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"Draugas" yf* tfenintelit liet*, 
kat. dienraštis. Jis jų reikalus ro
mia ir nuo priešų gina, Prieiai 
skaitlingi — darbas nelengvas. 
" Draugas*' laukia iš katalikų 
paramos, nes juk priešai jo nerems. 

OCT'I 

[ĮVERSIU OF 
Spauda — tai galinga jėga. Tą 

jėgą gerai panaudoję, sukursime 
kultūros židinius, apginsime tikė. \ | 
jin% pergalėsime tautos prieaua < 
Susipratę katalikai remia pinigais 
ir raštais katalikiška spaudâ  
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METAI-VOL. Xfl 

Lenkija 
Neteisingas Žinias Skelbia; 

Lietuvą Provokuoja 
\ 

RevoliucJomeriu Spėkas Meksiko i Sudaro 
30 ,000 Vyru 

Serby Su Bulgarais Nesutikimai 
B a i g i a s 

VILNIUS, sp.il. 10. — Kai-kune lenkų kabinete na
riai po atlaikyto vakar čia susirinkimo paskelbė, jog iš
spręsta "ginti spaudžiamuosius lenkus, kurte taikos su
tartimis Palikti lietuviu valdžioje." 

Anksčiau patirta, kad lenky valdžia Lietuvai pasių
sianti astrą notą, kuri busianti ultimatumo formoje. Bu
sią pareikalauta nutraukti lenkų persekiojimą Lietuvoje. 

. (Iš Varšavos žinios apie lenkų mokytojų persekioji
mus Lietuvoje yra neteisingos. Šiam pusLapy padėta Lie
tuvos atstovybes Wa.shingtone žinia tai liudija). 

AMERIKOS ADMI|K)LAS SyHKlNA JAPONIJOS ADMIROLĄ 

Tomis dienomis New Yorko uoste viešėjo Japonijos karo laivas — kruizeris Asa-
ma. Vaizdely parodoma, kaip J. Valstybių admirolas Plunkett sveikina Japonijos ad- 950 i r 1927 220 lietuvii no-
mirolą O. Nogano. L .,' , • 

- kyto.jų. Del tos pačios pnezas-

Žinios Apie Lenkų Mokytojų 
Liet. Persekiojimą Neteisingos 

T." } 

\YASIIINGTON,/D. C , spa.in.6so? perd įstaigos su 37 <la-
g į _ Kitos pranešimu, spau-' rb.; 4 saldainiu dir-vvs su 302 
doje pasirodžiusius žinios del (darb. ; 1 elektros stotis su 184 
lenkų mokyklų ir npkjytojų dai b. ;G tabako fabrikai su 399] 
Lietuvoje persekiojimų neata- darb.; 3 degtukų dirb-vės sii 
tinka tikrenybę. Kalbamuoju 203 darb.; •! metalo dirb-vės su 
Vansimn j t t&tU yra sekanti. (373 dai b.; 3 avalinių dirb-vės 
Visi ]xv<en'/iai; mokytojai nuo su \\& darb.; 6 audiniu dirb-
1922 m. buvo skiriami su Imti-! vos su 2< )G darb.; 10 lentpjūvių 
na salyną paskirtu laiku įsi-į su 171 darb.; 4 malimai su 58' 
gyti cenzą. 1926 metais leista j darbininkais ir t. t. Visamo 
mokytojauti 86 lenkams su sų- i Kauno mieste yra įvairių, rusių 
lyga įsigyti cenzą liffi 1927 m. j pramonės įmonių 101 su 3355 
rugpiueio mėn. Del cenzo ne-1 darbininkais. "Lietuva." 
Įsigijimo 1926 m. atleista apie i — 1 _ =• 

4 ŽUVO, 12 SUŽEISTA 

=r 
PRISIDEDA PRIE REVO: ; BULGARU A UŽDARYS. 

LIUCIJOS MEKSIKOJ PASIENI 
_ _ _ _ _ _ _ * 

i 

CHICAGO JE 
• 

)NIX, Ariz., spal. 11. ŠOKIA, spal. 11. — Laukia-

LIETUVA MINĖJO GEDULOS DIENĄ 

— Anot žinių iš Meksikos, ke 
turi generolai daugiau prisi
jungė prie generolo A. Gomez 

. vedamos revoliucijos prieš CV 
KAUNAS, spal. 10. - Vakar spal. 9 d gedulos dieĮ1Ies>0 ^dž i a . į ^ 8 p e k a g 

na del Vilniaus buvo minima visoj Lietuvoj. |vyko protes-' 
to mitingai prieš lenkus ne vien del Vilniaus užgrobimo, 
bet ir del iškelty ten lietuviams persekiojimų. 

Lietuvių susirinkimuose atnaujinta pasiryžimų Vilnių 
būtinai atvaduoti iš lenkų vergfjos. 

LENKŲ PROVOKUOJAMAS, APIE 30,000 REVOLIUCIO-

sudarajkekt%.tukstanaų vyrų., 

mas parvykstant iš Ungarijos 
Hugarijos karalius Borisas. 
Tuomet Bulgarijos vadžia im
sis priemonių prieš makedo
nų komitadžus, kurie puola 
serbut*. Vkrii Sarbijos pasienin 

35 identifikuota 
Desplaines policijos stoty, 

ties 1927 m. atleista 68 lenkai y i ^ y YOBK, spal. 12. 
mokytojai. Nei viena lenkų j Keturių aukštų bute, kuriam 
mokykla neuždaryta. Kai ku- gyV O n o keletas šeimynų, kilo 
rios lenku mokyklos neveikia ^ į s į ekspliozija ir butą kuone 

visai sugriovė. 4 asmenys žu-

nis bus uždarvtas. 

ŽINIOS NIERIŲ MEKSIKO I 

kareiviai ir lietuviai į šiandie Meksikoj kovos lauke paliauja. Penki vadai daugiau g; ^madieni Čia įvvko i^kil-1ri^^ »roadwav ir Catalpa ave. 
ėję $ i f e u Lenki jos-į veikia apie 30,000 revoliucio- n u ž u a v t a Vera Cruz valstijoj. ̂ m Gitarinės nužudytam^ .' — — 

I 

KAINAS, spal. 10.— Prieš 
spalių 9 d., kuomet Lietuva 
del Vilniaus užgrobimo kas 
metai mini * gedulos diena, iš 
Varšavos paduota žinių, buk 
Lietuvos kareiviai 
fašistai 
Lietuvos pasienio ir šaudę Į menų. 
lenkų sargybas. Vietomis le
nkai lietuviams atsakę kulka-
svaidžiais. 

Taipat buvo paduota, kad 
Vilniaus užgrobimo 7-rių me
tu sukaktuves min'ėti iš Va r-

i 

savos i Vilnių fcvykes patsai 
Lenkijos diktatorius Pilsuds
kį su kabineto nariais, gen. Že-j 
ligowskiu ir kitais valdinin
kais. 

Ant rytojaus iš tos pačios 
Varšavos paduota, kad tos su
kaktuvės — "septynerių merų 

Mexico valstijoj, kur yra fe [ Bulgarija gal paskelbs apgu-
deralis distriktas, generolu An l o* padėtį ir tuo būdu pasie-
tonio ir Azueaha perėjo revo
liucijos pusėn su 1,500 'saulių, 
raitelių ir kiek artilerijos. 

neturėdamos pakankamai mo 
kinių. Lenkų mokytojų ir n e - v o įr 12 sužeista. Nukentėję 

Clncagoj, kas sekmadienis po- mokyioių i n t m m v i m a p k0nce'- | daugiausia vaikai, 
piet is jvairių storių pristatė ^ „ ^ stovyklose ir inter-j _ . . . . ' . . 
n»i. arpuot i įtariami krimina- ^ m o k v t o j u ftt ^ ' Policijai kol-kas nevyko *u-
lis|ai ir nukentėję žmonės p a - j ^ ^ U n k val;!*<*ti. eksplu>zqos priežasties. 
kv*tfiami JTW« 'vftns peržiurę- ^ ^ p r a i i i m a n y m a s . - • H g t ° R l m m n k a 8 > l t a I a s> - " ^ 
ti ir identifikuoti. J 

Tos rųšies pr9ecdy.n1 jau ke- j 

Bulgaiijų tai atlikti ragina 
Britanija ir Franicija. Tuomet 
serbai pasitenkintų ir nesuti
kimams butų galas. ŽUDYMAI MEKSIKO I 

SEKA Į 
— IŠKILMINGAI PALAIDO-

NOGALES, Ariz., spal. 10. j ^ S 
* 

SAN ANTONIO, Tex., spal. 
11. — Meksikos generolas (V-
sar Lopez de Larą, generolo 
de la iluerta 'šalininkas, kurs _ A n o t žinių iš Meksikos, te-
cionai gyyena, turi žinių, kad • n a i politinių'vadų žud\mai ne- BELGRADAS, spal. 11. — 

linta savaitė gyvuoja ir daug N E T | N K Ą KARIUOMENEI 
piktadariu ideutit'ikuota. . , . m 4 I »*i-kty#ko IAS\ 1
 n .. " r 0 J VYRAI MOKĖS MO-•l'raeita sekmadieių net 3o 

identifikuota. KESNIUS 

, r l L . 7. , . . ., . apacioi išlaikė barzdskutvkla. Liet. Pasmntinvbe Amerikai. V . _••• . '. 
] sakosi gavęs kelet«*> grųsmmių. 

• 

Mexico City nužudyta geiie. SOrbų generolui Kovačevi<^ lai-
(ien. de Larą yra buvęs T a - ' r o l a i : Hermosi^o, Moran ir ^ t u v ė s , kuriose dalyvavo ka-

maulipas gubernatorium. Jis OonzaJez. r a i į u s įr daugybe diplomatų, 
pažymi, ka<l gen. Gomez, vie
nas aktiviausiųJrevoliucijos va INDIONAI NEPASIDAVĖ 
dų, yra kovos lauke. Jis rekru^ _ 
tuo ja daugiau revoliucionierių. PHOENIX, Ariz., spal. 10. 

. Jo tikslas paimti ^era Cruz ir — Calles valdžia Meksikoj pa-
Tampico. , . ; \;•• • į skelbė, kad yaqui indionų va-

' s u j dai Matus ir Mori pasidavę 
NUSAKO GUADALAJARA valdžiai, t 

PAĖMIMĄ 

J> 

SAN ANTONIO, Tex., spal. 
11. — Generolo A. Gomez ko-Viniaus prijungimo Lenkijon 

. - \T v . . itiz nt idenciahs agentas Ugar te 
— į \^kusios \ a r s a v o j i r iš
k i lmėse" buvęs ne vien Pilsu
dskį, bet ir kiti ankštieji val
dininkai. 

LEGIONINKAI PAS 
KARALIŲ 

LONDONAS, spal. 11. — 
Amerikos Legiono nariai va
kar priimti Anglijos karaliaus 
Buckingbam rūmuose. 

štai ką praneša apie revoliu 
eini veikimą Meksikoj: 

Pareina žinių, kad tas netei
sybė. J ie teikia prieš valdžia 
generolo Medina vadovybėje. 

KOMUNISTAI U2PUOLĖ 
MONARCHISTUS 

Generolas nužudytas Istipe. 
T.s to kilo serbų su bulgarų va
ldžia nesutikimų. Serbai tvir
tina, kad makedonų komitadžų 
darbas. Tuos komitadžns, sako 
serbai, Bulgarija remianti ir 
už tai ji atsakominga. 

VILNIUS, IX. 22. i(Eta). lo Eminencija dedikavo .'. . . . 
bažnvčia Spaudos žiniomis, visi vyrai, 

Praeita sekmadieni Jo E - ! k u r i e n e t i n k a kariuomenėn ir 
min. Kardinolas Mundelein de i 8 ^ ^ Pne kategorijų C , 
w • & T. , v • ' D " ir " E " turės mokėti tam 
dikavo naują Sv. Itos bazny- H 

tikrų mokesnį. Vi 'niaus mies
to : vyriausybės komisariatas 
jau nusiuntė iždinei pųrašus, 

Ikuri per savo skyrių išieškos 
atatinkamą mokesnį. Kategori
ja " C " turėsianti mokėti po 
20 auks. per metus, " D " — 
15 ir " E " — 10. 

FRANCI JA GAUS PASKO
LOS AMERIKOIE 

UŽDRAUDĖ KIRPTI 
PLAUKUS 

LONDONAS, spal. 11. — A-
nglijos karalius savo rūmų ta
rnaitėms uždraudė turėti pa
kirptus plaukus. Kurios turi B E R L Y N A S , spal. 11. — 

"Musų spėkos Vera Cruz Keletas šimtų vietos komunis-' pasikirpusios, liepta išnaujo 
valstijoj pereina 6,000 vyrų (tų užpuolė salę Lichtenberg j užsiauginti arba apleisti tar^ 
skaičių. Jos atlieka ten slap-1 miestely, kur monarchistai tu-^nyba rūmuose. 
tas judėjimus tikslu išsisukti r ĵ<> pasilinksminimą 

Pavojingai sužeistas 
Miesto aeroplanų stoty, 61 

gat. ir Cicero ave., nusileidžia
nt aeroplanui pavojingai su
žeistas stoties darbininkas Jo-
seph Aldlunas, 45 m., 2919 So. 
Emerald ave. Jis mirė ligoni-

^ - ' _ _ ' . ' ! ! » 

Kalėjime pasikorė 
Cook apskrities kalėjime ra

stas pasikoręs ant diržo teis 

AVASHINGTON, spal. l'2. 
— Praneša, J . Valstybių val
džia jau| palankiai atsineša.}. 
Francįjos darbavimąsi gauti 
Amerikoj daugiau paskolos. 

Šios šalies valdžia yra nuo-
monės, kad tuo būdu bus ata
tinkamai išspręsta tarp abie
jų fcalių iš muitų tarifos killi-
si painiava. J, 

IŠSIUNČIAMI I KONCEN
TRACIJOS STOVYKLĄ 

PREZIDENTAS BUS 
PITTSBURGHE 

Karo komendanto parėdy
mu, j koncentracijos stovyklą 

mo pasmerktas miriop Russell į s i u n č i a m i šie asmenys; stu-
Qrt^u Identai Liutvkas Česlovas ir Scott. r 

Krygeris Motiejus \asam karo 

Planuoja aviacijos kongresą | s t o v i o I l i e h l i ' t a i p p a t V a l e n t a 

Chicago miesto majoras Tho | P e^r a s* ^ i s a i Ja u k a r 5 b u Y 0 

AVA.SHINOTON, spal. 11. 
— Ateinantį trečiadienį prezi
dentas Coolidge išvyks i Pitts-> 
burgh'ą, kur antrytojaus Car-
negi e institute pasalos praka
lbų. Sakomas institutas tų die
nų mini "Įkurčjų dieną.'' 

3 ŽUVO SU AEROPLANU 

mpson planuoja V " 

cia sušaukti 

bolševikų (Calles'o valdžios j Kilo kova. 1 žuvo, keliolika DAUG ASMENŲ NUSKEN-
kareiviij) koliumnų. Jalisco va-. sužeista. Vidus salės apgriau- DO 

tas. Policija išblaškė komunis-

IŠ PARYŽIAUS J BUENOS 
AIRES 

lstijoj visos svarbiausios po
zicijos yra mūsų rankose. Gua tus ,ir jų 10 areštavo, 
dalajara miestas atkirstas ir, 
tikima, bus paimtas. 

LISBONA, spal. 11. — Po 
voa de Varzim pakraščiuos po-

LONDONAS, spal. 11. 
PARYŽIUS, spal. 11. — Du* Ispanija žada apleisti Moro-

franeuzu lakūnu iš čia išskri- koj savo posesija, nes tas bra-
do į Biienos Aires, Pietą Ame- ngiai atsieina, gi naudos jo-
rikų. kios. 

D A R , V ^ L ^ C 0 N A S ****** surengė kilmes žvejų 
181 KAUKI A5 ! naudai. 

APPLETON, Wis., spal. 10.] Dvi valti su vyrais, mote-
Iš pope ros dirbtuvės griuvėsių rimis ir vaikais' juroj apsivo-
i^imtas septintaa lavonas, ^ ^ . t ė . Jurininkai tik 7 asmenis' 
koma, dar trys lavonai busią išgelbėjo. TTik keturi lavonai 
griuvėsiuose. • %, atrasta. 

<rų 

išsiųstas į koncentracijos sto 
vyklg. Be to, j koncentracijos 
stovyklų išsiunčiami Mačiulis 
Jonas trims mėnesiams ir Ce-j žmogus, 
zaris Petrauskas dviem mene 

Iš Aurora, I1L, praneša, k a d | s i a m ' "Lifihiva." 

didelį aviacijos kongresų 
metų pabaigoje. 

Trūksta 400,000 dol. 

Aurora Trųst and Savings ba
nką uždąrjta ir valstijos au
ditorius atlieka apskaičiavi
mus. Sakoma, truks apie 400,-
000 dol, • 

Bankos prezidtflrrtas Esser y-
ra kalėjime. 

FLINT, Mich.y spal. 11. — 
Čia nukrito ir užsiliepsnojo 
skrindųs aeroplanas. Žuvo vai
rininkas, jo mokinys i r ki tas 

KIEK KAUNE PRAMONĖS 
ĮMONIŲ 

AutomobittŲ aukos 
Cook apskrity šįmet ligi apa-

liii 10 d. nuo automobilių s?u-
vo 719 asmenų. 

Paskutiniais registracijos 
daviniais Kaune buvo: 12 spau 
stuvių su 280 darbininkų; 2 li
tografijos su 42 darb.; 1 foto-
cinkofrafija su 10 darb.; 2 po-
.pierio dirb-vfes su U dftrt>.; 3 
mašinų fabrikai su 99 <larb.; 
4 muilo fabr. su 5S darb.; 6 

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nepastovus oras ir ' 
kiek Šučiau. 
i t 

PINIGŲ KURSAS 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 st. svarui _85 
Francijoa 100 frankų Z.91 
Italijos 100 tirų 5.47 
Šveicarijos 100 frankų 19.25 
Vokietijos 100 markių 23.70 
Belgijos 100 belgų lS.M 

\ 

http://sp.il
http://spa.in.6so
http://pr9ecdy.n1
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Beina kasdien, Išskyrus sekmadieniua. 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu»«i M*U — **•*». 
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tanu $7.00. Pusei Metų — $4.00, Kopija .03c. 

Bendradarbiams* Ir korespondentams raštų negrąžina, jei neprašoma 
tai padaryti ir neprlsiunčiama tam tikslui pašto ženklų. 

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. kasdien. 
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KĄ TAI REIŠKIA? 

ginių išrokavimų, tačiau s«?o žvėriškais,elgesiais Vilniuje,' Motoristų ^ i n n i r i l t o s 
puolimu Lietuvos pasienio sargybių, norėjo Lietuva, išprovo-
koti karan. Kitaip jų tokio ejgėsio negalima išaiškinti. 

Lietuvos sargyba, žinoma, atsišaudė, vienok nepasidavė 
ir nepasiduos lenkų vyliugystėms ir provokacijoms. Kol ne
išmuš patogi valanda, tol Lietuva bus priversta laukti ir žy* 
gio į Vilnių nedaryti. Tas momentas dar nėra atėjęs. Bet, 
matyt, Lenkija jį nori paskubinti ir greičiau atsiimti savo 
"užmokestį", kuri ne tik nuo Lietuvos, bet nuo Ukrainos, 
Vokietijos, Baltgudijos, o gal ir įiuo Rusijos yra nusipelniusi. 
Viena, kita provokacija daugiau ir Lenkijos kaimynai paims 
jos mestąja pirštinę, kad padarius galą. Lenkijos nepasotina
mam imperializmui. Vilnius gali būti tuo kaulu, kuriuo Len
kija pasprings. Tuomet jei notfės gyventi jai bus padaryta 
skaudi operacija, po kurios turės ateiti į protą, nebeplešti, 
neskriausti kitų, pasitenkinti savo nuosavybė t. y. savo žemė
mis. I r tai Lenkijai į sveikatą, išeis. 

AR TIK NELAUKIA BAUSMĖS? 
Skaudžias valandas mūsų broliai Vilniuje pergyvena. Bet Per daugeli metų santykiai tarp Lietuvos ir J^enkijos bu

vo įtempti. Tarp jų buvo karo stovis. Kitaip ir negalėjo būti. ., A • • • •, • 
M +~H* i ^ i - i i i - i - r * tenemano lenkai, kad jiems pasiseks visiškai tautinį jude-
!Nuo 1920 m., spalio 9 dienos kuomet lenkų smurtininkai, Ze-j .. . . . * ^ T . ! f. 

. . , T^.. , T i •• J • T • «.|juna Vilniuje panaikinti. Kiekvienas didesnis persekiojimas 
lfcovskiada, Pilsudskiu, tuomet Lenkijos prezidentui, liepiant 
išpiešė mūsų Vilnių, kurį jie patys prieš porą, dienų Lietuvai 
buvo pripažinę, negalėjo Lietuva turėti draugingų santykių 
su Lenkija, kruviną skriaudą Lietuvai padariusia. 

Tie ir taip blogi santykiai dabar dar labiau paaštrėjo. 
Lenkija, biauriausemis priemonėmis iki šiol Vilnijos lietuvius 
persekiojusi, šiomis dienomis visą lietuvių veikimą suparali-
žiavo, vadus sugrudant į kalėjimus, uždarant mokyklas. 

Lenkija taip baisiai bekryžiuodama lietuvius, veidmai
ningai skelbia buk tie jos žygiai esą atsakymu į lenkų per
sekiojimą Lietuvoje. Bet tokiems pasiaiškinimams pasaulis 
negali tikėti. J is ir netiki, nes Lietuvoje nieks lenkų neperse
kioja. / 

J ie ten netik lygias teisės su visais piliečiais turi, bet 

žmones labiau užgrūdina ir jie didesniu pasiryžimu dirba ir 
kovoja. Rusų caras juk nė žodžio, ne rašto mums Lietuvoje 
nedavė, kiekvieną tautinį žygį žandarai sekė, vienok Lietuva 
šiandien yra nepriklausoma, kuomet caristus žydai-bolševikai 
už tat labai skaudžiai nubaudė ir del to visa rusų tauta nu
kentėjo. Ar ir Lenkija laukia Rusijos likimo? Ar tik nepri
ves jos prie to Pilsudskiai, Želigovskiai, Skirmuntai ir kiti 
mūsų tautos išsigimėliai t 

Galu gale, pastarieji įvykiai Vilniuje mus turi surūpinti, 
bet neprivalo nusiminiman įvesti. Je i ir kas rimto iš jų išsi
vystys, Lietuva yra pasiruošus kad ir didžiausiems pavojams 
drąsiai į akis žiūrėti ir prieš juos netik atsispirti, bet atsiim-

NE VISKAS YRA GERA 
SU FAŠISTAIS 

J . B. Weeks Philadel-
phia, Pa. naujai suorganizuo
tosios motoristų organizacijos 
pirmininkas. 

—. 

sienas žymiai sustiprino ir 
jas aklai uždarė", paskelbus 
karo stovį. 

Meksikoje. 
Kitame skaudžiąjame pa

saulio kampelyje, Meksikoje 
revoliucija tebeverda. Revo
liucija netik nemažėja, bet ji 
plinta. Revoliucionieriai kas 
kart daugiau rėmėjų susilau-

ti iš lenkų Vilnių i r visas Lietuvai priklausančias teritorijas, j j ^ f t p ^ • prisidėjo garsu-
. . . . . T. , ^ v . , .. -„. , T a t , ir mums, amerikiečiams, tenka budėti ir, išmušus va- i . s reVoliucionistas generolas 

U*ZYŪ^^1™™ ? ? Z ^ i k i * • - b « U Paruošus iems eiti talkon savo b r o - H u e r t a į j J J J j į C a l„ 
liams užjūry. -** 

Mes esame įsitikrinę, kad kovoje 

r" 

valdžia užlaiko jų pradžios ir aukštesnes mokyklas, joms pil-'' 
nae valstybines teisės pripažįsta. • 

Jei, tačiau, iš lenkų mokytojų pareikalavo lietuvių kal
bos mokėjimo ir nemokantiems davė tris mėnesius laiko pri
siruošti ir išlaikyti kvotimus, tai čia nėra joks lenkų perse
kiojimas. 

Visi Lietuvos valdininkai ir mokytojai privalo valsty
binę kalbą mokėti. To reikalauja ne vien Lietuva, bet visos L 
kitos valstybės, o tuo labiau Lenkija, kuri net cenzuotiems ir 
geriausia lenkų kalbą mokantiems lietuviams mokytojams ne
duoda teisių mokytojauti. 

Yra žinoma, kad iki šiol Lietuvoje buvo nemažai becenzių 
ir lietuvių kalbos nemokančių lenkų mokytojų, kurie nekliu
domai savo mokyklose mokytojavo. 

už Vilnių nė vieno 
' ' s laker io" Amerikos lietuvių tarpe neatsirastų. 

D I E N O S K L A U S I M A I . . 

les'o vyriausybe ir jo kandi
dato į prezidentus Obregano 
šalininkai yra labai susirūpi
nę, nes ir griežčiausios prie
monės revoliucijai numalšinti 
iki šiol buvo visiškai be pa
sekmių. 

Lietuvoje. 
Užvakar visji^ietuvių^tau-

ta liūdėjo de^J&mausT^Lie-
tuvoj ir svetur gyvenantieji 
lietuviai kėlė didžiausio pro-' Tų valkatų ?padrąsinti at-
testo prieš lenkus, žiauriai .vyko pats Pilsudskis. 

tos, kuriems padiktuota parei 
kalanti karo £ii l i e tu va, kam 
toji grįsta ^ ] M $ savintis ii 
savo sostine "vmUnti. 

Vilnijos lietuviai savo tėvynėje, savo krašte, ne tik pri- Persekiojančius Vilniaus lie-j Vakar atėjo p f ^ i m a s , buk 
tuvius. Daryta nauji pasiry- Vilniuje posėdžiavęs Lenkijos 

• • 

žiniai del Vilniaus atvadavi
mo. 

. 

Okupuoto j Lietuvoj. 
Prieš spalio devintą lenkų 

viLegijų, bet ir teisių neturėjo ir galų gale lenkai pasiryžo 
juos visai tautiniai išmarinti, uždarant lietuvių švietimo cen
trą "Rytą" , kurį įsteigė mūsų patriarchas a. a. dr. J . Basa
navičius ir kurio įsteigimui savo laiku amerikiečiai nemažai 
aukų sudėjo. Visus lietuvių vadus į kalėjimus sukišo. Jiems 
gal but gresia baisi, bet garbinga mirtis. 

Tais nežmoniškai žiauriais žygiais lenkai išves Lietuvą 
iš kantrybės. Mūsų tauta nebegalės ramiai žiūrėti į tą, kad 
lenkai netik mirusiuosius mūsų tautos didvyrius išniekina, 
mindo kruvinomis kojomis (iedimino pilį, vagia pačias bran
giausias tautos brangenybes, bet ir gyvuosius lietuvius ten 
žudo. 

TAI PROVOKACIJA. 
Reikia pasakyti, kad lenkai kas kart žiauriau elgiasi su 'kų puota, kuri visame pašau 

Vilniaus krašto lietuviais. Turbūt ne prieš gerą šiais me-' ly išaukė pasipiktinimo, 
tais jie taip įsiuto, kad gatavi visą Lietuvą praryti. Pašau- Prieš kelias dienas Vilniu-
liui skelbia, kad jie į karą su Lietuva negalį eiti del strate- je sušaukta visi miesto valka-

ministerių kabinetas ir nuta
ręs pasiųsti Lietuvai notą ul
timatumo formoje. 

* . Bet l i e tu Va nepabugs nė jų 
valdžia uždarė lietuvių įstai-1 šaudymo prie demarkacijos li

nijos, nė notų bei ultimatumų, 
i kuriuos bus duota a ta tinka-
mi atsakymai. 

Balkanuose. / 

gas, mokyklas, vadus į kalė
jimus sukišo. Gi spalio 9 d. į 
Minių atvažiavo Pilsudskis ir 
Želigovskis ir ten puotavo, 

j didžiuodamies savo smurtu, ku 
r į jie padarė prieš septynis 
metus, užimdavi Vilnių. Tai 

2,423,019 M O K O J E KA
TALIKŲ JMOKYkLOSE. 

Washington. — Nacionalės 
Katalikų Gerovės Konferenci
jos Švietimo Biuras skelbia, 
kad kad katalikiškas moks
lo įstaigas J . Valstybėse 1926 
m. lankė 2,423,019 mokinių. 
Taigi 109,836 mokiniais dau
giau, negu 1924 m. 

Italijos fašistai yra katali
kai. Bet jų didžiuma yra tai-
pat ir kraštutiniausieji šovi
nistai. J ie gerbia Katalikų 
Bažnyčią, katalikiškas įstai
gas. Bet jų pagarba katali
kiškoms įstaigoms yra dides
ne, jei tos įstaigos yra italų. 
Neitalų įstaigos dažnai ne 
vien negerbiamos, bet dar 
niekinamos. Neitalai katali-
kai persekiojami. 

Po karo prie Italijos vals
tybės prijungta Tyroliaus pro 
vincijos pietinė dalis. Pirm 

Įkaro ta dalis priklausė Aus
trijai. Tenai italų yra mažai 
bet vokiečių bus virš 200,-
000. 

Italijos fašistų valdžia už
sispyrė tuos gyventojus vo
kiečius italijanizuoti, ty. pa
keisti italais. Jų vaikams už
draudė mokyklose net tikėji
mo dalykų mokintis vokiškai. 
Verčia mokintis itališkai, ty. 
tokia kalba, kokia tiems vai
kams nesuprantama. 

Kurie vokiečių kunigų ar
ba pasaulinių žmonių prieši
nasi tam nepaprastam šovi
nizmui, tie fašistų autoritetų 
skaudžiai persekiojanti ir bau
džiami. 

^Kokios gi iš to sėkmės? 
Marian Spausdinimo Ofisas 

(Katalikų įstaiga) Innsbruc-
ke, Austrijoj, paskelbė kai-
kurių faktų apie Pietinio Ty
roliaus vokiečių gyventojų li
kimą. Pažymima, kad tų 
žmonių tikėjimas yrą dide-

Airta^iems, Spalio U , « 2 ? 

NACIONALE ŠVENTOVĖ 
ATSIEIS 25 MIUONDS 

DOL 
Washingtone visų J . Val

stybių katalikų aukomis sta
toma nacionalė katalikų šven
tovė. Tai didelė Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčia. Bus puoš
niausia ir gražiausia bažny
čia Amerikoj, kuomet bus pil
nai pabaigta statyti. Tas užl-
ims dar gražaus laiko ir bus 
išleista apie 25 milionai dole
rių. . 

Bažnyčios apačia, arba 
kripta (žemutinė, dalis) jau 

'.kuone visai baigta, išėmus 
lubų nupuošimą. I r jau iš
leista virš pusantro miliono 
dolerių. 

Kriptoje be didžiojo alto
r iaus yra dar 15 kitų altorių, 
kurių 7 jau išbaigti. 

Greitai bus pradėti darbai 
apie pačią didžiąją bažnyčiom 
struktūrą. 

Bažnyčia bus 465 pėda* il
ga, plačiausia vieta 238 pė
dos. Bone (dome) bus 90 pė
dų diametre ir 285 pėdas auk-
ščio, gi varpų bokštas bus 
332 pėdi aukštas. Vidurinė 
nava turės 54 pėdas pločio, 
dvi pašalinės navos — po 12 
pėdų pločio. Bus vietos virš 
7,000 žmonių. Kriptoje — 1,-
800 žmonių. 

Statymui vartojamas mar 
mūras iš įvairių pasaulio da
lių • — Šiaurinės Amerikos, 
Pietinės Amerikos, Italijos 
ir Afrikos. Kriptos asla baigta 
marmuriniais šmoįeliais. Tos 

žmonių JiKeumas yra cuae- - ^ d ^ a s k j ^ š į ^ d a r 
l i a n v p a \ ^ * ^ % j į t e ^ o % f t I n i f u i r n ę j k o padįfWinia. 
čių jau į&iikę -šventą t i l& į» r ie šventovės s^ iymo di-
jimą, kuomet jie fašistų ver^ dėlėmis aukomis daugiausia 
•čiami išsižadėti savo kalbos prisideda didžiosios katalikų 
ir savo brangių tautinių pa-j organizacijos. J a u paaukojo 
pročių, su kuriais jie per tuk- šimtus tūkstančių dolerių il
stantį metų nemėgino 
mesti. 

pasi-

Tai amžinų nesusipratimų, kinių — bernaičių ir mergai 
kovų ir ginčų vieta. Šiuo tar- čių. 
pu tik-tik nekįlo karas tarp 

dar aukos daugiau. 
Svarbiausią vietą bažny-

Pietinio Tyroliaus vokiečiai 'fcĮįij u ž į m s Murillo darbo Ne-
nelaimingi dar dėlto, kad jų 'kal to Prasidėjimo mozaikinė 

Mokinių skaičiumi pirmąją nėra kam šiandie užtarti. Vo- į reprodukcija. Tas Murillo ori-
vietą užima Chicagos arki-j kieti ja ne kartą smerkė taj^įiudį* neapkainojamas vei-
vyskupija. 1926 metais šioj fašistų šovinizmą. Normaliais kalas yra Pradą Galerijo j , 
arkivyskupijoj katalikiškas j laikais ji už tai galėtų kibti Madride*. Tą reprodukciją at-
mokjrklas lankė 196,819 mo- p r į e Ita|ijos. Deja, šiandie ji liks Vatikanas. Tai bus dvie-

yra santarvės žnyplėse. <ji Aus j Ų popežių dovana šiai šven-
trija yraį persilpna. Jos pro- j tovei. 
testus Italijos fašistai igno-

j buvo Lietuvos Judų ir plėši- Bulgarijos ir Serbijos. Bet, j Pakol buvom maži, auklėto-, ruoja. Tad tie žmonės šiandie J e i tu nori savo tauįa apdo-
rodos, karo bus išvengta, nes ' ja i mus sergėjo. Kaip paaugo- yra Italijoj./priespaudoje ly- vanoti, atiduok jai pats save. 
kaltininkė atsiprašė ir atatin- me, Dievas įsakė sąžinei mus giai kaip įitiiomet lietiniai Tavo ramumas, teisingumas, 

š- Saugoti. Klausykime to mūsų 'yni buv# r»W£.spaudžiami. meilė ir gera širdis bus jai karnai nemalonų incidentą iš
aiškino. Nors Bulgarija savo vadovo. it Grūdas. 

~—iii!.1*'. • • » : 

P j geriausia dovana. 

Gr. Valančius. 
i 

KONSTITUCINĖ TEISĖ ĮVAIRIOSE 
VALSTYBĖSE. 

I 

kutinių laikų buvo neaiškus. J i skaitėsi . lės unijos ryšiais su Danija. Bendri abie- . ventojais. Unijos sutartis galioja tik iki parlamento prezidiumas, platesne pras-
Danijos teritoaline dalimi, o tačiau ne- I jų valstybių organai yra: kjaralius ir tam |J940 metų, kuriam terminui ifeejus abiejų me, kuris ypatingu, teisių neturi, išsky-

I \ mm ' r 

buvo įtraukta jos konstitucijos apimties tikras prezidiumas, renkamas po pusę Da- [ valstybių parlamentai gali reikalauti jas rus veto teisę įstatymų projekto atidėji-
ribose, nes Danijos Riksdage jau nuo nijos Riksdago ir Islandijos Altingo. pakeisti, o referendumu unija gali būti mo atvejais. Je i GdelsUiiugo priimtas 

i r visai panaikinta. Islandijos V koaistttu- į^t. projektas Lagtkingo antru kart at-
cija surašyta unijos akto ribose *1920Tne- metamas, jis svarstomas vel naujai ben-
tais. Parlamentas (Alting) turi dvejus drame abiejų nimų susirinkime ir pri-

1855 metų Islandija nėra atstovaujama, j* Prezidiumas tačiau nėra taip plati ins-
Sala danų faktinai valdyta kaipo kolo-' ' tancija, kokia buvo prieš kiarą Austrijos 
nija, kuri turėjo autonominę administra
ciją ir įstatymdavystę. Valdymosi santy-

Vengrijos taip vadinamoji delegatų 
(Tąsa) 

Karaliaus padėtis abiejose konstitu
cijos reformose liko beveik nepaliesta, 
jei neturėti galvoj, kad vyriausybė (mi-
nisterių kabinetas) įgauna parlamentari
nį -charakterį t. y. atsako prieš parla
mentą ne karaliui, kaip buvo pirmiau, los valdžia priklauso Danijoj reznluojan- jos nario iš aukščiausių abiejų valstybių ropoj. Jos šaknys siekia pirmąsias prkn-
Karalius yra tik vyriausias valstybę re-

kolegija. Prezidiumas yra institucija sau- Į rūmus: žemuosius (nedri tingdeild*) ir iš imamas su 2-3 balsų dauguma. Rinkimų 
kis tarp Danijos ir Islandijos pirmukart gojanti tuos interesus, kuriį yra bendri j: 40 narių, Norvegijos pavyzdžiu sudarytus į Stortliingą teisė sudemokratinta paly

gint gana vėlai. 1913 ir 1920 metais kon
stitucijos įstatymas peržiūrėtas ir pa-

Norvegijos konstituci- pildytas. Pirmaisiais metais pilnai suly-
konstituciją, sulig kuria egzekutyve sar naudojamas naudai vieno kurio nors uni- ! j a is 1814 metų yra viena seniausių Eu- ginama pilietiškos vyrų ir moterų teisės; 

sureguliuotas specialiu įstatymu iš 1871 Danijai ir Islandijai,. Bendras įstatymus • aukštuosius, tumus (efri tingdeild). Vy 
metų. 1874 metais prašant Islandijos priima abiejų valstybių parlamentai. At- £ riausybė atsako parlamentui. 
"Al t ingu i" Danijos karalius duoda jai sitikime g į kada toks įstatomas yra iš- | 12. Norvegija. N 

prezentuojantis asmuo; jis su parlamento 
sutikimu gali skelbti karą, daryti įvairias 
sutartis su kitomis valstvbėmis etc. Ka-
raliaus parėdymą • Folketingui atmetus 
jis nustoja galios. Svarbieji jo aktai yra 
svarstomi bendrame abiejų rūmų susi
rinkime. Taigi karaliaus legislatyvė val-

ciam Islandijos reikalų ministeriui. . teismų narių sudaromas, taikos teismas, euzų revoliucijos konstitucijas. Toji kon-
1903 gi metais šis nuostatas išplėstas kuris ir sprendžia konfliktą. Užsienio po- ' stitucija su nedideliais keitimais veikė 

ta prasme, kad ' ministerio rezidenci.įa litika bedama bendrai per Danijos užsie- iki 1905 metų, kuomet Norvegija išeina iš 
perkeliama į Regkjavik su tiesiogine at- nių i*eikalų ministeriją. Danijos pasiunti- - realines >unįįos su Švedija nors ir po to 
sakomybt^ Islandijos Altingui. Tai buvo niai bei konsulai syetimi&se valstybėse konstitucijos pagrindai pasiliko nepakeis-
žingsnis į Islandijos nepriklausomybę. Ki- atstovauja ir Islanduos interesus. Tarp- ti. Nuo kitų Valstybių Norvegija skiriasi 
tas didesnis žingsnis padarytas 1918 me- tautinės Danijos sutartys tik tada • jpra- originalia sistema dviejų pariamento ru-
tais, kuomet abeji Danijos rūmai ir Is- reiguoja Islandiją, jfei pastaroji jas pri . mų sudarymo. Storthingas (parl.) iš ket-

džios teisė yra surišta su parlamento landi jos gyventojai priima unijos įstaty- ima. Pilietybes teisė yrą atskira, tik i s - , virtadalio savo narių renka Lagtiiingą 
kontroliuojamąja teise. • mą (Forbundslov), sulig kuriuo Islandi- landietis Danijoj ir atvirkščiai danas Is- ' (aukštuosius rūmus), likusie sudaro O-

Islandijos santykis »u Dacija iki pas j a tampa suverene valstybe surišta re#- landijoj turi lygias teisės su vietos gy-'t Delstkingą (2em. rum.). Lagtkingas yra 

ministeriams (valstybės tarybos na
riams) suteikiama pasyve rinkimų tei
sė su sąlyga, kad išrinktais gali būti tik 
atsisakę nuo ministerių vietų, pastaruo
ju gi metu reforma nustato rinkimų tei
ses. Jiinkikų amžiaus, cenzas 23 metai, 
renkamųjų — 30 metų, beto šis pastara
sis turi būti mažiausia 10 metų išgyve
nęs krašte. Rinkimų sistema su proporci
jos principu-

(Bus daugiau) 

J iatra 

Laiški 

Kai 
munisi 
kalbas 
kaip t 
tą c 
J i e jį 
pasau 1 
Bet k, 
mano 
tai pi) 

o ta\ 
čia, k 
ojus 
aras, 

n<\ car 
Vier 

tėlis 1 
Soviet 
j a u s ' ' 
miausi 
komun 
atsikla 
brookl 
jau k( 
j a u s " 
karvei 

Ir, i 
lia ra s 

" B n 
kelį įi 
jau... 
ramati 
skaudf 
tau... 

Amas.. 
« 

barškė 
neveik 
kenkė 
geresn 
Dauba 
rados. 

n 

i 
mu 
Bn 
niai 

• 

^B 

iA 

tr »W-
^mm 
^*_ 

5> 
•k 

P 
mie 
Dej 
pas 

Atd 

nau 
dirl 

s . 



£ 
1'JL. ' i . 1 A. 

W « » 1 
s 

M M 

Prašau Į Mano Kampelį. 
Laiškas iš Sovietų " ro jaus" , vakaras šu t i na i karštose " ro 

jaus ' ' vanose, tačiau draugui 
chieagiškiui patarė nevažiuo 

Kai patenki i mūsiškiu ko
munistu mitingą arba pra 
kalba*, tai nieko ir negirdi, 
kaip tik Sovietus ir jų sukur
tą darbininkams **rojų'\ 
Jie jį giria, visiems — viso 
pasaulio praletarams perša. 
Bet kai kuris komunistu, pa
mano į tą ' ' r o j ų " važiuoti, 
tai pirmiausia atsiklausia sa
vo lavorščių. Mat, jie nujau-

kad garsinamas Sovietu 

t i. (Jirdi, "atvažiavusiems iš 
tokios Amerikos darosi nejau-
ku. Ten turi po 4 - 5 kam- X * r a * < % * S a u t i t i k r u in~ 
barius, po kelius siutus, auk-1 formacijų apie Kanados imi-
siniais žiedais ir laikrodžiais 'gracijos regulacijas. Bet kad 
apsikabinę i r t. t C\a to n ė - t

l a h a i d a u S ž ^ n i ų prašo į-
ra. Pakol kas, mes biedni... j v a i r i l * informacijų, stengsi-
Patvs savo triūsu uždirbtais ! m e <"ia P*01"01* n ° r s kelius 
rubliais statome milžiniškus 'svarbesnius punktus. 
fabriku*, elektros stotis, tuk 

J. A. Valstybėse. Tokia mo
teris, paprastai, bus įleistą į 
Kanadą tikslu gauti nekvoti-
nę — imigracijos vizą' Aniert-
kos konsulate. J i neprivalo te 
nai vykti, kol vyro prašymas 
d^l nekvotines imigracijos 
vizos nebus užtikrintas. Pa
tartina laukti kol Amerikos 

HIFflRMAPiifl^2 A P l f - stovį, kfj frali atlikti tik per .vyras negalėjo su ja vykti.) į J . A. V., nebus įleidžiami..nadoj ir kad turi užtektinai 
ImUnlYlAUIJUO A l l E Amerikos Konsiilatą, bet" ne įKuamet ji nuvyko į Mon-! Tas neliečia turistą arba j pinigų save užlaikyti, svar-

! ¥ AklAnnO 111100 A _ J M VfllstvHAse. Tokia mo- treal, tenai viršininkai jai už-keleivių, kurie važiuoja perjbiausia, kad buvęs legaliai j -
draudė apsistoti ir ji turėjo į Kanadą į kitą šalį ir kitų, ku-'leistas i J . A. Valstybe* nuo-
grįžti New Yorkan tą pačią jrie aiškiai nėra imigrantai. ! latiniam apsigyvenimui ir 
dieną. J i gavo laiko pratesi- Kitas Kanados imigracijos j kad gali vėl grįžti į J . A. V. 
mą J . A. ir tada parašė laiš- įstatymo aprūpinimas, su' "Grįžimo leidimai" (Permit 
ką Amerikos Konsului Mon- j kuriuo norinti važiuoti Kana- j to Eeenter) nereikalaujami 
treale, prašydama jo telegra-* don iš J . A. Valstybių turi nuo ateivių, kurie grįžta ap-
fuoti, kaip tik greit jis bus j skaitytis, yr a pasportų reika-i lankę šalegrečias teritorijas, 
autorizuotas iš Wasliingtono 'lavimai. Regulaeijos P. C. 185 j bet juos Amerikos imigracijos 

sulaikyti, 

KANADOS IMIGRA
CIJOS REGULA-

GIJAS. 

gali 

Vienas Chicagos komunis
tėlis buvo sumanęs vvkti i 
Sovietus komunistinio u ro
jaus ' ' paragauti. Vienok, pir
miausia, kaip rašo vietiniam 
komunistu šlamštelv, nutarė, 
atsiklausti draugo, buvusio' 
brooklyniečio Daubaro, kuris 
jau kelis, metai Maskvoj " ro 
j a u s " pienelį geria ir keptus 
kalvelius " k e r t a " . 

Ir, štai, tas draugas Dau
baras jam rašo: 

"Brangus drauge. Tavo lai^ 
kelį jau kiek laika apturė-i 
jau... Ilgai nerašiau. Sirgau 
ramatizmu. Koja* ir ranka*, 
-kandėjo, bet dabar jau va ik 

štau... Vakarais imu karštai 
*mas... Liežuvis šiek tiek 
barškėjo, bet kojas ir lankos 
neveikė. Kalėjimas daug pa
kenkė sveikatai." Xa, matai. 

kais taip buvo Sibire. J š - V ^ i j o s įstatymo aprupim 

geresnio " r o j a u s " draugas 
Daubaras visam sviete nebūtų 
radęs. Ir nors Daubaras ka* 

tremtieji turėdavo per dienų 
dienas sunkiausius darbus 
dirbti ir už tai negaudavo nė 
kambario, nė drabužio. 

Baigdamas laišką draugas 
Daubaras keikia Amerika 
dėlto, kad negali grįžti 
pragarišką "demok 
kurioj kiekvienas pi 
ir kambariu ir siutu kiek no-

I ri turi. ir žiedus ir laikrode-
j liūs dėvi ir visokiais patogu-
| mais naudojasi. 

Dabar Cbicagos draugas 
P. V. %., norėjęs patekti So
vietų " ro j au" , jaučiasi kaip 
naujai atgimęs. Jis prisiekia 
daugiau nė laiškų nerašyti, 
nė apie komunistinį " r o j ų " 
nemąstyti. "Kapi ta l is t inėj" 
Amerikoj jis yra "safe M ir 
nuo kalėjimų ir nuo ka'tor-

praneš, kad jis pasirengęs jai .jai išduoti nekvotinio — sto-j (nuo vasario 15 d,, 1923 m.), inspektoriai 
išduoti, vizą. Konsulas telegra j vio imigracijos vizą. Tą jis j reikalauja, kad kiekvienas kuomet privažiuoja prie sie-
fuos jai, jeigu ji to prašys, i ir atliks ir su ta telegrama j imigrantas turėtų teisingą nos. J ie turi įrodyti, kad turi 
bet ji turės užmokėti lėšas, bei kitais minėtais dokumen-Ipasportą ir kad pasportas at-; teisę grįžti, kaipo legaliai ap-

Kadangi nebuvo galima tų Jį turi su savim išsivežti vy- tais ji vėl išvyko į Kanadą ir |eivio-imigranto, kuris išvažia- sigyvenę J. A. Valstybėse. 

Kai kurie ateiviai gali į-
važiuoti iš J . A. Valstybių į 
Kanadą kaipo imigrantai ir 
neturi laikvtis P. C, 185 tai-
syklių. Kaslink pasporto lei-
kalavimo, P. € . 181 sako, kad 
tas neliečia " J . A. Valstybių 
piliečius, ūkininkus, ūkių dar
bininkus ir namų tarnaitės". 
Paskutinės trys klesos sulia-

P." C. 183 ledžiamas Įvažiuoti 
į Kanadą nepaisiant P. C. 23 
aprūpinimų, jeigu prisilaiko 

J] už kelių dienų, pasirėdė, kad aš t r ia i prižiūri šalį, kad ji ne- Ii važiuoti i Kanadą kaipo \]>rw ^ _ ^ , my&aca 

mus ir procedūrą, kurie užin-
teresuoja J. Valstybių gy
ventojus. 
Amerikos Piliečiu Suiiedoti-

%nės. 
Dažnai An>erikos pilietis, 

Oalime imti sekantį 
vyzdį. Šių metų birželio mė
nesį jauna mergina, atvykus 

Nelegaliai atvykę arba laiki- Kitiems ateiviams įvažiuojant 
nai apsistoję ateiviai į Kanadą iš J. A. Vals-

J. A. V. tybių. 
į J. A. Valstybes laikinai, iš- Paprastai, Kanada nejlei- Atrodo, kad P. C. 23 ir P. 
tekėjo už Amerikos piliečio.! džia ateivių, kurie nelegaliai S. 185, tarpe abiejų neleidžia 
J is tuoj išpildė ir pasiuntė j atvyko į J . A. Valstybes, arba : ateiviui iš J . A. Valstybių į-
Form 633 jos legaliui įleidi- kurie ėionai atvyko tik laiki- j važiuoti į* Kanadą, tik tiesiog 

uropos. Bet ne taip. Atei-
apsi,gyvenęs J. A. V. ga 

: 4., susižiedavęs su ateive, niaty-
! ; r a t i j , / - d a m a s , kad negali arba ne- m m ' I r ***** *>* a P ] ^ky- įna i . . Tūlas garsus kanadietis. | | | Eur 

V ' t ^ t ^ r n J.m vvkti i ios; Sali , n i a s ho^e ***** l m * « * » » • * * kad tos šalies oficieriai vis, ftį oletaras l^toffu .jau \>kti | jos sal}, _ . ; _ - ZIA 1 « ^ _ , „..!y:.._. r „ J:* ,, „ . „ ! * 

"šonįne- durys europie- neimigrantas, kaip turistas. rCgulaciju, tik reikia/ Įrodyti, 
• . , , . u a į v e l i u »ii^-iiii, L f « . ' n w i r , a n d t I S l i l 

nutana ją parsitraukti \ ar-1 . . T "f" . > "'>l 

.. . . v ,. . . . . . !jai reikėjo nuvvkti i Aiontreal butu 
tuniausią sali ir su ja tenais.*' . . * ' * 
apsivesti. Visuomet veik I , a . : a l ) s , ^ ' v e n t , » k o 1 ^ ^ P***?' e iams ' \ Tokiu būdu toki atei- Bet turi įrodyti Kanados i- k a d e F 1 nMMMĮą nkių dar-
t r e n k a Kanada Imas "bus išspręstas AVasbing- įviai kuomet bando įvažiuoti i migi*acijos in sektor iu i , kad.bininkas arba tarnaitė, kad 

Yra žinoma kad Amerikos ne* ^ e l bizniškų reikalų jos tą šąli, dažnai tikslu įsigauti neturi noro ieškoti darbo Ka- važiuoji Kanadon sekti savo 

gos. 
Kampininkas. 

JOS. F. BUDRIK 
(INC.) 

3 4 1 7 - 2 1 So. Halsted Street, 
CHICAGO, ILL. 

Tel. BOULEVARD 4705 

GRAŽIAUSIAI ĮRENGTA DIDŽIAUSIA PIANU. 
RADIOS IR MUZKOS LIETUVIŲ KRAUTUVĖ 

Rudeninis sezonas jau eia, jus galite gėrėtis gera 
muzika ir futbole* sportu iš oro jusu pačia namuose su 
J5runswiek ir R. C, A. Radiola, Atuater Kent ir Fresb-
man Radio. 

A t u a t e r Kent vė-
IfaUMi modeliui kaip 
ant !>;•<»tikslo už 

$120.00 

Freshnvan vėliausi 
modeliai kaip ant. pa
veikslo už 

$98.00 ir augšt'iau 

Radiolas už $78.00 
ir augfteiau 

Phonoprraph ir 
dio krūvoje už 

$ 7 9.00 

Ra-

t 'žlaikome valiausius 
Hruns\vick ir <,oluni-
bia Lietuviškus He-

kor.lns ir Roles. 

Pilk kas geriausias Radio, mokėk iš lengvo džiaugda
miesi kas pasaulyje veikiama. Aplankyk mušu Radio 
Departmentą. Viekas naujas, diflelis stakas — iš ko 
pasirinkti. 

Atdara vakarais iki 10 valandai. Nerišliomis iki 1 p. p. 
Trys Radio expertai visados jums yra gatavi,patar

nauti. Senas Radio Setas padarome elektrikines ir per
dirbame į naujos mados už labai prieinamą kainą. 

/r 

šitą kuponą prisiusdami mums arba atnešdami j krautuvę gausi
te dykai VEIDRODĖLI SU CHICAGOS RADIO STOTIMIS. 

Vardas ir Pavarde >. . ; . 

Adresas 

pilietis gali pasiųsti Form. 
633 jo su/.iedotines naudai a-
I>ie mėnesį prieš sutuoktuves. 
Tikslas yra jai išgauti užtvir
tinimą nekvotinio — stovio j 
vizos, kad ji galėtą vykti į 
J . A. Valstybes su savo vyru 
tuojau, arba tuoj po sutuok
tuvių. 

Bet jeigu Form 633 parodo 
Imigracijos Biurui, kad Ame
rikos pilietis ketina parsi-
traukfK^avo sužiedotinę j Ka
nadą, kad teiiai galėtų susi
tuokti, jam pranešama, jog jo 
4 'imigracijos vizos prašymas"' 
atmestas. Jam atsakoma se
kamai: 

"/famstai pranešta, kad 
| "Imigracijos vizos prašy
mas'*, kuris šiuomi sugrąži
namas, turi būti pakeistas 
kur pažymėta, ir sugrąžintas 
Conunissioner General of Im-
migration^ ^\^asbington, I). C. 
sykiu su šituo laišku/'. 

"Departamentas nepatvrr-
įtina prašymų sužiedotinėnis, 
kurios atvvksta iš svetimos 

0 

šalies į Kanadą tikslu ištekė-, 
ti UŽJ Amerikos piliečio. 

"Je igu paduosi kitą adre- Į 
są, svetimoje šalyje, apart 
Kanados, kur sutuoktuvės i-
vyks, tada peticija bus pa
t ikrinta". 

Amerikos Piliečio Žmona. 
Kitokia padėtis yra, jei A-

merikos pilietis J . V. Valsty
bėse apsiveda su ataive, kuri 
atvykus tik laikinai į šią ša-
lj, kaipo svečias arba moks
leivė. Kad pasilikti J . A. Vai-. 
stybiSse nuolatos, žmona turi 
permainyti savo imigracijos 

. . . Skubėjimas Be Atsižvelgimo! 
Ir ėjimas taip smarkiai pareikalavo naujos dirbtuvės, kur kasdien išdirba
ma 30,(MMMMK) cigaretų. Taip žengia pirmyn OLl) (JOLI)S. Klausi kodėl.' 
Tą sužinosi kaip tik surukvvi vieną iš tu begaliniai geresnių ir švelnesniu 
eigaretų, kurie neturi kostelėjimo nei cielame vagone. 

Nei čielame vagone nerasi kostelėjimo 
Produktas P. Lorillard Oo., Ist. 1760 i 

Mr. I. Knovvitt 

* * 

She had « qoo<j reason tor not taklng tppvs n v»oe* 

OU6HTTOSflP*<k 

By Tnorntort Flsher 
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D R A U G A S 

; 

Antradienis, S p a l i o i l j l j g ? 

pašaukimo ir jeigu tiki gauti Į 
darbo. Ūkininkas privalo tu-; 
rėti užtektinai pinigų ukinin-
kystei Kanadoj sekti. P. C.' 
183 taipgi įleidžia, kuris į-
tikrina Ministerį, kad jo dar
bas, arba tarnyba, reikalinga j 
Kanadoj. 

Reikia atsiminti, kad Ka-

LIET. UNIVERSITETO 
VADOVYBĖ 

tis išplėšė tautos patriarchą, 
kuris, ir toli gyvendamas^, Un-
tui daug dirbo. Dr. Jonu "B**! 
sanavičių ir keletą studentų 

rai. Toliau prof. Roenaeris pa-į tų. Vienas, kitas išsitarė, kad! Nemanau, 
brėžia, kad, jo veikimo prog-' gera but prisidėti prie ligon- taip švelniai 
raina nebus skirtinga nuo be-jbučio statymo. Kitas užkirto: čiai užlaikomi, kaip minėtoj 

ar kitur butų 
ir dorai vaiku-

ndro profesorių veikimo. Jam i''Bet ar tie ve-niai klerikalai 

Inauguracija 
rupi ir jaunuomenės pasitikę-j (mirusieji pagerbti atsistoji-

Įmu). Un-to delegacija lankėsi j jimas. Jis gerbia kiekvieną i-
Latvijoj, Estijoj ir Suomijoj.Idealą, kuris paeina iš' gilaus 

Ketvirtadienį, rugsėjo m. 15 Toliau prof. M. Biržiška pa-i įsitikinimo, 
d. 12 vai. didžiojoje Universi- skelbia naująją Un-to vadovy-į Po naujojo Rektoriaus pas 
teto salėje įvyko iškilmingas \^: kaitos "Teisinė valstybės or 

vietoj. 

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS 

duos lygias teises prie jos už 
laikymo^ vedimo V' 

Matyt, visokio plauko pa- j 
kalikams pradėjo gelti šir-: 
dis, kaip čia priėjus kad pa
ėmus į savo rankas, kaip pa-nados imigracijos aprūpini- j universiteto Tarybos posėdis.' Un-to Rektorius prof. M. jganizacija", buvo naujai pri -j . . * V 7 kur"įolm "dmu-į 

mai skiriasi nuo J. A. Vals- p ^ ^ y dalyvavo p. Švietimo Roemeris, Prorektorius'—pro imtųjų studentų imatrikulaci-
tybių tuo, jog Kanada pa 
geidauja "kontraktuotų 
bininkų" ir imigrantas 

IMinisteris ir pimutėlė salė jfes. Juodelė, Sekretorius —j ja. Įsimatrikulavo: 
d a r ' ! studentų, daugiausia naujai prof, i z . TamoLsaitis, Teologi-
t u r i įstojančių. Buvusis Un-to' Be- jos-Filosofijos fakulteto dėka-

geresnę progą būti įleistu, j r t o r į M prof. M. Biržiška, at i - 'n a f l prof. Česnys, Evangelikų 
jeigu turi darbo, kuomet į J-įdarydamas viešąjį posėdį, pa-; Teologijos fakulteto dekanas 
A. V. tokie imigrantai neįlei
džiami. 

sako kalbą. Jis pabrėžia, kad d o c Gaigalaitis, Humanitari 
nežiūrint neramumų, mokslas n i u mo^\ų fakulteto dekanas j tą 185 stud. 

Keikia atsiminti ir kitą j Universitete ėjo. Mušu jauni- p , . ^ Krėvė Mickevičius, iTei-
punktą — apie pinigus. Kiek 
pinigų imigrantas privalo tu-

mas, kaip kitų ša]ių, atsiliep-Į gįu fafcu]teto dekanas prof. Le-

jonus. 
Į Teol.-Filosofijos fakultetą! Vaikučių prieglauda. 

109 stud. j e į k a m lietuvių prisieitų g 
Į Evang.-Teologijos fakulte- s a v o vaikučius atiduoti į | 

tą £ stud. 'prieglaudą, patartina kreiptis 
Į Humanitarinių m. fakulte- į <«St< Mary's Home". Ta į- | 

staiga katalikiška, vedama 
Į Teisių fakultetą 324 stud. j fcegerų vienuolių, surišta su f 
Į Mat.-Gaimtos fakultetą 88 valdžios išlaikymu per " J u - J 

l^lmllllmlllInIllUllllIln^llllllmlllnlllIllllHlll•"liWli"^l«llltt,,,l,l,,,,l,l,ll,, 

BUDRIKO DIDŽIAUSIA RADIO KRAUTUVĖ 
, CHICAGOJ, 

Naujas Radio 1928 modelis, 6 tūbų, 1 kontrolių. Tik
tai vienu pasukimu pagausi, ką tik norėsi. Nereikia nei 
baterijų, prijungiamas prie lempos, soketa grynai elefc-
trikinė. 

eNcw and Itnprovad -

EEHfil 
pinigų imigrantas privalo tu-jdavo į svarbesniuosius klausi- j o n a g > Matematikos-Gamtos fa-jBtud. ; jvenile Court". 
rSti, kada jis įleidžiamas. Su- .^us . Bet tas neišmušė Un-to k u l t e t o dekanas prof. Žemai-j Į Medicinos fakultetą 194 ) k a i iS m i e b t o _ 
mos nėra visi«ns lygios, be t !« vagos. Negailestingoji mir- t i s> Medicinos fakulteto dėka- s tud. .i i j l i p e S j š i a u r Vl 

kiekvienas turi turėti užtek
tinai pinigų pakol gaima dar
bą. Pirmiau reikalauta $250. 
Kai kurias atvejais ir dabar 
tiek reikalaujama. Bet gali 
būti daugiau arba mažiau. Tas 
priklauso nuo aplinkybių. 

F. L. I. S. 

"Diamond Oyes 
Nudažo Kaip Nauja 

nas.prof. Lašas, Technikos fa-' j Technikos fakultetą 105 chieagos. 
J J j kulteto dekanas prof. Vasiliau | s t ud. mmmmss 

skas. Taigi jau dabar yra naujai 
Prof. M. Biržiška, perduoda-į įgtoj-usių p e r 1000 studentų. 

venile Court". Randasi tolo-! 
prie Desplain! 

akamose nuo 

Kaina su viskuo ne kuo daugiau. Nereikia pirkti, 
galima įgyti mojant po $3.00 į savaitę. 

$169.00 

s 

Paspalvinti reik tik Įmerkti 
Nudažyti reik Virinti. 

Feen:amint 
The Laxativc 
Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma. 

Mėgsta jį visi 

mas Un-to vairą naujai vado 
vybei, padėkoja profesoriams 
ir studentams, kad padėjo, iš
lyginti jo rektoriavimo truku
mus. Dar buv. Rektorius pa-

įminėjo, kad naująjį Rektorių 
Kiekvienam pake-1 o T» • •• *• 
įyje yra lengviau-1 prof. Roemeri jis pazjsta nuo 
gainurk°Xal ™ ; 1 9 0 G meti*- J a u 2 0 •••*•> k a i p 
moteris gan nu-1 prof. RoemorU dirba, kad Lie-
spalvinti arba nu- , . ., v • 

tuva ]eitų ] tautų šeimyną,, keturios priklausė ateitininką-

Rektorius naujuosius imatri-
kuliuoja paspausdamas jiems 
ranką. 

Po imatrikulacijos naujuo
sius studentus pasveikino p. 
Švietimo Ministeris. 

Per viešąjį Un-to Tarybos 
posėdį asistavo še'sios studen
tų korporacijų vėliavos, kurių 

"Baver Asoirin" 
Tikras Saogiiasj 

iš 
Imk bebaimes kaip nurodyta .5 

"Bayer pakelyje." 

dažyti gražiausio- Į 
mis spalvomis Sil- į 
kus. kaspinus, se-
jonus, dresses, 
kautus, pančla-

kas, švederius, ferangas vienu žo
džiu — viską! 

Pirkite Diamond Dyes — ne ko-
! klas kitas — pasakykite vaistinln-
; kui kokia materiją dažysite vilnas 
ar šilką, linini, medvilnį ar maišy
to audimo. 

(517) 

T E A T R A M S V E I K A L A I 

kaip laisva valstybė. 
Naujasis Rektorius prof. Ro 

emeris pabrėžia, kad jis rek
toratą perima Ls prof. M. Bir
žiškos, kuris savo mokslo ir 
kultūros žygiais yra garbė Un-
tui. Jo žygiai Vilniaus vada
vime pagreitina visas Lietuvos 
sritis sujungti į vieną kūną. 
Vilniaus idėja rupi ne tik Lie-

ms. "Rytas. }> 

PASTABELES 

S 

- Ieško lygių teisių. 

Teko nugirsti keletą lietu
vių diskusuojant Labd. Sąjun-
gos#statomą ligoninę. Burely 

DRAMOS! TRAGEDIJOS! KOMEDIJOS! 
> 

FARSOS, IR T. T. 
PRAŽYDO NUVYTUSIOS GĖLĖS, P. Vaičiūnas, veik 5 mo

teris, ir 3 vyrai dei lošime. Kaina -30c. 
SMILČIŲ LAIKRODIS, Drama Vaikams lošti 7 veik 

Kaina l^c« 
KCATRA NEIŠMANĖ. I veik. teatrui par. KPB. Kaina . . 10ck 

KAS BAILYS, Komedija 2 akt. J . Miliauskas. Kaina . . 15s. 
DEŠIMTYS MKTŲ SMUKLĖJE, 5 aktų drama M. Si/vin 

tas, Lošime veikia 10 vyrų ir 5 moteris, Kaina . . . . 40c. 
VYŠNIŲ SODAS, A. Čechovas, 4 veik. komed. Kaina . . 40c. 
UŽ TĖVYNĖ MALONŲ KENTĖTI, 3 akt. Dra. V. K-as 10c 
SCENOS ĮVAIRUMAI, 8 veik. par. J. V. Kovas 40c 
AVINEUS NEKALTASIS, 4 veik. komed. Aišbe . . . . S5c. 
DESENZANO MERGELĖ, 3 veik. drama, verte Kun. K. 

vaikams lo5ti. Kaina ; 20c. 
ŽYDŲ KARALIUS, drama J. M. Sirv. Kaina 30c. 
PATRICIJA, Nežinomoji Kankinė drama loš. 14 ypat. . . 15c 
PAKLYDĖLIO KELIAS, 4 akt. vaiz. loš. 7 ypatos . . . . 15c 
KOMEDIJOS? Pinigėliai, Karalaitė, Tikroji Teisybė, Gegužis, 

Kuprotas Oželis, par. S. Č. Kymantaitė. Kaina . . . . 80c. 
GRAŽI MAGILIONA, Melodrama 4 akt. K. D 50c 
MIKUTIS IR GENUTĖ, 3 veik. Komedija vaikams lošti 11 

ypatų lošime. Kaina 20c. 
CINGU-LINGU, 3 veik. komed. 10 crpatų lošime 20c 
AR ESI CIA MANO JĖZAU, drama par. V. K. vaik. lošti 9 

ypatos lošime. Kaina f ; 10c 
KARĖS METŲ, vaiz. L. Gyvenimo, 7 ypatos lošime 15c. 
TARP DILGELIU ROŽĖS, Melodr. 2 dal. 6 akt. Kaina 20c. 
GIMS TAUTOS, Genijus Drama n dalyse par. Kun. L. V. 30c: 
IŠPAŽINTIES PASLAPTIS, 5 veik. drama A. M 25c 
AMERIKOS DOV. LIETUVOJE, komed. 5 aktų V. K. . . 20c. 
GYVŲ ROŽIŲ VAINIKĖLIS, drama 4 aktų vaikams lošti 

par. Gėlelė, ypatų dal. apie 17. Kaina x \ 20c J 
MAŽAS KRYŽELIS, BET SUNKUS, 3 atid. komedija, par. 

S. Juozas, lošime dal. 13 ypatų. Kaina 25c 
VAIKŲ TEATRAS, par. Kun. V. K. Kaina 10c 
TEISINGAS JUOZAPAS, drama 3 atid. ypatų apie 20 . . 30c. 
BILĄ DEL LINŲ MARKOS, Juokai 2 veik. dal. 6 ypat. 20c 
PENKIS KARTUS PO VIENA BUS VIENAS Keturių atid. 

Komedija, Parašė Seirijų Juozas Kaina 20c. 
UBEGELIS 3-jų Veiksmų vaizdas, Kaina 20c 

ReikalaudamLvirš pažymėtų knygų rašykite šiuo antrašų: 

" D R A U G Ą S" 
2334 SO. OAKLEY AVENUE CHICAOO, ILL. 

butą įvairių pažiūrų — bol-
tuvos politikai, bet ir kultu-Į ševikų, socialistų ir įdenferen-

JONAS P. EVALDAS. 
Kas iš Ghicagieeių šio vyro nepa

žįsta! Jis vienas populeriausių biz
nierių Cbicagoje, plačiai žinomas lie
tuvių ekonominių ir pašalpinių or
ganizacijų bei draugijų tarpe, savo 
darbingumu įsigijęs gero vardo ir 
pasitikėjimo. Jonas lyg ir patentuo

davai įvairių lietuvių draugijų sek
retorius. Dar ir šiandien, nežiūrint 
atsakonnngo darbo prie didžiausios 
Amerikoje lietuvių skolinimo ir sta
tymo draugijos "Kęstutis", dauge
liui draugijų sekretoriauja. P-nas 
Evaldas veda dvi skolinimo ir staty
mo draugijas — vieną Dievo Apveiz-
dos parapijoj ir kitą " Kęstučio" 
Bridgeporte, kuri savo kapitalą ne
toli miliono dolerių jau yra priaugi
nusi. Be to, p. j . Evaldas veda ir 
nuosavą "real estą te", apdraudos ir 
pinigų siuntimo agentūros biznį. Jo 
raštinė — 840 W. 33rd Str. Ten ir 
"Kęstučio'' draugijos centralinė bu
veinė. 

^ F a / 7 ^ 
Jeigru nematote "Bayer Kryžių" 

ant pakelių ar pilės jųs negaunate 
tikra Bayer Aspirin, kuris yra už
tikrintas saugus Ir gydytojų nurody
ti virš dvidešimts penkis metus del 

, Šalčių Galvos Skausmo 
::*-: Neui-iUs %1 Ltimbag*/ 

Dantų Skausmo Reumatizmo 
Neuralgijos Skausmų 

Kiekvienas neatidarytas "Bayer" 
pakelyje randasi nurodymai. Pakely 
dvylika pilių kainuoja keletą centų. 
Vnistin^lp taipri parduoda bor.ka^ 
24 ir 100. 

S 

Tas pat setas be elektros pri- $ 1 2 0 i 0 0 
jungimo 

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

Išgirsk šį stebėtiną, gerą, naują radio pas Budriką. \ 
Krautuvė atdara kožną vakarą. Nedėliomis iki 1 vai. 
po pietų. 

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

3417 S. Halsted St., Chicago 
T e l e f o n a s ' B o u l e v a r d 4705 (8 -16 ) 
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PER KUR GERIAUSIAI 
PINIGAI SIŲSTI Į 

LIETUVĄ? 

NEABEJOTINAI PER: 

DRAUGO PINIGU SIUNTIMO SKYRIŲ 
Draugas siunčia pinigus į Lietuvą per didžiausius Lietuvos 

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

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

Norintieji gerą ir grąitą patarnavimą, kreipkitės: 

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

D R A U G A S P U D . CO., 
2334 So, Oakley Avenue, Chicago, 111 

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791 

i anra»iagqE»^^ 



Antradienis, Spalio 11, 1&27 N 

C H I C A G O J E 
LIETUVOS MOTERŲ AT

STOVĄ, F. r . P J X « . 
LLNCHENi, CICEROJE. 

{ A&**«rb. P. UK K, S. JL\ 
Pirm. P. MuUoliui k visai jų| 
majoaiai šeimynai už širdin* 
guma; savo namuose, kuriuo* 
se išgyvenau visą savaitę ir 
nuoširdų pasidarbavimą ma-

D B g P g g fl 

VAIKAI VAGIA. Jul.J 
. . m i'»»n 

(Taaa) 
Sajun^iecių vaiiės. 

Besikalbant atstovei, kaip 
bematant s&jungietės pratuš
tino svetainę, sustatė stalus, 
papuoštus gėlėmis ir gkane-
šiais ir kvietS gerb. atstove 
su sąjungietėmis skanios če-
koliados išgerti. Pareikšta dar 
viešniai linkėjimu nuo kuo
pos, sveikino j$ p-lė J. Ra-
šinskąite, kun. klebonas H. 
Vaičiūnas, kun. A. Linkus, M. 
Vaičiūnienė, kuopos pirm. 
Daug umoro ir gyvumo įnešė 
svečias iš Lietuvos kun. Va-^ 
laitis. Gerb. viešnia p. Pikči-
lingienė pareiškė savo didelį 
dėkingumą sąjungietems 2-ros 
kuopos, ji pasakė kaip bran
gus jai toks nuoširdumas, ku
ris jai priduoda energijos 
dirbti. Sušukta viešniai tria 
syk valio ir užbaigta 
puotelė tautos himnu. 

liūs ir patar£j*s tai kun. kle
bonas H. Vaičiūnas. Visi ka
talikiškieji ir tautiniai darbai 
pas jį randa pritarimo. T3- n* misijai, 
vymės reikalams jisai visa Ačiū gerb. solistei p . Či-
fcir&m atsidavęs, parapijos! žauskienei, visa širdimi pri-
reikalams dar labiau. J a m ! gelbėjusiai prie bendro dar-
talkon ateina šviesus, ener&ia-j bo. Gražus ir kilnus jos sieki-
gas asistentas kun. A. l inkus , niai organizuot mažametis 
Tuodu kunigu d%ba ir jų dar-. ir liet j jų jaukutes sielas per 

Septyni? metų vaikai, naš
laičių aanie, pradėjo vogti 
sulaukęs S metų. J i s vidtafl Telefoaaa Bma9nrA l l I t 

&u§, ujfeaû cs taipgi ka tilt "Vogti" yra bakus žodis. 
Jis taip sujungtas su k r i n ^ l ^ į a vogs" ir galų gale "tapo 
naliais dalykais, kad su žodžio v a g į g 

bų vaisiai matomi. 
Moterų vadove. 

Ciceros moterys, tai papuo
šalas ^ s kolonijos. Joms va
dovauja Moterų Sąjungos 2-
roji kuopa, kuriai pirminin
kauja p-ni Marijona Vaičiū
nienė. Apie p. Vaičiūniene, 
vienas žmogus yra štai ką 
pasakęs: palik p. Vaičiūnie
nę ant tyros salos — sugrįžęs 
po kuriam laikui, rasi ją ir 
triobą pasistačiusia ir ukį į-
sisteigusią — ir nei kiek ne
pavargusią. Tokios neišsemia
mos energijos, didelių gabu
mu ir pasišventusios visuo-
meainkšs sunku antros rasti. 

Ponia Marijona Vaičiūnienė 
Kas padaro Cicero galinga? gabi šeimininkė, gera motina, m e n i Clevelando miesto ma

giais laikais, mūsų lietuvių be to Moterų Sąjungos jau ' i° r* P- Hopkins, kurios pa-

graži 

mūsų tautines lietuvių dainas 
tolimosios Tėvynės meilę bu
vo man žinomi dar Lietuvoj 
būnant ir šiuo negaliu atsi
džiaugt tuo maloniu įspūdžiu, 
kurį man mažamečių kuopelė 
yra palikus. 

vogti'' ištarimu mums su
syk prisimena kalėjimai, var 
giai ir plėšikai. 

Vogimas yra vogimas. Kaip 
greit vaikas supranta, kas 
jam priklauso, o kas kitiems, 
tėvai turi įspėti, kad neimtų 
žmonių daiktų, Kuo pat ma
žens vaikams reikia aiškinti 
apie teisybę, ir-teisingumą. 
Ir kuomet po paaiškinimo ir 
draudimo vaikai ima daiktus, 
laikas tėvams suprasti, kaip 
su jais turi pasielgti. 

Reikia vaikus nuo pat ma
žens atpratinti nuo ėmimo 
kitiems prigulinčių daiktų. 

F. I* I S. 

ASiu *erb inu^kui p. « - , u g u p r a n ^ a > k a d * fle. 
zauskui u* pasidarbavimą ren ^ ^ ^ J o n u k a s v a € i a , 

narių," tarė viena motina 
gindama savo ažtuonių metų 

*B= ^ T T T * * -

kalą " l i e t . Milionierius" ir 
visą pagalbą, suteiktą man 
prie aukų rinkimo. Taip pat 
ačių vaidintojams ir orkes
trai. 

Ačiū gerb. p. p? Mibeli-
čiams, kurių pastangomis bu
vo man suteikta proga sudė
ti vizitą pas taip aukštą as-

Saugok 
Sveikatą 

^ - l — U -

Dr. S. A. BRENZA 
Ofiso Valandos: 9 iki 12, 1 Iki 8 
diee*, Ir 0:89 iki 9:89 vakare 

4608 80. Ashland A ve. 
Netoli 4«th 8 t Calcago, I1L 
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Res. Tcl. Midway 6 5 1 * 

Dr. R. C. C U P L E R 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Oafcley Are. Ir M-ta* Street 

Telefonai Canal 1718--9241 
Valandos: 2iW 4 p. p. Pa&edėllai* 

ir KetTerg-ais 

OR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJ Ai ER OHOU7RGAB 

X M> Spinduliai 
Ofisu Zltl We«t 22nd Street 

Cor. & Leavltt St. TeL Canal C222 
Reaidenclja: ie«9 a lfaplewood 
Av* T4L Republio 7841 

Yalandoe: 1—f A T - * p. «. 
Nedėlioj: 19—18 ryto 
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Šiuo kasdieniu įpročiu. 
Klauek aavo daktaro arba dentis-
to. Jis pasakys, kad burnos ir gcr 
klės apsaugojimas reruleriu var
tojimu s«ro antiseptiko, kaip va 
Severos Antisepsol, yra svarbus 
dalykas apsisaugojimui nuo slogu. 

Gerklės pCjovimui ir gargaliavi
mui neturi lygaus. Atšviežina kva
pą — apsaugoja sveikatą. Pilno 
didumo butelis 60c. visose aptie-
kose. ^ ^ ^ 

parapijose bei kolonijose ne- fluo aštuonių metų svarbiau-
visur viešpatauja vienybė, ^as šulas. Kaipo Centro raš-
susipratimas, ne visur jaučia- tlninkė tai jinai Sąjungoje 
ma gana savygarbos kaipo ka- neturėjo sau lygios. Bet netik 
talikų i r lietuvių. Bet Cicero, jinai Centro sir<lis, bet ir "savo 
Šv. Antano parapijoje tai tik- kuopos vadovė. Oi, Cicero, Ci-

sekmes buvo tokios, kad ap-

rai viešpatauja ir įsigyveno o-
balsis "v i s i už vienų — vie
nas už visus". Vadas priete-

\DVOKATAIi 
= 

ctro, sveikinti tave priseina 
y;i tokiomis moterimis, kaip p. 
Vaičiūnienė, Rašinskienė su 
1 ukrele Juozapa, čfasiene, LAI-
kauskienė, Mastauskiene, Sta
naitienė ir kitos, kurių vardų 

f J. P. YVaitches 
LIETUVIS ADVOKATĄ* 

10756 So. Michigan Avenae 
Tel. Pullman 5»50 

Mtn« T«lef. F»»U^»w 4I«T7 
SpeciAiiatas AbstiuKiU. kcUcjU 

Tisu teisiu.. 

-% liommesiu. 

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bordcn) 

A D V O K A T A S 
t U W. ADAMS 84., Rooa* 1217 

Telephone Itandolpb 6727 
Vakarais 2151 West VL St. 

Tetepkoste Roosevelt 6660 
Namų Telefonas RepubUc 0600 

— — i 

JOHN KUCHINSKAS 
B. F. MAŠTAUSKAS 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
2221 VV. 22nd S t 

mrtl Learttt St 
Telefonas Gaaal 2M2 

Valandos: 9 ryto lkl 8:00 vakare. 
Beredomis Ir Pėtnyčoiml* nuo t 
iki f. 
Nedėliomls 11 tos lkl 1 T. po plet 

S • , , , 

Konkliuzija. 
Taigi Cicero paroiU?, kaip 

:eiftia brangių viešnių sutikti 

J j ir paremti. Kitoms kuopoms 
belieka jų sekti. Gerb. atstove 
p. F. Pikčilingienė savo misi 
jų puikiai atstovauja — tin
kamesnę atstovę vargiai galė
jo L. K. Mot. Dr-ja atsiųsti. 
Ji savo dalį atlieka — mūsų 
sąjungietems belieka savo pa
reigų nuoširdžiai attikti, vį-
sose parapijose ir k°k>*rijose. 

Raporteris. 
(Pabaiga) 
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A. A. OLIS 
ADVOKATAS 

11 So. La Baile St.. Room 2001 
TeL Randolph 1034—Vai. nuo • - • 

Vakarais 
2241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—• v. v. apart Panedėlio 2i* 
Potnyčios 

Central 1110 Res. Central #401 
JOHN S. RYBICKI 

ADVOKATAS 
64 W. RANDOLPH 8TREET 

Room 607 
1722 W. lAlli STREET 

( į e - i i ) 
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JOSEPH J. GRISH 1 
(JOOZM J. CrlfihM) 

A D V O K A T A I 
4621 So. U&mM Are. (2 lubos) 
Vaiandos: Nuo s:30 ryto lkl 6:30 
po plet. Panedšiiais, Seredoms Ir 
•ubatora* vakarais nuo 7 iki 9. 

Telef. Boulevard 2200 
R E S I D E K C I J A : 

6615 So. RockweU Street 
Telef. RepoMlc 0722 

Vakarais fjtarnteko Ir Pėtnyčiems j y M # L u e k į e n e i . 

ClfVEUNO, OHIO. 
• - — • • I - , - • 

Clevelandą apleidžiant. 
Dėkinga esu gerb. ponui 

redaktoriui, ka4 davė man 
galimybės, užleisdamas vieCos 
savo redeguojauianie la.ikraš-
tyje padėkot \dsoms ir vV 
šiems savo sesutėms ir bro
liams tautiečiams už t^ visą 
širdingumą ir palankumą, ku* 
rį esu iš jų patyrus. v 

Labai ačiū gerb. klebonui 
VHkutaičiui, kun. Kuliavuį 
už prielankumą ir rėmimą 
mano darbo. 

Širdingai aeiu vi$|u A. L. 
R. K. Moterų Sf^gos 26 kuo
pai už taip didelį pasidarba
vimą parėmimui mergaičių 
švietimo Lietuvoje ir pareikš
tus per mano asmenį lietu
vėms katalikėms moterims 
gražiausius, kilniausius jaus
mus. Ypač aeiu gerb. komisi
jai, kuriai daugiausiai teko 

'darbo pridėti: gerb. p, p, pir
mininkei fctapulionienci, %f. 
Šukienei, K. Povįlonieaei, O. 
Lisauskienei, S. Mušinskienei 

laikiau čekį ant $100.00 par»- j a r o >» 

ftturaką. Kita motina spren
džia, kad " ėmimas valgomų 
jų daiktų ir centų nėra va
gystė". Kartais tėvai dova
noja u i tokius prasižengimus, ^ 
šaky dafnį, "i"*d jis taip gra
žiai paėmė", arba, "j is del 
savęs neimn, paima ir ki
tiems išdalina", arba, "j is 
per jaunas suprasti ką jis 

ANTISEPSOL 
Sveikatai naudingas protis 

REIKALAUK SEMPELIO 
Iftbandymui vienas butelis dykai. 
Pareikalauk dabar. W. F. Smem 
Co. Dept. A. Cedar Rapkls, Iowa. 

A. K. RUTKAUSKAS M.D. 
4442 Se. We*tern A ve. 

TeL Lafayette 4(46 
(nuo i iki 11 r̂al. ryto 

Valandos (nuo € lkl 9 Tai. rak. 

Tel Boulevard 2160 

Dr. AJ. KARALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

8303 South Morgan Street 
Chlcago, IU. 

= 
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mai mano misijos, ir pono 
Hopldno prielankumu man 
parodyta, Clevelando žymiau
sios mokslo įstaigos. 

Dėka gerb. sąjungiečiu. ir 
jų darbo rėmėjų išsivežu iž 
Clevelando lietuvių koloni
jos kuomaloniausius, kuoge-
riausius įspūdžius, kurių nie
kad neužmiršiu ir malonumu 
perduosiu savo sesutėms Lie
tuvoje. 

Taip pat išsivežu Liet. 
Kat. Moterų. Dr-jos Karm§-
levos Mergaičių Ūkio Moky
klos namams — $380.66 pini
gais ir 50.00 l i e t . Paskolos 
B004. 

Žymiausias aukas yra su~ 
teikę; 

Miesto majoras p. 
kins $10a00. 

Oerb. St. Minotiene 
Pask. Bona $50.00. 

Auš. Vaitų Moterų 
$25.00. 

Dr. Vitki4s $1C.0C. 
Konsilmanas jkObelick $10. 
P-nia M. Čižauskiene už pa-

duškaite $12.65, 
Kitų aukotojų pavardės bus 

paskelbtos "D*JUM*" ir "Gar 

Kai kuriuose atsitikimuose 

Tol. Canal 6222 

DR. O. I. B L 0 2 I S 
D E N T I S T A . S 

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto. 
nuo 1 iki 9 vakare. 
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Hop-

Liet. 

dr-ja 

vogimas yra vaiko būdas j j * ' R M I T E I B T A I 
' * atsilyginti! \ Mergaites va
gia iš pavydėjimo. Nesenai 16 
metų mergaite, sugauta va
giant buvo atvesta } teismą. 
Net tris sykius ji ėjo į na
mus geriausios drauges ir pa
vogė drabužius bei žiedą, pas
lėpus juos laukė jarogos par
duoti arba pačiai suvartoti. 
Paaiškėjo, kad nor* prasikal
tėlė mylėjo savo drauge bet 
be pavydėjimo negalėjo žiūrė
ti j ją. Biedna^mergaitė mėgo 
puikius drab^fius, bet jos tė
vai negalėjo jai nupirkti to
kių, kokius draugė nešioda
vo, i r kiekvieną sykį mergai
tė kų nors vogė. 

Kartais vaikai ima daiktus 
juokais, visai netikėdami, kad 
vagia ir taip darant neužil
go pripranta viską imti. Tė
vai turi jaunns vaikus nuo } 

to atpratinti. 
=25=335 
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DELL kartų ačių visoms ir 
visiems darbu ir aukomis pri
sidėjusiems prie Lietuvoje gy 
venaneių jūsų seserų pastan
gų rėmimo mergaičių švietimo 
srityje. 

Fr. Pikčilingienė, 

Liet. K. M. Dr-jos Atstovė. 

— — — 

Persikčle { Naują Vietą 

OR. VAITUSH, 9 . H 
0PT0METRISTA3 

Lietuvis Specialistas 
eaisnfnn» *Jdy jtomptnia as 

-u Ml priežastim galTot skaudė 
Mino, svaigimo, aki« ayissaimo 
aorruotumo, skaudamą aklu kar 
tų. A-Utalsau kreivas sieto nuimt 
oataractus Atitaisau trumpa rsjp 
stf Ir tollmA refyete 

• Prirengiu teisingai akintas *l 
sose atsiUklmuose egsaminavlma* 
laromas M elektra oarodanMs* 
naUansias trlflldss 

•peoisJė atyda atkreiauune •»> 
•klos vai kuolams 

rsJaadvft am 16 ryto UU 6 ra 
*ra Ifsdėlloml* aus i t ryto Or 
•c oiegu 

(Dabar gyvena:) 
4712 8, ASHLAND A VE 

Tei Boulevard 7588 

REDAKCIJOS ATSAKAI. 

Korespondentei (Grand Ra-
pids, Mieli.) Jau kiek kartų 
buvo per 4 t Draugę" prašy
ta korespondencijas rašyti 
aut vienos i«f>o pus§s, i>alie-
kant iš kraštų vieta* pataisy
mui. Kai jaara&ytfitę ant vieno* 
puses, tada įdėsime, ftedakci 
ja neturi laiko korespondenel-' 
joms perrašinėti 

SILPNOS STRĖNOS 
G R E I T A I 

SUSTIPRINAMOS 
Jeigu jums skauda kajiaat sun- | 

ku daiktą, jeigu Jum* skauda, strė- Į 
nų muskulus, jeigu "šaltis yra į*i-
ėdęs jūsų strėnose," arba Jei jus 
kenčiate <del lumbago, vartokit Ited 
Cross Kidney P5»aterj ir jus gausi
te greita pagclba-

Jis teikia pagolha silpniems, skau 
darniems muskulams. Jis teikia nuo
latinį automatišką masažą kiekvio- | 
nu kun6 judesiu, tuo pasalina su- | 
kietėjimus ir sgtejkia cirkuliaciią i 
apimtam kūno audiny. Gyduolės ! 
persisunMa per odą ir eina tteeiog 
j silpnas, skaudamas vietas, susil
pusius muskulus, nualsina skausmų, 
gaivina pavargusius nervus ir g-tsta- I 
to liuosą muskulu veikimą. 

Buk tikras, c«ajs«0taWi.ut Johnson's 
JRed Cr<j«s Kidnsy Plaster m ra«-
dona fiao^lc užpakaly. Visose vais
tinėse. 

. 103 

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00 

Ąg TURIU 48 METUS PATVBHIO 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikra specialistą, ne pas koki 
nepatyrei! Tlkrass pecialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas , 
jame kenkia* ar kur skauda, bet 
pasakys pate, po pilno liegsaml-
navlmo. Jus sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugeils kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
Jie neturi ̂ reikalingo patyrime, su-
radymul žmogaus kenksmingumų. 

Mano Radlo — Beope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno aparatas Ir vi
siškas bakteriologlSkas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu ai pa 
imsiu jas gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugiyl jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, tarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, perrų. Širdies, reumatis 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią nžslsen ėjusią, iškerėjusią, 
ehronrtką Ilgą, kun nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojai 
nsatidėllokit neatėję pąs mana 

DR. O. O. SINGLEY 
8PBCIALD3TA8 

Rūmai lOlf — 1016 — į e i t 
! • W. JACK0ON BOUMCVAR1 

Arti etate Gatrai 
Ofiso Valandos: Nuo l t ryto lkl 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliomls nuo l t ryto lkl i 

TOL danai •*6T Ree. Prospeot M l t 

DR. P. Z. ZALATORR 
G7dytojas ir Chirurgai 

1821 South Halsted at 
Resldenclja «60t 8. Arteslan kve 
Valandos: 11 ryto iki • po piety 

t lkl ! : • • vakarą 

OR. CHARLES SEGAI 
Perkeli savo ofisą po numeris 

4729 S, Ashland Avc. 
SPECIJALISTAfl 

Džiovą, Moterą Ir Vyrą Ugą 
9)tl*i ryto nuo l t — l j nuo 1—4 
PO pietų: nuo 7—8:St 

Nedaliomis l t iki l l 
Telefonas Midway 2880 

• • • , • 

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

Ofisas: 1448 So. fttfa Court 
Tol. Cicero 'tta 

Rezidencija: 4729 W. 12-lb PL 
Cicero, III. Tel. Cicero 2S88 
Valandos: Ryto: 10—13. Po 

pietų: 2—4. Vakai*: 7—8. Nedė
liomls pagal susitarimą. 

= J ' •• -ts 

Ofiso ir Res. TeL Boulevard 5918 
DR. A. i. BERTASH 

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

pietų ir t iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 So. TVallace Street 

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 

Tel. Canal 6764 Virginia 0380 

DR. A. RAČKUS 
GYDYTOJAS. 

CHIRURGAS 
• l IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS 

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls ir seredomis tik 
iakalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY 

2130 V7EST 22nd STREET 
CHICAGO. 

D E N T I S T A I 
. ... __ ui4» 

mm 

BaMes l e v e It 
« • • i 

Del skilvio Ir vidurių ne
smagumų iŠ priežasties dan
tų augimo, nėi» geresnio 
kaip gis saugus kųdUuų ir 
fUikų Le»ative. 

REMKITE BIZ1HERIUS 
KURIE SKELBUSI 

, 4 DRAU0B\ 

M R S . į^f IK SLC* ̂  h 

Srai 
mmmm mmm 

25 METŲ PATYRIMO 
Pritaikime akinių del visokių aklų 

JAN SMETANA, 0, D. n 
OPTOMETRISTAS 

1^ 

Ekspertas tyrimo akių Ir 
pritaikymo akinių 

1801 South Ashland A ve. 
FJatt Bidg., kamp. l l 8 t l aufttas 

Kambariai 14. lf. 16. 17 ir I t 
Pastcbėkit mano iškabas 

Valandos auo M ryto lkl f<»# va
karo. Nedėlioj ofisas uždarytas. 

TeL Canal 0523 

Telephone Hemlsck 006€ 

Ofl. B. J. R00TH 
Lietuvis Dantistas 

Ofiso Valandos: 
9 iki 12. 1 iki 5. 6 iki 8:30 

7054 SO. "VVESTERN AVJENUE 

r m^mmif*^*^ ~\ 
Office Boulevard 7042 

Dr. C, Z. VEZELIS 
LIETUVIS DENTI8TAS 

4«45 So. Ashland Atenuo 
Ant Zaleskio Aptiekos 

Cbicago. 111. 
^ 11 

DR. H E R Z M A N 
I Š R U S I J O S 

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. 

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus. 

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 WE3T 18 STREET 

Netoli Morgan Street 
VALANDOS: Kuo 10 — 12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare. 
Dieną šauk: Canal S110. Nakų 
South Shore 2238, arba Boulevaru 
4136. 

OR. N. M. WISN0W; 
LIETUVI: DENTISTĖ 

X—Spinduliai 

2137 So. Cicero Avenue 
Cicero, IU. 

Valandos: Ryto: 9-1. Vakaro: 1-9 
Išskiriant Sereda. 
Telef. Cicero 721 

TeL Boulevard 1401 

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

8316 SO. HALSTED STREET 
Valandos: Nuo 2 — A p. p. 

T—9 vakare 

DR. MAURICE KAHN 
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994 

* 
Rezidencijos Tel. Plaza 3209 

VALANDOS; 
Nuo 19 Iki 12 diena, 
Nuo 2 iki 3 po pietų, 
Nuo 7 Iki 9 vakare. 
NedėL nuo 10 iki 12 diena. 

Omse Tel LafAjettc 57M 
Res, Telef. Vlrglnla 0518 

Dr. A. J. JAVOIS 
Gydytojas ir Chirurgai 

4449 S. California Avennt 
VaL: 1—B p. p. 7—9 vak. 

,^^~^^mcrr^r 
f>" 

Off. Yards 3557 Res. Hemlock 1385 
DR. JONAS MOCKUS 

DENTISTAS 
Valandos; nuo 9 ryto iki 8 vakaro 

Nedėlioj pašai sutarti 
*40X SQ. HALSTED STREET 

CHICAGO, 1LL 

Ofiso Tel. Boulevard 9693 
ResidencUps Tel. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgras 
Specialistas Moterlikų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas %102 So. Halsted St., Chicajro 
arti Slst Street 

Valandos: 1-8 po plet, 7-8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10-12 d. 

^ 
% 

i 
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C H I C A G O J E 
X Xaktį iš subatos į ne-

doYui nesugautas automobi
listas taip " g e r a i " važiavo, 

kon^antihka vietii 
šokti, kiti krėtė kambarius. 
Nuo savininko atėmė $381.00, 
mergaitės laikrodėlį $27.00 
vertės ir revolverį $15.00 ver
tės. Nuo Sabaliausko '$27.00, 

w,itrjjif^ 
a^*. 

M mm W2? 

X Praeita nedėlia \Vest Si- kajl nugriovė p. Blaveseiuno, nuo p. ] 
dėj gražiai pameta spalių 9 namo (2506 W. 45 St.) kam- į jus šilk 

Blaveseiuno, nuo p. Barsteiko $7.00 ir dve- Julijona Pudzveliene. 

ii. Parap. salėj suruošta va- P9 
karas. Buvo dainų, monolo
gų ir atvaidinta juokinga ko- (; 
iiunlija "Šalaputr is" . Gražia 
prakalba pasakė kun. Baub-

inius marškinius, nuo 
sviecių Dresken,' 3313. W. 38 

Brįjhton Parke dabar ,PI . $2.00, o $60.00 turė-

•• s v e č i ų j r . 

p. fh. Šiufu% 'LJ^\įff?.* re-
daktorius. Vakarėlį vedė p. 
Ona Piežienė, raštininkė Mo
terų Sąjungos 67 kp. 

Pirmą dovana laimėjo p. 

Po " p a r ė s " p. Sutkienė, 
padedant p. 'Sutkui, Sutkai-
tei, Butkienei, Mickeliunienei, 

braitė jau turi paniosus di-f RASTAS 'LAVONAS 
dėlį • repertuarą* 

Pucr. 
* i . 

BRIDGEPORT. 

NAMAI - ŽEMĖ 
Šiąnakt apie 11 vai. ar t i Žei 

mių stoties vietinio dvarinin
ko KaKkso Aleknavičiaus ras-

— ! tas lavonas. Pas nelaimingąjį 
Draugija Palaimintos Lietu} rasti visi dokumentai su pini-

vos laikys mėnesinį susirinki- gaiš ir gel/Jcelio bilietas, Joms 

• ją , 

•ina katalikiškos spaudos va- t jo prie krutinės, nesurado. P- vaišino svečius kava ir pyra 
jus. Praeitą nedėlią daug iš-ilei Dresken labai verkiant, jos 
platinta "Draugo" . Tik vie- tik apžiurėjo rankas ir kaklą, 

lys. Aukų Vilniaus 
ėiams surinkta apie $60.00. 

X Praeitą nedėlią M. Sa
gos 55 k p., YVest Si<k\j, įvyko 
sus-mas. Kuopa subruzdo ruo 
štiš prie atstovės Pikeilingie-
nės priėmimo šioj kolonijoj. 
Tam tikslui išrinkta komisija. 

X "Altorių Puošimo dr-joč 
West Sidėj rudeninio pikni
ko parap. darže pabaiga bu
vo praeitą nedėlią. Del šalto
ko oro žmonių buvo nedau-
giausia. Pirmą syk ieko ma
tyti moteris mušant straike-
rį. Kaikurios jų tiek parode 
"sy los" , kad lengvai galėjo 
" b v t i n t i " net daugelį vyru. 

n a š i a i - j n a s s a ^ neimsiąs "Dr-go" , 
nes jis nekatalikas, o kitas, 

bet neėmė ne žiedų, ne karo
lių. Ateinančius svečius į na
mus įleido, bet išeit neleido. 
Plėšikai nesuimti. 

kad skaitąs bolševikiškus" 
šlamštus. 

X Town of Lake poroj vie
tų >ra šitaip: vienas buecris, DIEVO APVEIZDOS PAR. 
pas kurį nuolat matai katali
kiškų laikraščių, net darbi
ninką turi samdyti, taip biz-

Spalių 9 d. 
Spalio 9 dienos paminėjimą 

gu. *' Bunco' ' davė parapijos 
naudai $40.00. 

Daugiau .tokių vakarų! 
štymfiteris. 

mą spalių 12 'd., Lietuvių Au
ditorijoj 7 vai. vakare. 

Visi nariai prašomi atšilan-1 tardytojas spėja, kad jis beva-
kyti. 

Ig\ Žilinskas, rast. 

PRADĖK ŠIANDIE. 

Choro darbuote. 

Mūsų parariijos choras sto
vi gan aukštai. 

rodo, kad velionis vykęs iš Jo
navos į Žeimius. Gydytojas ir 

žiuodamas miręs staigia mir
timi ir, atsidarius durims, Iš
kritęs iš vagono. "Lietuvis." 

— — 

(VAIRUS KONTRAKTORIAI 

> 

GRABORIAI 

S, D, LACHAVVICZ 
Lietuvis G ra bortus 
2314 W. 2Srd Place 

Chicago, IU. 
Patarnauja, laido

tuvėse kuopig-iaufla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti 

Tel. Canal 1171 
H M 

nis eina; kitas toks pat biz- rengia Kat. Federacijos 15 
nierius, skaitąs bedieviškus skyrius sereilos vakare, spa-
laikrašcius, su motere dirba* ir lių 12 d., 7:30 valandą, Die-
biznis vis žemyn eina. Įvo Apveizdos parap. svetai-

X Š '̂- Jono Krikštytojo neje. Puiki programa, žymus 
dr-ja laikant susirinkime pe- ' kalbėtojai. įžanga veltui. Vi-
reita nedėlių šv. Jurgio ]>ar. si lietuviai-ės,* kam tik rupi 
salėj nutarė paskirti iš kasos Vilnius, nenurimkit namie, 
$."> viešnios iš Lietuvos p. Pik- ateikit visi į svetainę. Oia mes 
ėilingienės misijos reikalams, pasakysim: "Mes esam lie-

X Spalių 8 d., 9 vai. vakare tuviai ir nerimsim be Vil-
į p. Banaičius, 2330 W. 23 n iaus!" 
PI., įsibriovė septyni ginkluo- Vakaro programa. 
plėšikai ir visus namiškius ir Į Vakare nepasiliks nei vie-

Isvečius sustatė eilėn. Mergai-,nas lietuvis šioj kolonijoj ne-
tei pradėjus verkti, plėšikai atėjęs j Dievo Apveizdos pa-
ją paguldė į lovą. Paskui uz- ' rap. svet. Čia susijungę pa
sistatę gramafoną ir paėmę sakysim: "ftalin lenkai iš 

Spalių 2 d., svečiui kun. A. 
Bubliui laikant sumą, choras, 
po vadovyste muzikės varg. 
Florencijos Obraitės, gražiai 
giedojo "Leonardo" mišias. 

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patą ravimas. 

J. F. EUDEIKIS KOMP. 
PA3RABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 So. Hermitage Ave. 

TeL Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
1410 So. 49 Ct.. Cicero 
Tel. Cicero 37 94 ir 8094 

SKYRIUS 
3201 Auburn Avenue 
Tel Boulevard 3201 

J. F. RAD2IUS 
Pigiausias Lietuvis Grmborhu 

CHICAGO J B 
Laidotuvėse pa-

tarnauju feriau-
lr pigiau negu 
kiti todėl, kad 
priklausau prie 
grabu lšdlrbystės 

OFISAS: 
•68 West 18 8t. 
Tel. Canal 0174 
SKYRIUS: 82S8 
So. Halsted St. 
Tel. Blvd. 4tCS 

Tel. Roosevelt 7 5SS 

S. M. SKUDAS 
GRABORIUS 

Nuliūdimo valandoje suteikiam 
geriausį patarnavimą. 

Palaidojimą atliekame rūpestin
gai Ir gražiai. Busite pilnai pa
tenkinti. 

1911 CANALPORT AVE. 
ChJcago, I1L 

A. I A. 
PRANCIŠKUS 

PRATAPAS 
mirė Spalio 8 d., 1927 m , 
6:15 vai. vak. 10 metu am
žiaus. Gimęs Uhicagoj, 111. 

i'aliko didel iame nuliūdinu* 
tėvą >laU'u*ia. nu M ina Marijo
ną, brol| iMaicusą. riedės Domi
nika, Joną ir Pranciškų Pra-
taptis. dėdiene Petronėlę Pra-
tapiene ir gimines čia ir Lie
tuvoj, j 
• Kimas pašarvotas 2523 W. 

45 PI. 2-ras aukštis. Laidoli-
vės Į vyk* ketverge. Spalio lJi 
tl. Iš namu 8 vai. bus atlydė
tas f >"ek. Prasidėjimu* P. švė. 
imr. hažnyrią. kurioj jvyks ge
dulingos pamaldos vii velionio 
>i'4n. Po pamaldi; bus nulydė
tas į Šv., Ka/iiiiit'i-o kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę: Tėvas, Molina, 
Brbiis. Dėdės, Dėdienė Ir 
Giminės. 

I .Aitkmivėnis naturnauja grab. 
I. J. Zolp. Boulevard 5203. 

(11-12) 

1į 1 Vilniaus, nes tai yra mušu 
sostine!' ' 

Bus purki'i)rograma, kurui 
išpildys pp. Saboniai ir kiti 
žvnnis solistai-ės. Lietuvos 

•f 

Vyčių 4 kp. orkestrą 30 mu
zikantų, po vadovyste L. 

4 1 U | . | 

Krekš^iuno, išpildys dalį kon 
eerto. 

Bus garsus kalbėtojai, ku
rie papasakos apie mūsų 
sostine" Vilnių ir kaip lenkai 
kankina mūsų • brolius lietu
vius. Taigi spalių 12 d. visi 
į Dievo Apveizdos parap. 
svet. 

Komisija. 

Choro solistai yra atsižy
mėję: Dambrauskas, pirmi
ninkas parapijos choro; Nim-
riauskaite, kontralto, CfegMft, 
baritonas, Mickaite, soprano; 
Kušleika, tenoras, Kušleikai 
te, soprano; Sugentaite, alto 
is Springfield, 111., ponai Be-
naieiai soprano ir basso, Ona 
Piežienė, mezzo-soprano. 

Kas sekmadienis chore gie-
ria pp. Janušauskai (p. Janu 
$auskas buvęs vargoninkas 
ftv. Jurgio parapijoj, o ponia 
.Janušauskienė įžymi Chiea-
gos lietuvių, ^ j i s tė , soprano). 

Dabar eboras rengiasi dai
nuoti per radi o stotį \VLS, 
spalio pabaigoj. Varg. F . O-

Rukytojal po visa Amerika giria 
Old Gold c igarais ; kaipo goriau
sius, kokie tik yra buvę ant rinkos 
išdėti bile kurių išdirbėjų. 

Old Gold clgaretų pardavimas 
kur kas toliau siekia, negu jų iš
dirbinius ir šio laikraščio skaityto
jai ištikrųjų yra laimingi, kad ga
li gauti Old Gold eigaretiji pas savo 
pardavėjus. 

Jei nesi vienas iš tų Old Gold cl
garetų rukytojg, tai jau laikas pra
dėti, nes paragavęs įų rasi šio to 
naujo cigarete išdirbystėje. 

Taboka yra Jstabi ir turi tokį kve
pėjimą, kokio nesi ragavęs savo gy
venime. Be to jie nekandžioja lie
žuvio ir neerzina gerklės. Jus ga- j 
lito rūkyti OM Gold 'eigaretus ryto, 
vidudienĮ ir vakare be baimės su-
erzyti gerklės. Nei Mielame vagono 
kosulio nerasi. 

Perskaityk šiame numeryje Old 
Go'.d paveiksluotą, skelbimą. Iškirpk 
jj ir pasilaikyk- Parodyk jį savo 
draugams ir pažįstamiems. Iš to jie 
turės daug juoko ir "fonių". Jų ra
si šiame laikraštyje reguleriai. 

• = = 

PEOPLES HARDWARE 
AND PAINT 0 0 . 

S A V I N I N K A I 
GREG0R0WICZ BR0B. 

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

Turime plombiniu ir elektros 
reikmenų. 

1901 WEST 47th STREET 
Telefonas Lafavette 4131 

Chicago. 111. 

=e 

= 

IŠMOKIT DRESSMAKING 
Kirpimo, Pritaikymo 
siuvimo. Siuvamos 
mašinos operavime, 
leng\'a sistema. Na
muose ir biznio kur* 
se. Rašykite, o gau-
site knygutę dykai. 

MASTER 
DRESSMAKING 

COLLEGE 
J. P. KASNKKA Vedėjas 

190 N. Stato St., Kamp. laike St. 
10 fl. (7-7) 

=+=r* 

BRIDGEPORT PAINTING 
& HARDWARE GO. 

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

Užlaikome maliavų, popieru ir 
stiklu ir t. t 

3149 SO. HALSTED ST. 
Pres. Ramancionis 

Cliicago, Dl. Tel. Yards 7282 
*į**m 

i ' » * ^ » 

MARQUETTE PARK. 

jį f*Bunco" pavyko. 
Cražiame p. Sutkų name, 

2515 W. 70 St., Spalių 1 <i. į-
vyko ^buneo parė" , kurią 
rengė Moterų Sąjungos 67 kp. 
Dalyvavo virš 50 žmonių. 

P A R D U O D A M — M A I N O M 
NAMUS, LOTUS, FARMAS Ir B E N I U S 

tm M M Jei nori pirkti ar parduoti na 
I f l H I mo, loto, farma, ar bizni tai 

pinniaus kreipkis pas mus. Turime dau 
Kybę barmenų ir e^arae visados pasireogv 
teikti greitai, sąžininga ir gerą patariia 
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 

MORTGEČIAI-PASKOLOv 
2-RI MORGIČIAI 
3-TI MORGIČIAI 

6 % Nuošimčiai 
Paskola •uteiklama J viena diaa«| 
Perkame real estate kontraktui 

International Investment 

DIDŽIAUSI 
BARGENAI 

N A M Ų IR 
A U T O M O B I L I Ų 

i i 

_ 

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

J i a * 

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

A ..T 

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

• į 

• Corporation 

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

Kapitalas »5O6,0O0.00 
S804 8. KKDZ3B AVE 

Tel. TAfayetto S758-S71S 

r* 

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
KURIUOS SIUNTĖ PER «DRAUGA" SIE ASMENYS: 

• 

Tei. Boalevar* 4189 

A. MASALSKIS 
0EAB0RIU8 

Mnaų patarnaftaaaa laidotnrlM 
kokiam reikale, rlsuomet estą 

«anžlnlngaa Ir nebrangus, todėl 
ad neturime Išlaidų ufUtkyna 

%kjrių. 

8907 AUBURN i m . 

"N 

- m. 

M. Vitartas (2), 
K. Danauskienė 
IjeonaK Stankus 
Ona Budrikienė 
Juozas Motukas 
Vinc. Radzevičius 
T. Atraškiene 
Ap. Pikelienė 
Vinc. Mozeris 
A. Linkus 
S. Ziziene 
Marv Kraines 
Jonas Šeštokas 
l^eonora Dargužienė 
B. Jokubavičiene 
O. Zastautiene 
Morta Juškaitė \ 
S. Bukauskas ' 
A. Bartkus 
O. Pikelienė 
V. Švarciutė 

" D R A U G O " P I N I G U S I U N T I M O SKYR. 
Atdaras kasdien, išskyrus Šventadienius iki 8 v. v. 

2 3 3 4 S. Oaktey Ave. Chicago. 

• 

Peooles Fi 
s; t • 

• 

' 

eopies rurniture Co. 
DVI DIDŽIAUSIOS LIET. KRAUTUVĖS CHICAGOJE 

Užlaiko Viską, Del Namų 
Taipgi Wholesalnikai ir Rakandų 

Išdirbėjai. 

, PEČIU SKYRIAI 
. • " - * . - « , : į 

Šiose KrautuVčvse.yra pilnai aprūpinta 
m geriausiais Amerikos isdirbysčių pe
čiais. — Čia esti didžiausis rinkinys 
naujai pagerintų pečių. 

"ALCAZAR", "CR0WN", 'MOORES' IR T. T. 
Labai prieinamomis kainomis, 
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

Lankantieji šias Krautuvės yra 
pilnai užtikrinti gauti PILN^. 
PATENKINIMĄ. — T * liudija 
tūkstančiai mūsų pastovių rėmė
jų, galite jų pasiklausinėti. 

PARDUOSIU savo gcojiklj piaria 
atsakančiam žmogui už $75, $30 eaali, 
o likusią sumą. per 2 mėn. Atsilan
kyk.tarp 10 vai. a-yto. if £ vai. vak. 

6512 So. Halsted Street 
l -mas floras 

WSCS f. ,' • 
H-12) 

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

• 

* !, 

RKNDOlįl Įgėrsa flatas, su modor-4 
alsiais irangimaisr "tinka, daktarui, 
advokatui. Ir "šiaipjau |rimynai. , i 

Kreipkitės: . . 

i-. 
tel. yąTda 4 « 9 . 

xrt=s=+ 

3 pagyvenimų muro namas 
su visais įtaisymais, Jinokėti 

a $1,500, jsimaino ant bilia ko
kio biznio arba lotų. Kaina 
$8,500. 

h^=c 

3327 So. Ralsted St. 

(9—17 i 
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BAipvTte GAUJOJE VIETOJE; 
3327 So. Halsted Street 

Persikėle į nauja, patoglft vietą, 
iipleciame biznj daugiau, padidina
me skaičių "* darbininkų. Todėl bus 
galima atlikti darbus , greičiaus ir 
gerią us. . * 

Parduodame namus, farmas ir lo
tus; taip-gi mainome ant kitų biznių. 
Darome paskolas, imame ir antrus 
morgriėius, ekzaminu'ojame dokumen 
tus pirkime, 'pardavime • ar mainyme. 
Darome jgaliojimus. Siunčiame pini
gus doleriais ir litais telegrafu. Par* 
duodame laivakortės ant visų lini
jų. Registruotas notaras. 

PAUIi P. BAjLTLTlS & CO. 
S327 South Halsted,Street 

Tel. Yards 46OT 

1177-83 ARCHER AY. 1922-32 S. HALSTED S I 
Brightocį Parke 

.-M. KEZESf Vedėjas, 
Prieš 19th Place 

Jf-NAKROSIS? Vedėjas. 

, _ EXTRA!.ĘXTRAi 
Paskutinis. Rudenini* Bargenas, 95 

akrų dvaras, nauji budinkai, l 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, < kaluse, 2 arkliai, Javai, 
padargai. Viskas $6,800. 

SO akrų. gera žemė ir budinkai, 
gyvumai, javak padargai. $4.300. 

80 akrų geros žemės, juodžemė-jr 
geri budinkai, 10 karvių. 3 arkliai. 
3 kiaulės. 1,000 bušelių bulvių, taip 
pat javai, pašaras. Kaina $6,876. 

80 akrų molise ir Juodiem*, geri 
budinkai ir miškas ir upė $3,500. 

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

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

100 aitrų ukė su gyvulaia, Javais, 
padargais. Mainysiu į narna. 

80 akrų gera žemė, geri budinkai, 
11 karvių, 3 arkliai. 4 kiaulės, Ja
vai, padargai, mainysiu į narna. 

80 aitrų geros žemes, geri budin
kai. » karves, 2 arkliai, 6 Idaulėa, 
-800 budelių bulvių, taip pat grudų 
ir pašaro. Mainysiu { namą. 

P. D. ASDREJfcES CO. 
PeBftrater, Midi. 

(8-mn 

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

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

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

G. f . SUROMSKIS 
& G 0 . 

REAL ESTATE BROKER & 

AUTOMOBILE DEALES 

5833-35 So. Weatem 
Avenue 

TeL Hemloek 6151 
/ 
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