieko neveikia. 
Korespondentu, trūksta. 

Čionai, kaip ir kitur, vei 
kiama, dirbama vietinės pa-1 7:30 ryte vietos klebonas 
lapijos, taip ir tėvynės labui, kun. J. Daknys atlaikė pir-
tik maža kas rašo į laikraš-'mas šv. Mišias naujoje baž-
čius. Gal korespondentų tru- jnyčioje. 8 vai. atvyko šv. 
ksta, ar jie nenori parašyti į Cecilijos choras iš Rochester, 
laikraščius apie savo darbus. N. Y., 8:30 vai. pradėjo rink-

Nesenai klebonauja. ,tis draugijos sutikimui vys-
Čionai klebonauja gerb. kupo. Šv. Jurgio draugija ir 

kun. L. Vaieiekauskas. Nors Moterų Škaplernos dr-ja *i\\ 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo aklų ir 
pritaikymo akinių 

1801 South Ashland Ave. 
Platt Bldg., kamp. 18 St. S auggtas 

Kambariai 14. 15. K, 17 Ir 18 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:80 ra-
karo. Nedėlioj ofisas uždarytaa 

Tel. Canal 0523 
' 

Lietuvis Akių Specialistas 
Pal«nfTln» aklų Įtempimą ka

rta esi priežastim falros «kaudė-
Jlmo, sralglmo, aklų aptemimo, 
nerruotumo, skaudamų aidų kar-
•tj. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
cataractua. Atitaisau trumpą rstT 
ate Ir tolimą regyste. 

Prirengiu teisingai akinius rl-
aose atsitikimuose egaasolnavluiaa 
daromas su elektra parodančias 
mažiausias BajHaj 

Bpeclalė atyda atkreipiama m»-
kyklos Tiikučiama 

Valandos nao 19 ryto iki 8 Ta
kare. Ifedėliomis nuo I I ryte lkl 
1 PO pietų, 

(Dabar gyvena:) 
4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Boulevard 7589 

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

vos skaudėjimą 

DR. G. jSERNER 
LIETUVIS 

Valandos: nuo 1 iki 8 vakare. 
Nedeliomis nuo 10 iki i . 

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard* 7679 

DR. S. B E I S 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAM 

X — Spinduliai 
Ofisas 2291 West 22nd Btreet 

Cor. a Leavitt St. Tel. Canal 1222 
Residenclja: <64« 8. Maplewood 
Ava Tel. Republio 7818 

Valandos; 1—2 A 7—8 v. w. 
Nedėlioj: 12—12 ryto 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. AJ. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chicago, 111. 

Tel. Canal 2217 Res. Prospeot f f f t 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

1821 South Halsted ftt. 
Residenclja 6602 8. Arteslaa Ava 
Valandos: 11 ryto lkl 2 po pietų: 

• lkl 8:82 vakarą 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 S. Ashland Ave. 
8PECIJALISTA8 

Džiovų, Moterą Ir Vyru l i g i 
Vai.; ryto nuo 18—12 nuo 2—8 
po pietų: nuo 7—8:28 vaka 

Nedėllomls 18 lkl 12 
Telefonas Midway 2880 

Tel. Canal «7«4 
PERSIKĖLĖ Į KITĄ 

VIETĄ 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

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

Ligonius priima kasdiena nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedeliomis ir seredomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO. 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 18 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušerla 

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

Ofisas ir Labaratorija: 1228 W 
18th St., netoli Morgan Bt 

VALANDOS: Nuo 18—12 pietų 
Ir nuo 8 lkl 7:80 vai. vakare. 

Dienomis: Canal 
Telefonai: 8118. Naktį 

•onth Shore 2222 
Boulevard 41U 

3235 South Halsted S t 
Tai. 9—18 A. M. ir po t T. vak 

Tel. Boulevard 1401 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušerei 

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

7—2 vakare 

DR. MAURIGE 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 lkl 9 vakare. < 
NedėL nuo 10 iki 12 diena. 

Offise Tel Lafayette 6793 
Res. Telef. Virginla 0518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

4449 6. California Aveniu 
Vai.: 1—5 p. p. 7—8 vak. 

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku Ir visų chroniškų lig*ų 

Ofisas 3102 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street 

Valandos: 1-3 po plet, 7-8 vak. Ne
deliomis ir šventadieniais 10-12 d. 
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C H I C A G O J E 
i « • •f* i t A | i f% lietuviu kolonijoj didžiuma 
Zlfllll LI!1U!6S. l i t ' katalikiškus laikraš

čius. Bet atsiranda ir tokiu, 
X Praeitą utarninką Aus- kuru* tiki bedieviškų laikraš-

ro< Vartų parap, salėj " D r a n ' t f l plurpalaius ir juos reiuia. 
gas"Vsęvo pikniko darbiniu-!GWa gyvinant prie tokios 
karus buvo surengę sm*pą gražios bažnyčios remti jos 
puotą, per kurią pasakyta priešus, perkant blogus raš-
claug gražiu kalbu ir iškelta.tus. 
naujas sumanymas - D . a u - j X Tūlas pastebiu , kad 
, o " platinimui Puotos vedė- Town of Lake "I)ra..<r<," iš-
jum buvo ' •Draugo" red. p . įueSiotojas buk susiaurės su 
L. Simutis. Vakarienę paruo-
fte p-l«"' Ieva Lecaite. 

X Brighton Park per 40 Į lietuvių socialiste susmuki 
vai. atlaidus buvo p la t inama[ l n n s 

kat. spauda. Danu- uauta V -
dieiirašeiui " D r a u g u i " i r sa
vaitraščiui • 'Laivui" prenu
meratorių ir kasdien po ke-
lia šimtus parduota pavie
niais numerais. 

X " D r a u g o " piknike pa-
hižvmejo daug biznierių ir 
šiaip žmonių. Visi jie nuošir
džiai rėme dienrašti. Sunku i 
butu visus juos čia išvardin- ] 
ti. 

X Toun of Lake, didelėj 

X Jonas Skipitis, Šv. rta- §ražiai svietelius pavaisinti šį vakarą, nigs. 15 d., 7:30 
zimiero seserų vienuolyno j i r daug pelno padaryti, 
darbininkas, " D r a u g o " pik- | X Town of Lake yra uolių 
nike buvo labai giliukingas. darbuotojų katalikiškoj dir- tinai atsilankykit į šį susi 
Jam teko geras laikrodis ir 
daug kitų brangių daiktų. 

X Per *'Draugo" pikniką 

vai. vakare, Dievo Apveizdos 
par. svetainėj. Visi nariai bu-

Voj, bet yra vienas, kitas ir 
tokių, kurie gyvena labai ap
sileidę. Paklausti, delko pa

buvo paruošta skanus vai- metėt tikėjimą, sako, girdi, 
giai. Visi buvo jais patenkin- j mokslas nmms rodo neapkęs
ti. Garbė p-lei Ievai Lecai- t į kunigų ir bažnyčios. Taigi 
tei ir visoms jos pagelbinin-
kėms, kurios visuomet moka 

rinkimą ir atsiveskit naujų 
narių. 

Orkestrą. 
Visi Vyčiai muzikantai bū

tinai ateikit į šį susirinkimą 
ir atsineškit instrumentus, 

taipgi kviečiami muzikantai 
ir ne nariai vaikinai ir mer
gaites ateiti šį vakarą su ins 
trumentais. Vytis. 

NAMAI •- ŽEMĖ 

MARQUETTE PARK. 

" m o k y t i " vyrai ar ne. 

• ' \ a v y u u ' represijom. Pasi
rodė; ne represijų butą, tik 

I. J. Z O LP 
tjRAfuimi's YR i,Anx>Tuvrc 

VEDĖJAS 
1650 West 46th Street 
K&nipa* Iflth ir Paul ina Sta. 

Tel. Blvd. 520S 

l lu l ludlmo valandoje kretpkftėa 
prie man^s patarnausiu s impatiš
kai, mandagiai , gerai ir pigiau 
negu kitur Koplyčia del Šermenų 
dykai. 

GRABORfAlr 

S. 0, UCHAWICZ 
Lietuvis Grahoriuj-
2314 W. 23rd Place 

Cbicago, III. 
Patarnauja laido 

luvese kuopigiau^ia. 
Reikale meldžiu at 
aišaukti, o mano 
darbu busite užga- ' 
nėdintt 

Tel. Canal 1271 
2199 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis U i Ki
tų Pataravimas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP, 
PAG R A B V VEDĖJAI 

Didysis Ofisas; 

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

S K Y H U S 
4447 So. PairNchl Av«-nue, 

Tel. Lafayette OTi'T 
BKTR1U8 

1410 So. 49 < t.. Cicero 
Tel. Cicero S7M ir S0'J4 

SKYRIUS • 
3201 Auburn Avonrne 
Tel. Boulerard 3201 

CHAS. SYREVVICZE 
IR SUNŪS 

IJoensed Embalmer 
Mandagus ir pigiausias patarna

vimas. 
Laidotuvėms patarnavimas yra pi
gesnis u i kitų. 

1424 South 51 Court 
Cicero, IU. 

.j 

A. t A. 
VITOLDAS 

ČERKAUSKIS 
M M mig*. 12 d., 1927 m.. 

7:,iO vai. vak. 43 nietij a m 
žiaus, k i l o iš T a u i * g ė s apskri
čio. Kalt inėnų m. Amerikoj.* 
i šgyveno 19 fcictų. 

Pal iko dltleliame nnl ludlme 
moterį Zofija (po tėvais Na-
vlekai tę ) . dukterį Stefaniją, t 
su ims: Bronislovą, Juoaai>ą ir 
Stanislovų; 2 broliu: Pranciš
kų ir Ipolitą; « &nissoseros: 
yx>flją. Kazimierą ir Valeriją 
ir Kindnes. Lietuvoj pal iko se
n u s tėvelius, 4 seseris ir bro-
U 

k imas pašarvotas 1843 ^U. 
47 st. l a i d o t u v ė s įvyks Suba-
toj, iš namų 8 vai. bus atly
dėtas į šv. Kryžiaus bažnyčią, 

kurioj įvyks Kediilhiffos p a . 
maldos už velionės* sielą. P o 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieč iame vlMM 
gimines, dra*usuK-es ir pažysta
mus- mas dalyvauti šiose laido
tuvėse. 

Nulrtide: Moteris. Duktė . Su-
nai. Pusseserės. Broliai ir Gi
minės. 

Laidotuvėms patarnauja gra 
boritis Eudeikis . Tel. Yards 
1741. I I — 1 6 

J. F. RADZ1US 
Pigiausias Lietuvis G r abortus 

CHICAGGJ^ 
Laidotuvėse pa

tarnauju gerlau-
ir pigriau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų iSdlrbyatės 

OFISAS: 
608 We»t 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: S238 

So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4063 

ONA SAKALAUSKIENE 
(po tėvais Talandžiutė) 

Mirė rugsėjo 13 d., 1927 m., 1:15 vai. ryto, 46 metų 
amžiaus. 

Kilo iš Seinų Apskr., Šventežerio Parap., Miki-
čių Kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus. 

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Juozapa, dukte
rį Oną. dvi pusseseres: Marijoną Rokiene ir Afifotą 
Giedraitienę, tris pusbrolius: Antaną, Povilą ir Simo
ną Piliaekus ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 610 W. 15th St. Laidotuvės į-
vyks pčtnyčioje, rugsėjo 1S d. Iš namų 8:30 vai. bus 
atlydėta į Dievo Apveizdos bažnyčia, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
b ui nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
Ir pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę vyras, duktė ir giminės. 
Laidotuvėms patrnauja grab. S. M. Skudas. Roose 

velt 7532. (14-15-16 ) 

P A D Ė K A V O N Ė 

Tel. Roosevelt 7 532 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausj patarnavimą. 

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

1911 CANALPORT AVE. 
Cblcago, m . 

Tel. BouJevard 41 S i 

A. MASALSKIS 
JRABORUJS 

«Lua\) patarn&^froaa laidoturAo* 
: kokiam reikale, visuomet eeta 
tanžlnlngaa Ir nebrangus, todėl 
<ad neturime Išlaidų užlaikymą 
• kvrig 

55*07 AUBURN 
Chteago, Dl. 

KAZIMIERAS KLORIS 
Mirė rugpj. 30 d., 1927 m., o palaidotas rugsėjo 12 d. 
Šv. Kazimiero kapinėse. 

šiuo norime ištarti širdingos padėkos žodžius vi
siems dalyvavusiems a. a. Klorio laidotuvėse. Ypač 
reiškiame gilios padėkos žodžius gerb. klebonui kun. 
Al. Skrypkui už įspūdingas gedulingas pamaldas. 
Tai c-gi dėkojame g ei c. kun. Martinkui ir kitiems ku
nigams tose laidotuvėse dalyvavusiems. Reiškiame 
padt'tos žodžius vargonininkui Daukšai už stropų sa
vo pareigu atlikimą laidotuvių metu. 

Ačiū gėlių aukotojams, gėlių nešėjoms, grabne-
šiams ir draugijos nariams u i jų suteiktus patarna
vimus. Ačiū graboriui Eudeikiui už gražų ir manda-
pų v.atarnavimą. ir rūpesčiu palengvinimą mūsų liu-
dėrio valandose. Ačiū visiems atsilankiusiems į na-
m\u, į bažnyeią ir lydėjusiems i kamnes. 

Tu mus brangus tėveli ir vyreli nžgesai kaino 
musę gyvenime žvaigždė ir parama. Palikai mus vie
nus. Lai midaširdingasis Dievas suteikia tau amžiną 
atiteį Beilsėdamas pas Viešpati, lauk mus pas tave 
ateinant. 

Nuliūdusi Klorių šeimyna. 

r IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Lai tavo duktė i š 
moksta Dress D e -
signing ir Dressma-
klng. Tai puikus ir 
gerai apmokamas 
darbas. Lengva iš

mokti. Pareikalauk N e m o k a m o s 
knygelės. 
MASTER DRESSMAKING 

COLLEGE 

Bazaras. 
Karnivalas — bazaras, ku

ris buvo laikomas ištisą pra
eitą savaite sutraukdavo dau-
gybę žmonių. Labai daug ma
lėsi svetimtaučių — kaimy
nų, kurie norėjo paremti mu-

. , . . . . . . • įdariau restoraną, kuriame gamina-
SU p a r a p i , ] O S r e i k a t U S . M a t , [ V A I R U S K O N T R A K T O R I A I j m e namfhius . gardžius Ir šviežius 

valgius. Restoranas švariai užlaiko
mas, patarnavimas kuo mangiausias . 
Pas mus valg> -damas nežinosi, k a s 
tai yra alkis, o svarbiausia kas tos 
per vidurių ligos. 

J. F . Kasnicka, vedėjas 
100 No . State St. Kamp. Lake St. 

10-tas augštis 
(23-23) 

Liet. Politikos kliubo ne
paprastas, priešpiknikinis sus
inąs įvyks rūgs. 15 d., 8:00 
vai. vak., kapelanijos name, 
prie Marąuette Rd. ir So. 
Talman ave. 

Kviečiami visi nariai skait
lingai susirinkti ir naujų na
rių atsivesti, nes dabar yra 
narių prirašymo vajus. 

J . A. Mickeliunas, pirm. 

VALGYK IR NORĖK. 
Kam varginti šeimininkes, kad pas 

mus gali gerai pavalgyti. Tik ati-

Dievo Apveizdos bažnyčia 
savo gražumu puošia visą ši
tą apielinkc. Iš viso šito 
trukšmo bus keletas tūkstan
čių pelno. I)a yra paskelbti 
du ekstra bazaro vakaru: 
nigs. 18 ir 25 d., t. y. du sek
madieniu. Aštuoniolikieeiai 
tikrai energingai darbuojasi 
baigdami savo bažnyčios sta-
tvbos reikalus. 

Vargonai. 
Jau nauji vargonai už

baigta statyti, bet, iš priežas
ties bazaro, jų pašventimas 
nukeliamas į kitą mėnesį. 

(Diena netrukus bus paskelb
ta. Ponas K. Sabonis, choris
tai ir kiti parapijos darbuo
tojai stengiasi sukelti reika-

llaujamą' sumą užmokėti už 
šitą galingą instrumentą. Pa-
rapijonai uoliai remia ju pas
tangas ir nekantriai laukia, 
kada išgirs naujų vargonų 
gražią muziką. 

Mokykla. 
Dievo Apveizdos mokykla 

I padare graižią pažangą. Už
baigusiems pradžios mokyk 

r PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT CO. 

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

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

Turime plumbinių ir elektros 
reikmenų. 

1901 WEST 47th STRETCT 
Telefonas Lafayette 4139 

Chlcago, 111. 
-* 

I 

KAROLIS MAROZAS 

2343 So. Leavitt Street 

DIDŽIAUSI 
BARGENAI 

NAMŲ IR 
AUTOMOBILIŲ 

MGEPORT PAINTING 
& HARDVVARE CO. 

Ma'.iavojame, dekoruoj£»>ne, kal-
s imuojame ir popleruojaine na
mus. Padarome darbą greitai ir 
pigiai. 

l ' ž la ikome maliavų, popieru ir 
stiklu ir t. t. 

3149 SO. HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Cbicago, IU. Tel. Yards 7282 

R B N D O N geras flatas, su moder
niškais įrengimais. Tinka daktarui, 
advokatui ir .šiaipjau šeimynai. 

Kreipkitės: i 

3327 So. HaLsltHl .St. 
1 

Tel. Yards 4 6C9. ( 9 — 1 7 ) 

KEIKAJ.INtiA moteris ar tnergina 
prie namų darbo nors ir senyva 
moteris. Turi but mandagi prie vai
kų ir suprasti valgių gaminimą lie
tuvių šeimynoj. 

Atsišaukti: 
3259 VVest 66 Streot 

Tel. RepKiblic 8915 
7.15-16-17) 

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 įmokėti $3,500. 

NAMAI - ŽEMĖ 
RETA PROGA 

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

ila mokiniams atidarvta aukž 
; tesneji mokykla su komėm 
• jos kursu. Jau apie 20 ber-
jnaif-ių ir mergaičių lanko ja. Į 
| Iš tolo girdisi skambėjimas I 
rašomų mašinėlių. Koks pa-1 
togumas ir palengvinimas tė
vams, norintiems suteikti sa
vo vaikeliams aukštesni mok-' 
Ai}. Tai bene pirma parapija, ' 
kuri šitą gražų žingsnį pada
rė, tobulindama savo mokvk-

;lą. "Draugo" Draugas. 

BUDAVOJAM naujus namus. 

taisom senus, perbudavojaan, iš
taisome ofisus ir storų frontus. 
Tie darbai mu.sų specialybė. Mū
sų kainos žemiausios. 

JUOZAS RIMUTIS & CO. 

3204 Auburn Avenue 
Tel. Boulevmrd 7334 

Pašaukti arba kreiptis nuo 6 iki 
9 vai. vakane. 

(20-20) 

3 flt. muro namas su visais 
įtaisymais įmokėti $1,000, įsi-

Nedidelė kaina įsigyti Lie- . „ ^ — f a n n o g ^ ^ 
tuvoje Keturvalakių bažn3rt 

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. 

kiemyje, 9 kilometrai nuo 
Mariampolės, dailų ukį, dau
giau 35 margų lauko su tro
bomis. 

Išilgai lauką teka upelis— 
Rausvė. Krantai apžėlę med
žiais. Laukas pirmos rųšies, 
prie vieškelio, netoli bažny-

i čios ir mokyklos. Gera vieta 3 pagyvenimų muro namas 
MORTGEClAI-PASKOLOS laimiui. Gyvais pinigais mo- į s u v i s a i s įtaisymais, įmokėti 

T ' *?* $4,000.00. $1,500, įsimaino ant bilia ko 
Kreipkitės.-

" D R A U G Ą " 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, UI. 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6% Nuošimaai 
Paskola sutelkiama ) vieną dieni, 
Perkame real estate kontraktus 

International Investment 

Lietuvos Vyčių 4 kuopos 
svarbus susirinkimas įvyks 

Corporation 
Kapitalas $500,000.00 

8804 S. KRDZ1~B AVE 
Tel. I^ufayette 6738-0710 

kio biznio arba lotų. Kaina 
$8,500. 

( 1 5 - 1 ) 7 kambarių rezidencija ran
dasi Foun du Lac, Wis. įsi
maino ant farmos, lotų ar bilia B A R G E N A S . 

Parduodu 2 flatų medinį na-
, , i .. -, • kokio biznio. Kaina $6.500 

muką, kuris randasi arti dvit- * ' w' 

P A D Ė K A V O N Ė 

JADVYGA JURJONIENĖ 
Mirė rugsėjo 9, 1927, palaidota rūgs. 12 d. šv. Kazi
miero kapinėse. 

Dabar reiškiame gilią, padėką visiems, kurie t ik 
teikėsi prisidėti prie mūsų brangios motinėlės lado-
jimo. Tariame a&ų gerb. kun. Martinkui už atlaiky-
mą gedulingų ramaldų. Dėkojame visiems, kurie at
silankė į pagraba, ypač tiems, kurie užuojautą reiškė 
prisiųsdami gėlių. Dėkojame grabnešiams, gėlių nešė
joms ir visiems kitiems teikusiems patarnavimą. 

Širdingą ačių tariame graboriui Eudeikiui už ge
rą laidotuvių sutvarkyme, už malonų ir rupesting 
tarnavime visu laidotuvių metu. Tariame ačių vi
siems kitiems šiuo ar tuo prisidėjusiems prie laido
tuvių. Beširdė, žiauri mirtis išplėšo iš mūsų ,tarpo 
mums brangią motinėlę ir ji užgeso mums kaipo 
žvaigždė. Tai nepakeliama butų valanda, jei ne min
tis, kad tai Visagalio Dievo taip sutvarkyta ir kad 
yra viltis amžinojo gyvenimo. Tad tesuteikia tau, 
mus brangi motinėle, Visagalis Dievas amžiną atilsį. 

Jonikavičių šeimyna. 

,jų karų linijų ir mokyklų. 
i Namukas yra geriausiame pa-
i 

•rr dėjime, yra elektriką, vanos 
ir kiti reikalingi įrengimai. V-
ra 4-4 kamb., vienos maši
nos garadžius. Parduosiu la
bai pigiai arba priimsiu į mai-

'nus, malą, grosernę, rezidenei-
ijini lotą, automobilių arba 
maž$ troką. Šis bargenas yra 
Brighton Parke. ' 

Matykite: 
John Pakalnį (Pakel) 

6949 So. Rockwell St. 
Phcne Hemlock 0367 

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

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. 

PARSIDUODA 2 fl. namas 
\Vt beismontas, iš plytų, 5—5 Į 
i kambariai, karštu vandeniu 
į apšildomas, ąžuolo trinias ir 
grindys.' Platus lotas, arti 
AVestern Electric ir " L . " Sa
vininkas apleidžia miestą ir j REAL ESTATE BROKER & 
nuleis žefriiau mokėtos sumos. 

C. P. SUROMSKIS 
& C 0 . 

Reikia $2,500.00 casli. Kai
na $12,500.00. 

HENRY MISKELLY, 
išimtinas agentas 

5001 W. 22nd St. 
Cicero, Dl. 

Ofisas nedelioj neatdaras 

AUTOMOBILE DEALER 

5833-35 So. Western 
Avenue 

Tel. Hemlock 6151 

http://-D.au-
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