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"Drangas' ynra vienintelis liet 

kat dienraštis. Jis jų reikalus re
mia ir nuo priešu gina. Priešai 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
"Draugas" laukia iš kataliku, 
paramos, nes juk priešai jo nerems. C 

•i 
l Spauda — tai galinga jėga. Tą 

jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė- i 
jimą, pergalėsime tautos priešui. 
Susipratę katalikai remia pinigaii VJ 
ir raštais katalikiška spaudą. 
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UŽDARYTAS BULGARI 
JOS PASIENIS 

Yagui Indionai 
Valdžios Priešai Jungias; 

Revoliucija Visur Plinta 
Calles Valdžia Priešus žudo, Ju 

MIAMI MIESTO NAUJAS KALĖJIMAS 

ISPANIJOJ SUŠAUKIAMAS NACIO-
NALIS SUSIRINKIMAS 

Serbų Su Bulgarija Nesutiki
mai Eina Blogyn 

BELGRADAS, spal. 9. — 
Serbu valdžia Bulgarijon pn-
pieįaj aklai uždare ir pasiuntė 
ton st iprias militarines sar
g a s . 

Makedonu komitadžai kai-
t i na n vi serbų generolo nužu
dyme, (ii Bulgarija kaltina
ma, kad ji remianti makedo
nu komitadžus, kurie dažnai 
isibriauja Serbijon ir puola 
ten gyventojus. Bulgarija gi 
užsigina to rėmimo, bet ser
bu negalį į t ikinti . 

Serbų spauda puola Bulga
rija. Nesutikimai eina aršyn. 

YAQUI INDIONAI SUKILO DU GENEROLU SUSIJUN-
— G£ P R I E Š C A L L E S Ą 

NOCJALES, Ariz.. spal. 0. 
— Meksikos valdžia patvi r t i į S A \ AXT()XIO. Tex., spal. 

; BULGARIJA ATSIPRAŠO 

LONDONAS, spal. 9. — 
Nors Bulgarija jaučiasi pil% 

nai nekalta, visgi del nužudy
mo serbų generolo į Belgra
dą serbų valdžiai pasiuntė na žinią, kad Vacjui indionai y — (lanta žinia, kad tomis 

išnaujo sukilo perėję gvnero- • dienomis Meksikoj nužudyto ionoaJj atsiprašymą. 
In Gomei ir Almadn pusėn. generolo Alfonso de la Huer-

la brolis aen. Adolfo de la 

si Calles valdžio 
gia savo spėkas. 

priešai jun 

Taipat gantą žinių, fyid. vi-
sa vakar ius I M c i k a ijlsid'ifc- . , l l , p l ' t a ' b u v , , s i s J * ™ * * 0 * 
rus revoliaeijo* liųMKfte. \ i - , l s • * • » « prezidentas, su-

si jungęs su generolu (lomez 
i prieš Calles'o valdžią. 

Praneša, (a l ios 'o valdžios (Jen. Gomet, apie kurį bu-
agentai subinę ir, matyt , su- ' i ro paduota žinių, kad jau su
šaudė t r i - generolo fJomez šaudytas, y ra kovos lauke Ve-
pusbrolius, la Cruz valstijoj. (Ji gen. A- ' 

Daug incksikonų bėga į J . Uiolfo de la H nerta yra J . j 
Valstybes tikslu pasprųsti iš Valstybėse. 
Callės'o - Obregono iškelto] Juodu patraukė vienybėn 
teroro, judviejų draugai ir šalinin-

kai. 
CALLES 'O KARIUOMENĖ 

Į V E I K I A M A 

SAN AXT()X1(), Tex., spa
lio 9 — ('in generolo (Jomez 

GRASINA N U T R A U K T I 
SANTYKIUS 

BELGRADAS, spal. 9. -
Serbų valdžia Bulgari jai pa 

Išnaujo Sukilo 
Mirė Rockfordo Diocezijos 
\ Vyskupas Muldoon 

R()Cr£FOm), III., spal. 8*., męs Kalifomijoj 1S63 m. 19-
— Šiandie čia po ilgos ligos! 01 m. konsekruotas vyskupu 
mirė visų didžiai gerbiamas ir paskir tas sufraganu Chi-
viėtos diocezijos vyskupas P j o a g o s arkivyskupijoj. 1908 
*'• ** n- j metais paskirtas į Rockfordo 

Velionis susirgo 1926 me
tais birželio pabaigoje, kuo
met pasibaigus Tarptaut iniam 
Eucharist iniam Kongresui Chi 
eagoje su ki tais Bažnyčios; 

dioceziją vyskupu. 

Amerikoj velionis buvo ži
nomas nepaprastu socialiu 
veikėju ir bažnytiniu admi-

aukštaisiais prelatais nuvyko uistratoiium. J o nuopelnai 
i St. Louis, Mo., dalyvauti 
naujos katedros pašventinimo 

Bažnyčiai aukštai apvert inti 
Romoj. 1921 metais popežiuB 

iškilmėse Benediktas XV ji paaukštino 
Vyskupas Muldoon buvo gi- ' Pontifikalio Sosto asistentu. 

Sprogusios Bombos Aukos 
P a n e v ė ž y 

UŽMUŠTAS VIENAS KARININKAS, 
15 ŽMONIŲ SUŽEISTA 

New Miami mieste baigiamas statytį miesto ir apskrities 
kalėjimas, kurs eta atvaizduojamas. Kaliniai busią laikomi 
pačiuose viršutiniuose aukštuose. IŠ ten jiems be s]>arnų 

siuntė grasinimų nut raukt i arba parašutų nebus galima nusileisti žemyn ir pabėgti . 
diplomatinius santykius, jei Tos rų.šies butas nepigiai atsieis 
Bulgarija nesulaikysianti ma-

—— 

kedonų komįta^lžų puolimų 
Serbijos pasieniais. 

PASISIŲLĖ TARPININ
KAUTI 

Pramone 
ė 

Ir Darbas 
CHICAGOJE 

K A U N A S , IX. 22. (Er ta) . |c i ją Rygoj rugsėjo 29 d. Nu-
Rugsėjo 21 d. apie 11 vai. pe r ! t a r imas telegrafu praneštas 
šaudymo pra t imus 4 pėst. pul- Lietuvos prekybds rūmams ir 
ke Panevėžy del neatsargaus atatinkamoms Latvijos įstai-
vartojimo sprogo, šompolinė goms. 
granata , kurios sunkiai sužei
stas vienas karininkas ir vie
nas kareivis ir lengvai vienas 

• karininkas ir 13 kareiviu. Sun-

t 

DETROIT, Mieli., spal. 8. 
- Padaryt i planai pi 

P A B A L T I J O VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA 

Prosu atsigynė 
('baries Blake, 22 m., sa- įk ia i sužeistasis karininkas, ne-1 Spaliu 10 d. Kaune įvyks 

a L 8- j koma, jau kar ta buvęs kalėji- Į atjraves sąmonės, 12 vai. mirė. j Lietuvos Latvijos ir Est i jos 
aplėsti 111(S užpUolė Miss Clara Ala-' 1 įvykio viet<ą išvyko tardyto- į koperatinių organizacijų at-

SUIMTAS BUVUSIS 
DAKTORIUS 

J 

Y1ENNA, spal. 9. — Pran 
euzų astovas Durt .Be lgrade Pere Marąuette • geležinkeli, i t < e k ^ j o s n a m U o s e , 2634 AVest 'J a s 

P ^ 'serbų valdžiai pasisiųlė tar- inėmus Pontiae liniją tarpe j j g s t Mergina įkaitusį prosą I 
^pininkanti t a rp serbų ir bul- .Buffalo ir Chicągo. Planai pa j prikišo jam prie žando. Tas IŠTEKĖJO 

~ ~ garų tikslu abiejus sutaikin- tiekti patvirt int i tarptautinei 
MftNICO CITY, spal. 9. — ( į ^ j k o n i į t a dy.u v e ik i ino Ser- 'p i rk lvbos komisijai, 

reprezentantas gavo žinių is 'Valdžia paskelbė, kad ji tuo- * VJ - • ^ L t j 
jaus imasi a tat inkamų prie-MeksikoH, kad Vera C'ruz vai 

stijoj generolo, (Jomez sj)ekos Į monių konfiskuoti "mais t in iu 
iveikė d ikta tor iaus Calles'o j k u " savastis. 
kariuomenę. Nemažai karei- [ 
v\ų žuvo ir virš 300 kitų i>a-' 
imta nelaisvėn. 

VALDŽIOS K A R E I V I A I 
DAUG N U K E N T Ė J O 

Čia suimtas buvusia laik-
j rašė i o EI Universal savinin-
' kas ir redaktorius Palavicini. 
J i s kal t inamas palankiavime 
generolui, Oomezui, kurs ko
voja Calles'o valdžią. 

P A S K E L B Ė 50,000 DOL. 
DOVANŲ 

klykdamas išbėgo, bet jį pra- j 
ties Westera 

RESPUBLIKOS 
ENTO DUKTĖ 

eiviai sugavo 
a ve. 

KAXSAS CITY, Alo., spal. 
8. — The Corn Products Re-
fining Co. čia prie savo js-
taigų pastatys cukrui refine-

TOKYO, spal. 9. — Japoni riją. Cukrų gaminti 200 dar-
jos parlamento narys milijo- Į hininkų bus daugiau darbo. H ^ ^ J 0 * ? ? * kraxx' 
nierius Kumejiro Taki pas
kelbė 50,000 dol. dovanų bile 

Rugsėjo 10 d. Kauno arki
katedroje arkivyskupas Skvi
reckas sujungė nioterystėn Re-

TT ^ •*•'•*«««'»*• ispublikos Prezidento dukterį 
Hugo Szczepanski, 1219 X . ' r . . ^ .x . 

T . , v . v Marija Smetonaite su kapito-
J^ncoln st., pasove savo zmo-

stovų ])asitarimas ekonominio 
bendradarbiavimo klausimais. 
Dalyvaus po du atstovu nuo 
kiekvienos valstybės. "L." 

Del kišenių* kraustymo 

E L PASO, Tex., spal. 9.— 
Laikrašt is Catbolic Daily 
Herald praneša, kad Randas 
dis tr ikte , Jal isco valstijoj, 
Meksikoj, d ikta tor iaus Calles 
kariuomenė kovoje su revoliu 
cionieriais labai ' nukentėjo. H 
karininkai ir 63 kareiviai žu
vo ir 11 karininkų ir 26 ka
reiviai sužeista. 

Calles 'o spėkos išblaškytos. 

SUŠAUKIAMAS NACIO-
NALIS SUSIRINKIMAS 

i stymą. Szczepanski turėjęs 

DETROIT, Mich., spaL 8. j k i S e n i l lJ 12 <1G1- i r P * ? « ^ 
kur iam japonui lakumu, kurs - Frankl in automobilių fcbmJ*1 " m 0 n a n o r ^ U S n " ° J 0 a t ^ 
1928 metais pirmutinis atlik 
sią.s pasekmingą per Pacifi 

pas i ja artimiausiuoju c laiku | a n , t l BPMPfį 
žada paskelbti 11-ą savo nau

jau Aloizu Valušiu. Iškilmėse 
dalyvavo Respublikos Prezide
ntas su ar t imaisiais giminė
mis, ministerių kabinetas, už
sienio ats tovai i r daugybė au-
klštų svečių. "Trimitas". 

ką skridimą japoniuku aeropla1 jų automobilių' modelių. Au-t * ° ^ f e u ! 

POPEROS DIRBTUVĖ 
SUGRIUVO 

nu. 
MADRIDAS, spal. 9. - v Ei

nant karal iaus dekretu, Ispa
nijos diktator ius rytoj sušau
kia čia nacionalį susirinki
mą, kuris bus pagelboje val-

167 ŽUVO AUDROJE 

tomobilių gamintojai apie tai • Alex Ksizack, 9731 Avenue 
labai žingeidauja. j N, Namie valė revolverį. Pa-

• sisuko prie jo vienerių me-

TURT6JA CIURLIONIES 
GALER£JA 

BL/VGOVIEŠčrENSKI, Si 
berija, spal. 9. — Pa jūr inės ' rių derlius labai puikus. Daug 

PORTLAND, Ore., spal, 8. tų jo kūdikis ir netyčiomis jį 
Šįmet šioj valstijoj sele- pavojingai pašovė. 

Kūdikis paimtas į ligoninę. 
(ižiai sustatyti naują' valsty- į (Primorskaja) provincijos ijų siunčiama į pįetvakarųs ir 
bei konstituciją i r įvesti re- pakraščius palietė baisi aud- rytus. 
formas. 

B A I S U S TERORAS MEK
S I K O J 

N E P A S I T I K I L E N K A I S 

ra. Žuvo 167 žuvininkai. 

Tėvas nuo jo nepasitraukia. 

DETROIT, Mich., spal. 8. 
Už suktybes 

W. C. Grosscub, 45 m., iš lenskis 

Į galerėją jos konservato
rius nesenai pargabeno iš Ali-
roslavo, Alytaus apskr., daug 
brangių paveikslų i r kitų isto
riškų meno dalykų, kuriuos 

! prieš penkis metusi mirdamas 
[ppliko šiai galerėjai kun. Smo-

" Trimitus." 
ST. LOUIS, Mo., spal. 9.— j — Fordo automobilių dirbtu-: Aurora, federalio teismo nu-

Nukentėjusį nuo tornado šį j vėse kaskar t vis daugiau dar- baustas kalėjimu penkiems m e ' P A B A L T I J O VALSTYBIŲ 
AfEXTCO CITY, spal. 9.— f AVASHINGTON, spal. 9. — miestą tomis dienomis palietė bų iškeliama. Pastaraisiais 

laikais pr i imta 400 daugiau 
darbininkų. Šiandie sakomose 

Meksikoj valdžia veda ba i sų 'Lenk i j a nori gauti Amerikoj ki ta didelė vėtra. 
terorą. Į savaitę sušaudyta a-
pie 50 įžymiausiųjų meksiko-

paskolos 70 milijonų dol. Fi
nansininkai žada skolinti, be t , WASHlNGTON, sp»l. 9.— dirbtuvėse dirba apie «6,000 

Calle5'o ir Obregono po-į nori, kad Lenkijos finansų , " P u b l i c Heal th Se rv įce , , skel darbininkų. 
litinių priešų. Žudymai nenu-gvaldyme butų priimtas ameri- bia, Isad "vaikii paralyjanmM 

tams. 
Nubaustasis per paštą skel-

EKON. KONFERENCIJA 

APPLECTOX, Wis . , ' spal. 
8. — Netoli čia darbo laiku 
sugriuvo didelis dviejų aukš
tų poperos dirbtuvės butas. 
Dviejos lubos su mašineri
jomis ir stogas netikėtai įgriu 
vo į rųsius. 

6 darbininkų lavonai jau 
išimta. Penki dar nesurasti . 
Trys išimta gyvi. I r š iaip ke
liolika darbininkų sužeista. 

AURORA, 111., spal. 9. — , 
Areštuotas John J . Esser, 38 
m., Aurora T rus t and Sa
vi ngs bankos prezidentas, už 
išeikvojimą pinigų. Direkto
riai nuostolius padengia. 
i - T 

PINIGŲ KURSAS 

t raukiami. > konas patarėjas. susirgimai šaly jmola. S K A I T Y K I S ^ ^ D R A U G Ą " |čiu. 

besi žmpnems, kad jis turįs^ j T A L I N A S , IX-19-E. Est i-
parduot i tokių ir kitokių gy- jos prekybos ir pramonės ru-

Ivulių. Tuo t a rpu pas j j ras ta iriai nutarė pasiūlyti Lietuvai 
t ik vienas, KUO ir 'keletas ka- .ir Latvi jai sušaukti šių trijų Vokietijos 100 markių 23.70 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 st. svarui 4.85 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.47 
Šveicarijos 100 frankų 19.25 

valstybių ekonominę konferen- Belgijos 100 belgų 13.90 
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D I E N O S K L A U S I M A I 
;§ajungą ir padaryti jai t i k r ą - Į ^ p ^ t į ^ "dava tkoms" ly- Sąjunga reikalavo, kad Lįe-

Sunku dar konkrečiai kalbėti apie Lietuvos ir Vatikano 
pasirašytąjį konkordate, nes jisai dar nėra paskelbtas. Neten
ka, žinoma, abejoti apie jo naudingumą Lietuvos valstybei. 

Nenustatyti santykiai su Vatikanu nervino gyventojus. 
Gi tai padaryti buvo sunku, kol Lietuvos vyskupijos ne
buvo sutvarkytos, padalintos. Laukta dar, ar Vilniaus klausi
mas nebus teigiamai išrištas. 

Nenumatantį kaip greit bus atvaduotas Vilnius, bažnyti
nės provincijos kurinio klausinio toliau tęsti nebebuvo gali
ma. I r todėl pernai metais, 6v. Tėvas pasiuntė Lietuvon di
delės išminties vyrą, iš Vilniaus ištremtąjį vyskupą, J . E. 
Jurgj Matulevičių, kuris padalijo Lietuvą į penkias vyskupi
jas — Kauno su Metropolito sostine, Panevėžio, Telšių (Že
maitijos), Kaišedorio (Vilnijos) ir Vilkaviškio (Suvalkijos). 
Šv. Tėvas tą paskirstymą ir ribų vyskupijoms nustatymą už-
gyrė ir paskyrė joms vyskupus: Kaunui — J . E. arkivyskupą 
J. Skvirecką, Telšiams — J . E. Justiną Staugaitį, Panevėžiui 
— J . E. Paltaroką, Kaišedoriui — J. E. Kuktą, Vilkaviškio 

Netiesą skelbia. 
Kai kuriuose Lietuvos ir A-

merikos lietuvių laikraščiuose 
paskelbta žinia, buk Lietuvos 
vyskupai ir net pat* popie
žius (1) įsakęs kun. M. Kru
pavičiui Krikšč. Dem. parti
jos vadui apleisti Lietuvą. 
Karakteringa, kad tos žinios 
imta iŠ Rygos žydų laikraščių 
ir jos neatatinka tikrenybei. 

Pamato tiems gandams grei 
čiausia bus davęs Am. liet. 
kat. Federacijos Seimo kvie
timas kun. Krupavičių atvyk
ti Amerikon. Tą kviątimą pri
ėmus ir pasipylė įvairus, ne
pamatuoti gandai. Federaci
jos Seimo protokole tuo klau
simu randame užprotokoluo
tą: "Tampresniems ryšiams 
su Lietuva palaikyti reikalin
ga, kad Lietuvos katalikai 
karts nuo karto prisiųstų Žy
mesnių valstybės ar mokslo 
vyrų. Pirmiausia pageidauja
mas kun. M. Krupavičius". 
Kiek girdėjome, kun. Krupa
vičius jau yra pasirengęs pas 
mus atvykti. Kadangi kun. 
Krupavičius yra vienas 
žymiausių Lietuvoje politikų 
ir visuomenės vadu, todėl ja 

premieras. " L i e t . " jo kalbą 

jį keli*. T i * * h * Šiol m w ; . ^ ^ n e r e i k a i i B g a , n e s 
daugiau girdSjom i i ^ e v o s ] ^ sxumiiūių s o c i a I j s t ų bal-
tribunos gražių žodžiu, negu ^ lijildjmit Mm-^ 
matėm realių darbų. Ten be 

paduoda sutraukoje. Būtent; atvangos kalbama apie taiką, 
"Pirmiausia prof. Voldema- 0 kitur didieji ginklų fabri-

ras vienu sakiniu nusako, ko- j kai vis dėlto nenustoja rakę.. 
del T. S. darbuotės, kuri bu-1 Apskritai kalbant reikėtų pa-
Tikėjimas išganymu, daugiau ' sakytį kad lig šiol T. Sąjun-
nekaip politinė realybė, pr i - 'ga dar nesugebėjo įeiti į tau-
sidėjo prie T. Sąjungos šu tų gyvenimą ir jas motiniš-
darymo ir organizacijos. Aiš- kai vesti į taiką. Bet .iš kitos 
kiau ir trumpiau sunku išsi-j pusės į^butų neteisinga — sa-
reikšti. Taip pat keli žodžiai ko prof. Voldemaras — ne-
del T. Sądarbuotės, kuri bu-!pripajvnti T. Sąjungai dide-
vusi: "džiaugsmų ir vilčių, ir lį0 atsiekto taikos srity pro-
skaudžių nusivylimų šalti-j greso". Tie nuopelnai ypačiai 
nis" . Reikia pažymėti, kad esą pažymėtini politikos, c-
ypač mes, lietuviai, tą nusi- konomijos, juridinėje ir kari-
vylimą patyrėm. Po nusivyli- nėję srityse. Sunkiau butų 
mo atėjus viltis, tai 1924 m. spręsti "nusiginklavimo ir jo 
protokolas, kuris, deja, kaip pasėkų problema", 
žinome, buvo atmestas.. Viltis Prieš baigdamas Lietuvos 

— J . E. Karosą ir Koadjutorių — J. E. Reinį. J . E. vyskupas toks žygis ir sukėlė daug i-
Karevičius pakeltas arkivyskupu, įstojo Marijonų kongrega-
cijon ir apsigyveno Mariampolėje. 

PIRMOSIOS SUNKENYBĖS. 

vairių gandų. 
P. Voldemaro kalba Tautų 

Sąjungoj. 

dar kartą atgimstanti su Lo-
carno sutartimi, bet Lokarno 
buvęs padarytas ne T. Sąjun
gos sienose. Del tų nepasise
kimų gimstąs pesimizmas ir 
pati T. Sąjunga imama lai
kyti net "mažos reikšmės įs
taiga". 

Kitoje savo kalbos dalyje 
prof. Voldemaras kalba apie 
nusiginklavimą ir T. Sąjun
gos uždavinius. Pat i origina
lioji vieta bene bus čia ta, 
kur oratorius pataria neskelb
ti "viliojančių formulių", bet 
organizuoti pačią taiką. Tais 
žodžiais prof. Voldemaras 

Padalijus vyskupijas, paskyrus jonus vyskupus, naujai 
sutvarkytoji Lietuvos bažnytinė provincija susilaukė daug 
sunkenybių. Nors krikščionių demokratų vyriausybe naująjį 
vyskupijų sutvarkymą pripažino ir užgyrė, apsimainant tam 
tikrais raštais su Šventuoju Sostu, bet prieš Seimo rinkimus 
jokiu būdu nesuspėjo padaryti, konkordato, kuris Lietuvai bu
vo reikalingas. 

Kaip -žinome, rinkimus laimėjo socialistų (valst. liaudi
ninkų ir socialdemokratų) blokas, kuris, susitaręs su lenkais, 
žydais ir vokiečiais, sudarė socialistišką ir mažumečių vy
riausybę. Toji vyriausybė, žinoma, ne kitokių, bet bedieviškų 
motyvų vedama, nepripažino nei naujų vyskupijų, nei vys
kupų, nors jos pirmtakunė jau buvo pripažinimo tam tikrą 
aktą ir padariusi. 

Pirmoje vietoje socialistų vyriausybė netik nei kiek ne
siskaitė su įvykusiu faktu, naujai paskirtais vyskupais, bet 
nepripažino jų daromųjų aktų, nepripažino jų skiriamųjų ku
nigų, kapelionų į mokyklas, neišmokėjo nei vyskupams nei 
kunigams algų, kurios juokingai yra mažas atlyginimas už tą j 
darbą, kurį jie dirbą t. y. metrikacijos darbą, neskaitant kitų 
darbų. 

-Tokie vyriausybės elgesiai erzino katalikiškąją visuo- j 

Pastariąjam Tautų Sąjun-
. , ., T 1U u . kaip ir nori sulaikyti per 

gos posėdy ilgą kalbą pasakė * J
 v. *~ 

- X7 , , T . . 'daug iškalbiai kalbančią 1. 
prof. Voldemaras, Lietuvos ° * 

delegacijos pirmininkas nuro 
dė, kad visoki konfliktai ga- j 
lį kilti ne Vakarų, bet Rytų 
Europoje. Esą' daug ir labai 
patyrusių politikų, kurie ga
na skeptiškai žiūrį į naujų 
valstybių atsiradimą po Di
džiojo karo. Tokios pažval-
gos, o kartu ir noras tas jau
nas valstybes pražudyti ga
linčios būti naujų konfliktų 
priežastimi. Tiems nesusipra
timams išvengti turėtų būti 
neitralizuotos Pabaitijos val
stybės, kas — Lietuvos Vy
riausybės manymu — "paša
lintų tų konfliktų pavojų". 

.g S*-*£ 

VILNIAUS KLAUSIMAS. 
Kai Vatikanas pasirašė konkordatą su Lenkija, Lietuvo

je įvyko nemalonių incidentų. Mat, tame konkordate Vilnius 
prie Lenkijos bažnytinės provincijos priskiriamas ir todėl 
Kaune pademonstruota prieš Vatikano atstovą. 

Bet reikia žinoti, kad Vatikanas valstybėms ribų nenus
tato. J am tik rupi tikėjimo ir bažnyčios dalykai. Vilnių pris
kiriant Lenkijos provincijai jis tik skaitėsi su faktu, kad Vil
nius, nors ir neteisėtai lenkų užgrobtas, bet tuo laiku lenkų 
valdomas ir todėl juk negalima ten gyvenančių katalike rei
kalų palikti neaprupintais. Bet kaip greit Vilnius bus atva
duotas, taip greit Kaišedorio vyskupas bus į Vilnių nukeltas 

GARBINGOJI VIEŠNIA, 
Amerikos lietuviai katali

kai esame turėję įvairių at
stovų, atstovavusių įvairiau
sias organizacijas, bet pirmą 
kartą turime Lietuvos Kata
likių moterų atstovę asmeny
je ponios Pranciškos Pikči-
lingienės. 

Laiminga lietuvių tauta 
priaugusi to kultui ingo pa
saulio laipsnio, kur nėra 
"moterų klausimo"... Šimt
mečius kentėjusi tauta sveti-ir Vilnius prie Lietuvos bažnytinės provincijos priskirtas. 

Tat, laikimas Vilniaus prie Lenkijos provincijos prisky- !mųjų jungą, suprato, kad 
rimas ir naujai vyskupijų paskirstymas, nėra tai nė de fakto,Į naujai atgimusioj tautoj ir 
nė de jure Vilniaus Lenkijai pripažinimas, n«s, kaip jau mi- valstybėj negali butj jokio 
nėjome, ne Vatikano dalykas yra valstybėms sienas nusta- skirtumo jos piliečių tarpe. vuliai naudingesni ir kaip 

Lietuva y ra viena iš tų vaL-
stybių, kuri pilnai pripažino 
moterims pilietystės teises. 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą 
atidarė seniausias Seimo at
stovas — moteris ir jauniau
sias Seimo atstovas sekreto
riavo taipgi moteris. Žodžiu, 
naujai atgimusioj Lietuvos 
Valstybėj moteris pastatyta 
ant lygios politinės papėdės. 

Labai malonu rauins paste
bėti tai, kad Lietuvos žmo-

(nės pilnai suprato, kad ir 
moteriai mokslas yra reika
lingas ir Jsad to mokslo pa
siekimui Lietuvos kaimo mer
gaitės jau nebijo pasiekti Vo
kietijos, Šveicarijos, Prancū
zijos aukštąsias mokyklas-
universitetus, kad tik to mok
slo daugiau pasiekus, kad 
tiktai būti naudingesnėmis 
savo naujai besikuriančiai tė
vynei Lietuvai. 

Nežiūrint to, Lietuva 
šimtmečius kentėjo po sveti
mų jungu ir savo mokyklų 
neturėjo, bet ir svetimoji mo
kykla mūsų lictuvaičhj neiš-
tautino. Vos spėjo susikurti , 
nepriklausoma Lietuvos vals
tybė, mūsų sesutės tuojaus 
stvėrės nors sunkaus, bet gar
bingo mokyklų steigimo dar
bo. J au kelinti metai sėkmin
gai veikia M Saulės" mergai
čių gimnazija vedama Seserų 
Kazimieriečių " S a u l ė s " Dr-
jos namuose Kaune. Mergai
čių mokytojų seminarija Kau 
ne. Mergaičių Ūkio mokykla 
Karmėlavoje ir daugelis kitų. 

Kadangi Ūkio Mokyklos 
kaimo žmonėms mažiausia 
suprantamos, nes senų pasa
ka ūkiui vesti mokslas nerei
kalingas, bet kaip tik prie
šingai, Lietuvoje — ūkio ša
lyje — kaip tik labiausiai y-
ra reikalinga daugiausiai u-
kio mokslo, nes tiktai mokyk 
la gali suteikti ganėtinai ži
nių, kaip naudingiau vesti u-
fuo reikalus, kad žemė duo
tų daugiaus našos, kokie gy-

tuvos moterys atsiųstų savo 
atstovę Amerikon. 1926 m. 
Moterų Sąjungos Seimas pa-

(Tąsa ant 3 pusi.) 
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tyti. Kiek langų išdaužė, kiek 
kalėjimuose prisikankino An
glijos moterys kovoje už ly-

Jei šiandien pasirašytas reikalingas Lietuvai konkorda-
menę, trukdė visą katalikiškąjį gyvenimą ir veikimą ir kom-!'tas, tai ačiū a. a. arkivyskupo Matulevičiaus pasidarbavimui 
promitavo Lietuvą užsienio akyse. Toks elgesys jokių būdu j ir buvusei katalikų vyriausybei. P-nas Voldemaras neginei- gias teises. Socialistų valdo-
negalėjo būti pateisinamas, nes naujoji vyriausybė perimdama! jamai nusipelnė ir gerą darbą padarė, pasirašydamas po tuo 'ma Prancūzija ir šiandien dar 
reikalus iš senosios, perima juos su visomis esamomis su-: aktu, kuris jau jo pirmtakunų ir a. a. arkiv. Jurgio buvo pri- neduoda moterims lygių tei 
tartimis, neišimant sutarčių su Vatikanu. 

juos prižiūrėti ir tt. • 
Taigi šios rųšies mokyk

lų reikalams ir yra atsiųsta 
gerb. p. P. Pikčilingienė pa
rinkti aukų. 

Jau kelinti metai, kaip A-
ruostas. |sių su vyrais, mat, socialistų Amerikos Lietuvaičių Moterų > 
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Gr. Valančius. 

KONSTITUCINĖ TEISĖ ĮVAIRIOSE 
VALSTYBĖSE. 

(Tąsa) 

Amžiaus cenzui konstitucijoj tik 
nustatyta minimumas (23 metai), rinki
mų gi įstatymas tų tiksliai nustato. Ren
kamu būti gali kiekvienas pilietis, ne-

• jaunesnis 30 metų ir gyvenantis net Ho-
landijos kolonijose. Žemieji rūmai 4-
riems, aukštieji 9-niems metams renka
mi. Pastarųjų trečdalis narių kiekvienais 
trečiais metais perrenkama. Konstitucijos 
reforma 1917 m. Įvedė be to balsavimo 
prievolę ir santykinių (proporcingų) rin
kimų principą. Karaliaus teisės nedides
nės kaip ir Belgijoj, skirtumas tik toks, 
kad ten karimos palikimas rymo ant ša
linio principo (salische Prinzip) Holan-
dijoj gi ant kognatiško principo (kogna-
tische Prinzip). 

11. Danija. Konstituciniais pagrin

dais Danijos monarchija persiformuoja 
jau 1879 metais. O 1915 ir 1920 metais 
Danija priima kapitalines konstitucijos 
ir rinkimu įstatymo reformas, kurios vi
siškai prisitaikina demokratiškai laiko 
krypčiai. Valstybės parlamentas (Riks-
dag) sudarytas iš dviejų rūmų: žemųjų 
(Folketing) ir aukštųjų (Landsting). Ilgą 
laiką rinkimai į Folketingą turėjo labai 
navatnų įstatymą, kuriuo aktyvią rinki
mų tei.sę turėjo vyriškos lyties piliečiai 
nojaunasni 30 metų, pasyvią gi teisę, ren
kamu būti galėjo kiekvienas taip pat vyr. 
lyties pilietis nejaunesnis 25 metų. 
.1915, 1920 metų reformos suėda moterų 
rinkimų teisę ir sulygina aktyvios ir 
ir pasyvios teisės amžiaus cenzą, taip pat 
Folketingo kadenciją prailgina iki 4 me
tų ir įveda proporcijos sistemą. 

Landstingo 1-6 narių pirmiau skyrė 
karalius visam amžiui, kita dalis buvo 
netiesioginiai 8-niems metams renkama, 
tų rinkikų, kurie moka didelius valsty
bės mokesčius, nemažiau nustatyto mini
mumo (Hoclistbesteuerte). Paskutiniu 
laiku karalius skyrimo teises jau neturi, 

savo vietas pasilaiko tik pirmiau paskir
tieji. Panaikinta taip pat senatorių rinki
kų turto cenzas, atseit nebeatsižiurima į 
mokesčių dydį. Nauja tvarka dalį senato
rių renka senasis, pasitraukiantis Lands-
tingas (1920 m. tokių 19), likusią dalį 
(1920 — 54 nariai) renka visi piliečiai 
nejaunesni 35 metų netiesioginiai, per 
tam specialius rinkikus. Landstingan 
renkamais būti gali kiekvienas turįs ak
tyvią jo rinkimų teisę t. y. pasyvios ir 
aktyvios Landstingo rinkimų teisės są
lygos yra bendros. Jo kadencija 8 me
tai, tik kiekvienais ketvirtais metais ben
drais rinkimais išrinktųjų narių pusė per
renkama, gi pirmuoju būdu išrinktieji 
po aštuonių metų visi išimtinai mandatų 
nustoja. Kaip į Folkentingą taip į Lands-
tingą rinkimai eina santykine proporci
jos sistema. Įdomus yra abiejų rūmų tei
sinis santykis. L^ndstingas Folketingo 
priimtus įstatymų projektus peržiūri ir 
tvirtina arba atmeta. Paskutiniu atveju, 
kada dalykas yra didelės reikšmės že
mieji rūmai dažnai būna paleidžiami. 
Landstingo gį, p a l e a t a a s yra surištas su 

didesniais apsunkinimais. Jo paleidimas 
tik tada yra neišvengiamas, "kada jam at
metus Folkentingo projektą ir pastara
jam dėlto atsistatydinus naujai išrinktas 
Folketingas vėl tą patį projektą priima. 

Itin demokratišką charakterį pokari
nė Danijos konstitucija įgauna nauju pa
ragrafu, kuris įveda obligatorinį refe
rendumą konstitucijai keisti. I r turbūt 
niekur konstitucijos keitimo sąlygos nė
ra taip sunkios, kaip Danijoj. Atveji rū
mai, priėmus konstitucijos pakeitimą pa
leidžiami. Naujasis išrinktasis parlamen
tas vėl svarsto keitimo klausimą ir, tik 
įam priėmus projektą duodamas jis baki 
suoti visai tautai. Tokiu būdu tautos at-
siklausiama net dviem atvejais. Referen-Į 
durnas praktikuojamas ir kitais kapita-i 
alinės reikšmės politikos gyvenimo klau
simais. Pavyzdžiui 1917 m. atsiklausta 
tautos del perleidimo vakarinės Indijos 
salų Suv. Am. Valstybėms, 1920 m. del 
prijungimo šiaurės Šlezeringo. 

i 

(Bus daugiau) 

IVuonĮK papra
sti cigaretai apvilia 
jumis , atsigręžkite 
pr ie HEEMARŲ i r 
surasit tikrą sma
gumą. Taip yra 
paderę tūkstančiai 
vyrų p©r pasku
tinius dvidešimtį 
m e t ų . Jie y r a 
i š t i k i m i d e l 
HELMARŲ. 

N 

Tūkstančiai vyrų 
atsigrįšiu prie 
HELMARŲ kas
dien. Kada nors 
jus irgi atsigrįšUe 
prie HELMARŲ. 
Šiandien turėtų 
būti tas laikas. 
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C H I C A G O J E įstaigoj, Curtia Instituto of, lankęs p. J . žvirblis perskaitė 
Music, ar kokia kita priešas- laiške, kaipo kvietimą prisi 

LIETUVOS MOTERŲ AT 
STOVE, P. F. PIKČI-
LINOIENt. CICEROJE. 

Atvykus p. F. Pikčilingie-
nei Chicagon, sulyg CMeagos dainavo gražiai pora lietu 

stovei kalbėti, pasirodė sce
noje šv. Grigaliaus choras su 
savo gabiu vadu, p. A, Mon-
deika priešaky. Choras gerai tingai vienas lėtas tempo iš 
prirengtas ir išlavintas pa-

tis buvo, kad jo balsas žy
mią pažangą padarė. Salė vir
pėjo nuo jo plataus bet sykiu 
ir malonaus, baritono. Ypa-

* 

Aps. maršruto, pirmos pra
kalbos įvyko spalių 2 d. sek
madieny, šv. Antano par. sa
lėje. ' 

Maloni preliudija. 
Pirm vykstant svetainėn, 

gerb. kun. H. Vaičiūnas, Ci
cero liet, par. klebonas, kvie
tė gerb. atstovę pas save va
karienės. Naujoj, jaukioj kle
bonijoj, svetingo klebono pa
stogėje linkiniai vakarienia 
vome. Žymėtina labai gražus 
komplimentas Lietuvos Mote
rų atstovei , — valgomasis 
kambarys ir stalas išpuošti 
"American beauty" rožėmis 
ir Lietuvos vėliavomis... 

Svetainėje. 

viškų dainų, Moterų Sąjungos 
himnu sveikindamas atstovę. 

Ponia P. Pikčilingienė 
kalba. 

Ponia Marijona Vaičiūnie
nė, Moterų Są-gos Centro 
raštininkė ir vietinės M. S. 
2 kuopos pirmininkė sujau
dinančiai pasveikino brangią 
viešnią, atpasakojo jos di
džius nuopelnus Lietuvos Mo: 

terų Draugijai ir perstatė ją ypatingai išsaukė klausytojų 
ulbėt i . gausių aplodismentų. 

" I P a g l i a c c i " d a v ė p r o g o s 

analizuoti ir pilnai pasigerėti 
jo balso švelnumu. Jo nepap
rastas balso lankstumas dai
nuojant Mozarto <tMidamina , , 

nustebino ir palinksmino vi
sus. 

Programoj buvo Kosa "Star 
Vicino'', Schumann •' Mond-
nacht", Quilter "O Mistress 
Mine" ir "Come Away 
Death", Mendelssohn " I am 
a Roamer Bold". Ši pastaroji 

dėti prie tveriamo mųa kolo
nijoj Katalikų Federacijos 
skyriaus. Dr-ja vienbalsiai 
nutari prisidėti. Taip pat nu
tarti dėtis prie spalių 9 d. 
p a m i n ė j i m o . 

Šv. Onos draugijai vado
vauja susipratusios moterys. 
Dr-jos nares visuomet remia 
kilnius tautos reikalus. Tad 
kada dr-ja rengia kokį vaka
rą, visi ją remia. 

Draugija savo atstoves Fe
deracijos skyriui išrinko: O. 
Stočkiutę, V. Kisieliūtę ir N. 
Čepaitę. \ 

Koresp. 

* NEUŽLEISK KOStJLĮ. 
Sulaikyk: kosulį pirm negu jis išsi
vystys į rimtą. ligą. Severos Cough 
Balsam, geriausias vaistas per 48 m., 
greitai palengvina kosulį. Malonus 

ir saugus vaikams 
ir suaugusiems. 
Sulaikyk tą kosu
lį šiandie. Gauk 
aptiekose Severos 
Cough Balsam už 
25c a\r 50c. 
W. F. Severą Co. 

Cedar Rapids, 
Iowa, 

Slogams krūtinėj 
ir galvoj imk Se
vero* Cold Tab-
lets. 

SEVERAS 
JĄLSĄM 

D A K T A R A I 
"'t ' a r 335 

V r** 
39= 

Telefonas Boulevard 1911 

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: I iki 1 | , 1 Ud 8 

dieną, ir 6:89 Iki 9:89 vakar* 
4608 So. Ashland A ve. 

Netoli 4«th S t Chicago. UL 

Re*. Tel. Mldvray U i t 

Dr. R. C. CUPLER 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 
Oakley A ve, ir 94-ta* Street 

TeJafonai Canal 1718--8841 
Yalandos: 2iki 4 p. p. Panedelials 

Ir Ketveriais vakare. 

DR. S. B E I S 
GYDYTOJAI Dt CHTRUTtGAl 

X —• Spinduliai 
Ofisas 8991 vTest t lnd ttreet 

Cor. B. Leavltt S t TeL Canal ISIS 
ResldencUe: l«4t a Maplewood 
Ava TeL Repnblio TStS 

•• lando*: 1—S A 7—• v. «. 
Nedėlioj: l t — i s ryto 

s . 

S5 — k * 
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Girti p. Pikeilingienės kal
ba taip jos turini kaip ir 
formą, butų tas pat, kaip da
žyti lelija dažais — nereika
linga. Reikia ja. išgirsti, kad 
įkainavus jos didelę dovana 

Dar prieš paskelbta valan- iškalbos ir proto bei išsilavi-
da ir nežiūrint lietingo oro,įnimo. Jinai pasako inteligen-
svetainė pilna žmonių. Pasi- j tiškai, tiksliai tai, ko ji at-
rodžius p. Pikeilingienei, visa j važiavo pas mus pasakyti. 

Neliečia partijų, nei politikos, auditorija sukilo kaip vienas 
žmogus ir sutiko viešnią, nuo
širdžiu, delnų plojimu. Ponios 
F. Pikeilingienės gražumas ir 
begalo simpatinga asmenybe 
sužavi visus. Toji jauna mo-
teris, tai dievų numylėtinė, ją k l e b o n a s H Vaičiūnas, 
visur ir visame lydi pasiseki
mas. 

Sveikinimas. 
Prieš pradedant gerb. at-

ADVOKATAI: 

J. P. VVaitches 
LIETUVIS ADVOKATAS 

10754 So. Mtchigea Avenue 
Tel. Pullman 5950 

Namų Telef. Pullman SS77 
Specialistas Abstraktu. Vedėjas 

visu teisiu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 

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

Telephone Randolph 0727 
Vakarais 2151 West 22 St. 

Telephone Rooscvelt 9000 
Namų Telefonas Republic 9600 

JOHN KUCHINSKAS 
B. F. MASTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 VV. 22nd S t 

art! Leavltt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: t ryto iki 8:90 vakare. 
Seredomis ir Pėtnyčoimla nuo 9 
Iki f. 
Nedeliomis l l t o s iki 1 v. popiet. 

V. ., , , ' 

l 

A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Šalie St.. Room 2001 
TeL Randolph 19J4—Vai. nuo 9-* 

Vakarais 
8241 S. Halsted St. Tel. Tards 0062 

7—i v. v. apart Panedėllo ir 
Pėtnyčios 

Central 1110 Res. Central 0402 
JOHN S. RYBIOKI 

ADVOKATAS 
54 W. RANDOLPH STREET 

Room 607 
1722 W. 18th STREET 

(19 - l t ) 

grynai savo atstovaujama rei
kalą ii* Lietuvos moterų dar
buotę. 

Po pinuos dalies atstovės 
kalbos, kalbėjo gerb. kun. 

per
skaitęs susirinkusiems p. F. 
Pikeilingienės įgaliavimo raš
tus, kvietė ir nuoširdžiai ra
gino remti Žemės Ūkio Mer
gaičių Mokyklą. 

Cicero, oi Cicero! Sunku 
bile kolonijai tave subytinti! 
Štai įteikta pirma šimtinė — 
čekis $100 nuo asmens kurio 
negarsinsime... Štai p. M. 
Vaičiūniene, vaidu visų sąjun 
giečių 2 kuopos, teikia $135 
nuo kuopos... Kun. A. Lankus 
kloja $10 ir taip seka penki
nės, dešimkės, dolerinės, kol 
jų prisirinko suvirs $400. Bet 
Cicero nepasitenkina tąja su
ma. Surengtoje atstoTės pri
ėmimo puotoj pp. Rašinskų 
name pridėta ten pat $53. Ra 
šant šiuos žodžius sužinota, 
kad Cicero sąjungietės jau 
baigia kolektuot visus $500 ir 
dar negalas. 

Vėliau kalbėjo viešnia p. A. 
Nausėdienė ir liudijo, kaip ji 
bevažinėdama po Lietuvą lan
ke Karmėlavos mokyklą ir 
matė jos reikalus. 

Antru atveju kalbėjo at
stovė apie Lietuvos Katalikių 
Moterų įsisteigimą ir ką jai 
teko pergyventi laike vokie
čių okupacijos. Begalo įdo
mių dalykų papasakojo. Pu
blika sužavėta klausėsi taip 
įdomiai, kad svetainėje ro
dos niekas nekvėpavo. Pasi
baigus prakalboms, publika 
apstojo gerb. viešnią, norė
dama su ja susipažinti, ją 
arčiau pamatyti. 

(Bus daugiau) 

Lietuviška programo dalis 
susidėjo iš Šimkaus "Kur ba
kūžė samanota", Sosnausko 
" Jau slavai sukilo", Pet
rausko "Už šilingėlį", ir 
Gruodžio "Visur ty la" ku
rios patiko ne tik lietuviams, 
bet ir svetimtaučiams, kurių 
nemaža buvo svetainėj. Red 
Arrow Kvartetas.linksmai pa
margino progiama. P-le Nan-
cy Milne gabiai akomponavo. 

Bendrai koncertas nusisekė. 
Meno mėgėjai neapsivylė. Ką 
p. Petraitis žadėjo, pilnai iš
tesėjo. 

Buvęs. 

MELUOSE PAR*, ILL. 
Spalio 2 d. Vaičiulio sve

tainėj įvyko šv. Onos draugi
jos susirinkimas, į kurį atsi-

Katalikiškoji spauda plinta. 

Lietuviai katalikai vieni 
paskui kitus ima prenume
ruoti dienraštį "Draugą". Ki
ti da laukia kontesto. Į kon-
testantus melroseparkiečiai 
pastatys p J. Žvirblį ir padės 
jam "over the t op" pada
ryti. 

Nors mus kolonijoj lietuvių 
nedaugiausia kaip, bet pas 
katalikus yra stipri vienybė. 

Yra sakoma, kad mažas 
kupstas didelį vežimą apver
čia. 

Raštutis. 

Tel. Canal 9222 
DR. O. I. B L 0 2 I S 

D E N T I S T A S 
2201 West 22nd Street 

(Kampos Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto. 

nuo 1 iki 9 vakare. 

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

TeL Lafayette 4149 
(nuo 9 iki 11 vaL ryto 

Valandos (nuo 8 iki 9 vai. rak. 

Tel. Boulevard 2160 

Dr. A.J. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojas 

3303 South Morgan Street 
Chlcago, m. 

0 P T K M I T 1 I I T 4 1 

Washington. — Įvykusia
me čia Nacionalės Katalikų 
Moterų Tarybos suvažiavime 
prezidente išrinkta Miss Mary 
G. Hawks iš Newark, N. J. 
Praeitais metais prezidente 
buvo Mrs. A. Mullen iš Oma
ha diocezijos. 

ftniiimiiiijiuiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiS 

BUDRfKO DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVĖ I 
GHICAGOJ. I 

i a 
Naujas Radio 1928 modelis, 6 tūbų, 1 kontrolių. Tik

tai vienu pasukimu pagausi, ką tik norėsi. Nereikia nei j 
baterijų, prijungiamas prie lempos, soketa grynai elek
t r i k u i v I 

<̂ New and hnproved i ssmrns i 
Kaina su viskuo ne k«a daugiau. Nereikia pirkti, 

galima įgyti mokant po $3.00 į savaitę. 
$169.00 I 

• • 

JOSEPH J, GRISH * 
(Juozas J. Grisius) 

A D V O K A T A S 
M91 So. Ashland Are. (2 lubos) 
Vaiandos: Nuo s:30 ryto iki 5:30 
po piet. Panedėliais, seredoms ir 
8ubatoms vakarais nuo 7 iki 9. 

Tėte*. Boulevard 2800 
R E S I D E N C I 

•615 So. RoekweU 
Telef. Republic §723 

Vakarais Utaroinko Ir Pėtnyčioms 

HOMESTEAD, PA, 

Persikėlė i Naują Vietą 

DR, YAITUSH, 0 . D, 
OPTOMETRISTAS 

Lietuvis Akių Specialistas 
raisnrrlns *kili Itamplm* ka 

ns esi priežastim galvos skaudė 
jimo, svaigimo, aklų aptemimo 
narvuotumo, skaudamą aklų kar 
*t|. Atitaisau kreivas akis, nuima 
cataractus. Atitaisau trumpą r«SJ 
•te Ir tolimą regyste-

PHrenglu teisingai akinios vi
sose atsitiklmuoB© egsamlnavlmas 
daromas tu elektra parodančias 
mažiausias klaidas 

•pedale atyda atkreipiama me 
kyklos vaikučiama 

Valandoi nao II ryto iki 1 va 
sąra Hedėliomla nm U irt* Ik* 
1 po. pietų, p 

(Dabar gyvena:) 
4712 8. ASHLAND AVS 

Tel Boulevard 7589 

# • 
Pritaiko akinius, atitaiso regėji

mą, akių įtempimą, ir gal
vos skaudėjimą 

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

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

3265 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 7679 

PILNAS EGZAMINAS 
$6.00 TIKTAI 15.00 

AS TURIU 48 METUS FATYRIMO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas Ukrą specialistą, ne pas kokj 
nepatyrei} Tikras* pectanatae, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegsarui-
navlmo. Jus sutaupysit laiką tr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų. 

Maso Radio — Roope — Ragai. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktertologiskae egsamlna
vlmas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
1( gyvumas sugryi jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatis-
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjUHią, jsikerėjusią, 
chronišką ligą, kurt nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėję pas mane. 

DR. C. G. SINGLKY 
SPECIALISTAS 

Rūmai 1012 — 1016 — 1011 
St W. JACKSON BOULBVARr 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
X po pietų. Vakarais nuo S iki 7 -

Nedeliomis nuo 10 ryto iki 1 
no pietų. 

Tel. canal 01IT Res. Prospect 0010 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Gydytojai ir Chirurgai 

1811 South Halsted a i 
Resldenclja 0000 S. ArtesUa Ava 
Valandos: 11 ryto lai 0 po pietą: 

0 iki 0:00 

W 

S; A. DOVVIAT M. D. 
GYDYTOJAS IR OHIRTJ11GA8 

Ofisas: 1446 So. 49th Court 
Tel. Cicero 062 

Rezidencija: 4729 W. 12-th Fl. 
Cicero, 111. TeL Cicero 2888 
Valandos: Ryto: 10—12. Po 

pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nede
liomis pagal susitarimą. 

25 METŲ PATYRIMO 
rrltaiklme akinių del visokių akių 

J 
i 

[ J A: 
Areet 

Petraičio Koncertas. 
Sutiktas skaitlingos ir rink-

tiniausios publikos, kuri ne Į 
dažnai susirenka Carnegie 
Library svetainėj, p. Petras 
Petraitis savo koncertu, rug- S 
sėjo 29 d., gražiai pasirodė.; 
x r̂ vkni metai atsidejusio ; 

1 darbo Philadelphijos muzikos,I 

Tas i>at setas be elektros P i i - ^ I S O s O O 
jungimo 

'Tobulas balsas, aiškus ir visada vienuodas, ^garsus, 
galima gauti visokių stailių. visokiuose kabinetuose. 

Išgirsk šį stebėtiną, gera, naują radio pas Budriką. 
Krautuve atdara kožną vakarą. Nedeliomis iki 1 vai. 
po pietų. 

JOS. F. BUDRIK, Inc. 
V KRAUTUVĖ PIANŲ, RADIO, RAKANDŲ 

3 4 1 7 S. Halsted St., Chicago 
Telefonas Boulevard 4705 (8-16) 

JAN SMETANA, 0. D. 
OPTOMETRISTAS 

Ekspertas tyrimo aktų tr 
pritaikymo akinių 

1801 South Ashland A ve. 
Platt Bldg., kam p. 18 St. 8 auffitas 

Kambariai 14. 15. K. 17 tr U 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9 ryto iki 8 39 va
karo. Nedėlioj ofisas uždarytas.. 

Tel. Canal 0523 

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 591 & 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted St. 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 So. \Vallace Street 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisų po numerio 

4729 S. Ashland Avc 
SPECIJALISTAfl 

Diiovų, Moterų Ir Vyrų U*ą 
•a i . : ryto nuo l t—1S nuo t—4 
90 pietų: nuo T—8:89 vakj 

Nedeliomis 19 iki 11 
Telefonas Midway 2880 

TeL Oaoai 9794 
PERSIKĖLA Į KITĄ 

VIETĄ 

DR, A. RAČIUS 
GYDYTOJAS, 

CHIRURGAS 
IR OBSTETRIKAS 

Gydė staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius, priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedeliomis ir aeredomls tik 
ifikalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
2 1 » WBST 22nd STREET 

CHICAGO. 

D E N T I S T A I 

Telephone Hemlock 0066 
DR. B. J. R00TH 

Lietuvis I>entistas 
Ofiso Valandos: 

9 iki 12, 1 iki 5, 6 iki 8:30 
7054 SO. VVESTERN AVEN.UE 

OffHse Boulevard 7042 
Dr. C. Z. VEZEUS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4945 So. Ashland Alenus 
Ant Zaleskio Aptiekoe 

Chioago. Iii. 

J Ū S Ų A K Y S 

Jusų akys tai jūsų didelis tuitas. 
Saugokite savo akis ir sykiu apsau
gokite savo sveikatą. Jei nesveikos 
jusų akys, tai ir visas jusų kuna.-
nesveikas. 

Egzaminuoju skis ir pritaikau aki
nius kam reikia, duodu patarime 
akių higienoje visiems. 

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

DR. H. M. WISN0W; 
LIETUVĖ DBim&Tfc 

X—Spinduliai 
2137 So. Cicero Avenue 

Cicero. I1L ' 
Valandos: Ryto: 9-1. Vakare: 1-8 

Išskiriant Sereda, 
Telef. Cicero ^781 

DR. H E R Z M A N 
I Š B U Š U O S 

Gerai lietuviams žinomas psr II 
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: 1911 W. 
I8th 8t_, netoU Morgan S t 

TALAND08: Nuo 19—11 platų 
tr nuo 9 Iki 7:89 vai. vakare. 

Dienomis: "Canal 
Telefonai: 1119. Naktį 

gontu Bkore t » 8 
Boulevard 4199 

3235 South Halsted S t 
Tai. »—19 A. M. Ir po I T. vak. 

f f 
TeL Boulevard 1401 

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

1315 SO. HALSTED STREKT 
Valandos: Nuo 2 — 4 g. g* 

7—9 vakaro 

j ' ^ 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 1999 
r VALANDOS-
Nuo 10 iki 12 diena, 
Nuo 1 iki S po pietų, 
Nuo 7 iki 9 vakare. s 
NedėL nuo 10 iki 12 diena. 

Offise Tel Lafayette 5791 
keUd. VUgtasi 0618 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydyeolas Ir Olrin 

4449 S. California 
Vai.: 1—5 p. p. 1—9 

BE 

Of f. Yards 3567 Res. Hemlock 1383 

DR. JONAS MOCKUS 
.DENTISTAS 

Vajandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro 
Nedėlioj pagal sutarti 

9401 SO. HALSTED STKEET 
CHICAGO. UJU. 

V 

Ofiso TeL Boulevard 9999 
ResidenciJos Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth 
Bušas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

Ofisas 9102 So. Halsted St., Chlcago 
arti Slat Street 

1, Valandos: 1-8 po piet. 7-8 vak. Ne-
deltomis ir šventadieniais 10-11 d. 
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C H I C A G O E 
MARQUETTE PARK. liau iml><> lavininui pas go

riausius protVsorius. Dabar 
jau žaila ir pati stoti { profe
sorių eite* ir mokinti kitus 

Žinutes. 
' X &v. Kryžiaus ligoniu* 

statymas jau priiMmtjo. Kasa- uamaviuio. 
ma rusis pamatui dėti. Kaip X 0*1** dalykas yra apsi-
- inhni , darbas t>us sparriai drausti save, nes nėra rupes-
varomas. !<'•<> tiems, kurie turi laidoti. 

v \>senai atsikraustė j šią Tą pa.'are a. a. St. Uvas , nes 
koloniją Dr. V. Xarjauskas. >veikas Imdamas jis užsirašo 
Apart praktikos ligoninėse ir pas gerai žinomą šios koloni-
klinikoj. <iaktaras atidarė of i- jos inšiurenso agentą Yincįa 

Kukštalį "pal is i" , kuri leng
vai ].a<iongs netik jo laidotu
vių lėšas, bei dar liks ir pa

są ant kerėios Artesian Ave. 
ir (i!) St. kur vakarais priimi
nės pacientas. Dr. V. \ar jaus-
kas ir jo žmona yra geri lie- miuklui ant jo kapo 
tuviai ir katalikai. Tikimasi.! X Tėvas Vaitkevičius neuž 
kati jis mušu kolonijoje ne-jdgo bite Cliieagoj. Gerbiamą* 
mažai ra> darho savo profosi- j misionierius išvažiuodamas i 

Lietuvą pasižadėjo sugrjžęs 
duoti pirmas misijas mušu 
naujoje parapijoje. Tikimasi, 
kad pagarsėjęs pamokslinin
kas savo prižadą išpildys i f 
neužilgo pradės )>as mus mi
sijas. 

X (lirdėt, kad parapijos 
pirmas iškilmingas banketas i 

,)ai. 
X Panelė K. Obraitis Į sa

vo muzikos mokyklą, kuri 
randasi 6322 S. Western Ave.. 
tikisi gauti už mokytoją po
no Valeriją Bruėienę. Kaip 
žinoma, ponia Hruėienė buvo 
išvykusi į Italiją studijoms. 
Sugrįžusi i Cliieagą tęsė to

j i * ' T>mnesfv kad Msb?e vai- st., keltuvos nukrito į• vario* 
stinėse tas daroma. "fJe "bbo-
tlegariavimo" reikėtų bank-
rutyti. 

Atsižvelgus į jo prisipa/Jni 
nia, teisėjas jįf pavedė "pasi
taisymui." 

dugną, sugedus kabeliams. 
Keturios moteriškėm sužeis
tos. \ 

J i ' " " i 

AR JUS ŽINOTE, KAD: 

Keturios moteriškes 
sužeista 

Krautuvėje, 16 »So. State 

GARBINGOJI VIEŠNIA. 
* • • 

— T 

Pagal cenzų. 1920 metų Suy, 
Valstijose atseidavo po 35,5 gy
ventojų _Kals vienai ketv. mailei, tai 
yra 8 sykius daugiau, negu buvo 
1790 ir veik tris ir pusė sykių dau
giau, negur 1860 m. Ar jus žinfcte, 
kad is pirmo paragavimo Helmar 
eigaretų juos pamėgsi taip, kad ki
tų nenorėsi. He lmar yra karaliene 
gerųjų eigaretų. Helmar nosiklonio-
ja geresniems. Susitik su Helmar 
šiandie. 

(Tąsa mto 2 pusi.) 
darė tam tikrą nutarimą ir 
savo Valdybą įgaliojo reika
lui esant net finansuoti tokios 
atstovės atvykimą Amerikon. 
Taigi Lietuvos moterys ka
talikes, ypatingai Lietuvos 
Motenj -Katalikių Draugija 
negalėjo jau toliau tęsti savo 
atstovas pasiuntimą Ameri
kon. 

Dabar, kuomet Lietuvos 
Katalikių Moterų atstovė jau 
atvykus ir jau pradėjo lan
kyti Amerikos lietuvių kolo
nijas, mūsų visų yra parei-

ĮVAIRUS K0NTRAKT0R1A1 

NAMAI - ŽEMĖ 

PEOPLES HARDWARE 
A N D P A I N T C O . 

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

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

Turime plumbiniu ir elektros 
reikmenų. 

1901 W E S T 47th S T R E E T 
Telefonas Lafnvette 4139 -

Chlcago. 111. 

GRABORIAi: 

r~ S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvis Grahorlus 
1314 W. 2Srd Place 

Chlcago, III. 
Patarnauja laido

tuvės* kuopigiausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu b u s i u užga
nėd in t i 

Tei. Cianai 1171 
H M 

P-ni MARIJONA VAIČIŪNIENĖ 
bus lapkririo 20 tį Sv. Kaži- A. L. R. K. Moterų Sąjungos (Vntro raštininkė, Moterų Ka-
miero vienuolyno auditorijoj. | jungos (Jarbės narė ir 2 kuopos, Cicero, UI., pirmininkė. 
Beabejo, reiks išlaiko Įsigyti : P-nios Marijonos vardas ne nuo šiandie katalikų visuonie-
t i kietą, nes kitaip neįtilpsi. nės žinomas. Josios ir antrosios kuopos M. S. dideliu pasidąr 
Mat, apart i»ar<!žiii valgiu, buvimų. Cicero kolonija visą pusę tūkstančio dolerių sudėjo j Kas nori išgirsti gražios 

i bus labai įdomi programa. ! Karmėlavos Žemės Ckio Mer^au-iu Mokyklai, 'lietuviškos kalbos iš Liet u-
Rap. __ I vaitės inteligentė? lupų, kam 

ga atsilankyti į ponios P. 
Pikeil rugienės paskaitas ir 
los misija visi turime i.š šir
dies- paremti. 

T0WN OF LAKE. 

PRANEŠIMAS. Negalima be "bootlege-
riavimo" 

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

J, F. EUDEIKIS KOMP. 
P A S R A B I ; V E D Ė J A I 

Didysis Ofisas; 

4605-07 So. Hermitage Ave. 
TeL Tards 1741 ir 4040 

S K T R I T S 
4447 So. Fairfiehl ATenue, 

Tei. I.afayette 0727 
SKYRIUS 

1410 So. 4» OL. Cicero 
Tei. Cicero 37'J4 ir 8094 

SKYRIUS 
S201 Aubuni Avcmie 
Tei Boulevard 3201 

! malonu susipažinti su Lietu-
•vos dukterų kultūrine dar-
Įbuote Lietuvoje, tas privalo 

Federalin teisman pašauk- | - ^ ^ P> pįkčilingienės 
•i r „; gos ApskiM-io vargonininkui, . . . . n .. įw p *^ 

vnludien tas vaistininkas Uottmger, 5?! paka i t a s atsilankyti, o atsi-
m., už degtinės pardavinėju l a n k o s n o s igailės. 

na vaistinėje. * Feder. Sekretoriatas. 
— B - 4 - ^ - ^ \ ' 

j Šiandie spalių 10 d. I Vien -
gos Apskričio vargonininkų 
repeticija įvyks lygiai 1 vai. 

Spalių 7 d. 
vienas žmogelis ant llonoiv 

,. i r . .-• • i.^i - 'po pietų, Beethoveno konser-gat netoli 4.) gat. užėjo i koki M i 
. , - i - 4; 1. vatorijoje. Visi vargonininkai 

tai bravoicų ir gavo tiok, " * •' _ ° kiek jam netilpo. Pats jau ne
begalėjo pareit i Kažkas susi
mylėjo ir parvedė namo. Atsi-
tčdes prie durų lauke sutei
kė praeiviams tokį regini. 

J L! 

prašomi chilyvnuti. 
Rast. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Į kad tuoj susirinko daugyb' 
j žmonių, vpaė vaiku. Bet Ir re-
1 

Federacijos susirinkimas. 
Opniig 2 <l. [vyko Pod. skv-

Igrnys buvo ypatingas. ^mo-;)iuiis sus-mas. Kalbėta apie 
gelis visas veidas >ukruvin-' spaliu % d; ]«nninėjim^ Xu-

Itas, moteris išėjus šaukia, pi-; tarta 9 <!ieną j,akeisti \'2 dir-
ipiiu <iuodama savo vyreliui. ; na. Tuo tikslu nutarta su-
įTokie tai vaiz.leliai pasitaiko''rengti pokilį, kurio namlą 
iš mūsų brolių lietuviu gyve-; skirti Vilniaus našlaiėiams 
uimo. 'šelpti. 

Spalių lo* d. geri), kleb. ku 
NORTH SIDE. nigas I g. Albaviėius sakė lai-

I kvs Mišias šv. M'A Vilniaus 

J. F. RAD2IUS 
PiCiaostas Lietuvis Graborioa 

CHICAGOJS 
Laidoturėse pa

tarnauju gerlau-
lr pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabų išdirbyatės 

OFISAS: 
• 6 8 West 18 St. 
Tei. C anai «174 
SKYRIUS: 3338 
60. Halsted St. 
rel . Blvd. 4161 

Šiandie, >])alių 10 'd..-:7::w! naslaiėius ju naudai bus paT 

vai. vakare, Šv. Mykolo Ipar. į daryta bažnyčioj kolekta, j 
svet. įvyks Nekalto l^asitlė-1 Kleb. kvieeia visus i>arapijp i 
jimo Panelės šv. dr-jos nier- j J l i * tą darbą paremti. Fede- ; 
gaiėių mėnesinis susirinkimas, raeijįfi skyrius prašo . visu ; 
Visos narės kviečiamos kuo-j draugijų ])aramos. | 
.skaitlingiausia susirinkti. -A-3* 

H. A. R. 

Tei. Roosevelt 7581 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriaus} patarnavimą. 

Palaidojimą atl iekame rūpestin
gai ir gražiai. Busite pilnai pa

tenkinti. 

1911 CANALPORT AVI . 
Chlcago, m . 

^IŠMOKIT DRESSMAKING^ 
Kirpimo. Pritaikymo 
siuvimo. Siuvamos 
masinos operavime, 
lengva sistema. N a 
muose ir l i zn io kur. 
se. Kasykite, o1 prau-
site knygute dykai. 

MASTER 
DRESSMAKING 

GOLLEGE 
J. r . K A S M C K A Y«J»JMI 

100 X. Stale St., Kamp. I>ake St. 
| 10 f]. ( 7 - 7 ) 
V i 

ŽUVO SPROGUS ALKOHO
LIO DUJOMS BURNOJE 

MASKVA, spal. 9. — Kaž
koks Stohb, Loda( ?) mieste, 
išgėręs daug stiprios degti
nės, degė (Hgaretij. ir mėgino 
užpusti degtukij. Tuo momen
tu jo burnoje nuo degtuko 
liepsnas ekspliodavo alkoho
lio dujos. 

Žmogus greitai mirė. 

TeL Boalevar* 41St 

' A. MASALSKIS 
GRABORIUS 

Man) p*tarnft*ftna* laidotuvėse 
!r kokiam reikale, riauomet eeta 
emnžlnlngaa ir nebrangus, todėl 
kad neturima Išlaidų užlaikymą 
akyrlų-

8907 AUBURN ATR, 
m . 

PARDUODAM — MAINOM 
NAMUS, LOTUS, F A R M A S Ir B I Z N I U S 

Jei nori pirkti ar parduoti na4 
mg, lotą, farmą, ar biznį t a » 

pirmiaus kreipkis pas mus. Turime dau-j 
gĄ-bę bargenų ir e*ame visados pasirengd 
teikti greitai, sąžiningą ir gerą patarna 
vimą, visose Real Estate reikaluose. 

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

"~~**'-*a«aX irstAClS 
7 2 6 W . 1 8 t h S t . T e l e f . C a n a l 1 6 0 3 

Reikalingas Radio 
Ilgi, tamsus ir salti rudens vakarai jau čia. Kon

certus, OJHMJIS, OrkesiYas, Muziką ir Futboles Sportg, 
namuose sededainas girdėsi ir gėrėsis su Brunswick ir 
H. i1. A. Radiolą, Atifrater K.«nt ir PVeshman Radio. 

Atxyflter Kent vėliau- ' 
sis modelis kaip ant 
paveikslo tik uz 
$ 1 2 0 . 0 0 

Fręshman vėliausias 
modelis kaip ant 
paveikslo už 

$98.JOO 
ir augseiau 
Radiolas už 

$78.00 
„ i r augsciau 

• i 
Phonograph ir Radio 
krūvoje »ž 

$79.00 
Užlaikome vėliausius 
Brunswick ir Colum-
bia Lietuviškus Re
kordus- ir Roles. 
Einame į namus ir 
radio setu$ sutaisome 

Radio kokio tamista laukei parankiausio^ prieina
miausią kaina gausi musij krautuvėje. Ateik ir pama
tyk mnsų iRadio Skyrių didžiausioje Lietuvių Mmiką-
liškoje Krautuvėje. A 

JOS. F. BUDRIK 
(INC.) 

3 4 1 7 - 2 1 S o . Hals ted S t r e e t , 
CHICAGO, ILL. 

Te!. BOULEVARD 4705 
Atdara kiekvieną, vakarą iki 10 valandai. 

Nedėliom iki 1, valandai po pietų. 
— i. * 

BRID6EP0RT PAINTING 
& HAR0WARE CO. 

Maliavojame, dekoruojame, kal-
simuojame ir popieruojarne na
mus. Padarome darbą greitai ir 
pigiai. 

Užla ikome maliavu, popieru ir 
stiklu ir t. t. 

3149 SO. HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Chicago, 111. Tei. Yards 7282 

DIDŽIAUSI 
BARGENAI 

' NAMŲ IR 
AUTOMOBILIŲ 

M0RTGEČIA1-PASK0L0S 
— . 

2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6°fo Nuošimčiai 
Paskola suteikiama J r iena dieną 
Perkama real estate kontraktas 

International Investment 
Corporation 

Kapitalas fftoo.90a.oe 
S804 8 . KEDZDS A V B 

Tei. • I*£»yet te •7SS-«71« 
• 

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-
jim*. 

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

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

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

PARDUOSIU savo grojiklį pian.-j. 
atsakančiam žmogui už | 7 5 , $30 rash, 
9 likusią sumą per 2 mėn. Atsi lan-

' kyk tarp 10 vai. .ryto ir 9 vai. vak-

6512 So. Halsted Street 
l - m a s floras 

(6 -12 ) 
2? 

RENt>ON seras Catoa, sų moder
niškais jrons"imais. Tinka daktarui, 
advokatui ir šiaipjau šeimynai. 

K^e4pkit^«:, * 

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. 

3327, B«a Halsti'd St. 

T^i Yarfls 4€€», ; O — 1 7 ) 

f BALTUTIS N A U J O J E VIETOJE 
3327 So. Halsted Street 

Persikėlę į nauja, patogią. viet$. 
išplėšiame biznį daugiau, padidina
m e skaiCių darbininkių Todėl bus 
ga!įma atlikti darbus greičiaus iv 
geriaus. 

Parduodame namus, farmas ir lo
tus, taip-gi mainome ant kitų biznių. 
Darome paskolas, imame ir antrus 
morgičius, ekzaminuojame dokumen 
tus pirkime, pardavime ar mainyme. 
Darome įgaliojimus. Siunčiame pini
gus doleriais ir litais telegrafu. Par
duodame laivakortes ant visų lini
jų. Registruotas notaras. 

PAUL F . BALTUTIS & CO. 
3327 South Halsted Street 

Tei. Tards 4 W t 

š i ta kuponą, prisiųsdami m u m s arba atnešdami į krautuve gausi 

te dykai V E I D R O D Ė L I SU CHICAGOS RADIO STOTIMIS. 

iv 

Vardas ir Pavarde 

Adresas - . . ^ 
k*»«*jĮr. «.«-»*** 

1 i i i 

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

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 [mokėjimo. 

E X T R A ! E X T R A ! 
Paskutinis Rudeninis . Bargenas, 95 

akrų dvaras, nauji budinkai, 1 mai-
lė į -miestą; 20 karvių, 16 kiaulių, 
20 avių, 4 arkliai, javai, mašinos. 
Viskas $12,000. 

80 akrų, gera žemė ir budinkai, 
11 karvių, 6 kaluse, 2 arkliai, javai, 
padargai. Viskas $6,800. 

80 akrų, gera žemė ir budinkai, 
gyvuliai, javai, padargai. $4,300. 

80 akrų geros žemės, juodžemė ir 
gftri budinkai, 10 karvių. 3 arkliai. 
3 kiaulės, 1,000 buSelių bulvių, taip 
pat javai, pašaras. Kaina $6,875. 

80 akrų mol ise ir juodžemė, geri 
budinkai ir miškaa jr upė $3,500. 

40 akrų, maži budinkai, gera že
mė, sodnas. Kaina $1,300. 

S0 akrų gera žemė, geri budinkai, 
8 akrai sodno. $1,900. 

100 akrų ukr. su gyvulais. javais, 
padargais. Mainysiu j namą. 

80 akrų gera žemė, geri budinkai, 
11 karvių, 3 arkliai, 4 kiaulės, ja
vai, padargai, mainys iu j namą. 

80 akrų geros žemės, geri budin
kai, 9 karvės. Ji arkliai. 6 kiaulės, 
800 bufcelių bulvių, taip pat grudų 

—SJttiri pafcaro. Mtcy*y į namą. 
P . D . A T O R E K r B CO. 

Pen«water, M i d i . 
( 8 -10 -11 ) 

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. 

G. P. SUROMSKIS 
& GO. 

REAL ESTATE BROKER & 

AUTOMOBILE DEALER 

5833-35 So. Western 
# Ayenue 
Tei. Hemlock 6151 

file:///arjaus-
http://fftoo.90a.oe

