
Katalikai paaaullonya turi kilai) aS- 
davlnl, — }ne*tl J ielmyau lr J vi
suomene Kristaus mokslą, atnaujinti 
įmonių dvasia. Jiaaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
uiduotla “Draugas** padis Jums tą 
apaštaiavlmo darba atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite "Drau<a."
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Žemes Drebėjimas 5 -se Rytų Valstybėse
AUSTRIJOJ DARBUOJAMASI SUVAR

ŽO SOCIALISTU VEIKIMĄ
VALSTYBIŲ KONFERENCIJOJ KILĘ 

PAVOJINGŲ NESUTIKIMŲ

LIETUVOJ DU KOMUNIS
TAI NUBAUSTI MIRTIMI

Kiti 36 papuolė kalėjimai!

KORNŲ STIEBAMS RINKTI MAŠINA

,r % <
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

: .•

Pramatoma Nauja Revoliucija 
Meksikoj

“GRAF ZEPPELIN” PARUOŠTAS 
NAUJON KELIONĖN

ŽEMES DREBĖJIMAS t AUSTRIJA IMSIS PRIE-
J. VALSTYBĖSE

NEAV YORK, rugp, 13. — 
Penkias rytines valstybes ir

MONIŲ PRIEŠ SO
CIALISTUS

KAUNAS, rugp. 12. — Prn 
eitą šeštadienį karo teismas 
du komunistus nubaudė mir
timi, vieną kalėjimu ligi gy
vos galvos, ketvirtą — šešie
ms metams sunkiųjų darbų 
kalėjimu ir 34 kitus po ketu
ris mėnesius kalėjimo ir 300 
dolerių pabaudos kiekvienų.

Keturis pirmuosius teismas 
apkaltino už sąmokslą prieš 
valstybę. Areštuoti slaptoj 
spaustuvėj Kaune, kur spau- 
zdino atsiliepimus į darbinin
kus, kad jie sukilę kovotų po
liciją rugpiucio 1 dieną.

VIENNA, Austrija, rugp.
Kanados dalį vakar ryte pa- 13. — Austrijos respublikoj 
lietė stiprus žemės drebėji- daug įsigali socialistai. Tau- 
mas, kurs tęsės apie 5 minu- tininkai patriotai tuomi daug 
tas- ( susirūpinę, nes socialistai sie-

NAUJI NESUTIKIMAI 
MEKSIKOJ

MEXIC0 CITY, rugp. 13. j 
— Jalisco valstijos guberna-' 

Paliestos valstybės Massa- kia Austrijos valstybei nege- torius Ramirez pašalintas iš 
’lmsetts, New York, Ohio, Pe- rovės ir betvarkės. I užimamos vietos. Toks pat li-

Austrijos fašistų vadas ku- žinias laukia, kaip pranešta, 
nigaikštis Starhemberg parei- jr Vera^ruą valstijos guber- 
škia, kad socialistų Rpeidrau-1 n*k°rių Tejeda. Šis par 
sti esanti tik viena priemonė i storasis paskelbė, kad jei jis 
— radikališkai su jais apsi- būsiąs Mexico City politikie-

cln
nnsylvania ir Connecticnt. 

Vietomis purtymas buvo sil
pnas, gi kai-kur sukėlęs žmo
nių tarpe pasiaubą.

Attica, N. Y., vienas meto
distų episkopalų . maldnamis 
sugriuvęs ir keletas dirbtuvių 
kaminų nuversta.

KILĘ NESUTIKIMŲ, KON
FERENCIJA BUS AT

NAUJINTA

HAGA, Olandija, rugp. 13.
- • 'Praeitą šeštadienį valsty
bių konferenci ja karo atpildy- ką 
mo reikale vos nesuiro. Bri- 
tamjos atstovas, sakoma, ne- 
parlamentariškai atsiliepęs a- 
pie vieną Francijos atstovą.
Šis pastarasis labai įsižeidė. 
Britanijos atstovas paskiau 
atsiprašė, bet neišsižadėjo sa-į 
vo reikalavimų.

eiti, ty. juos griežtai suvar
žyti. r

Anądien Maxemberge pas 
socialistus rasta daug amu
nicijos ir ginklų. Čia kalba
ma, kaži jai socialistams ir to
lesniai bus leista palaidai vei
kti, jie pasikėsins sugriauti 
valdžią ir gyvuojančią tvar-

rių paliestas, kilsianti nauja, 
revoliucija.

ČEKAS ŠNIPAS IRIJO 
PEILI

1A,.

“GRAF ZEPPELIN” 
PARUOŠTAS

PRAHA, Čekoslovakija, ru
gp. 12. Nubaustas 20-iai 
metų kalėjimu šnipas kapit. 
Faloutįrijo 8 colių ilgą lenk
tinį peilį. Tuojaus jam atlik
ta operacija. Sakoma, pasvei
ksiąs:

FRIEDRICHKHAFEN, Vo 
kietija, rugp. 13. — Orlaivis

Graf Zeppelin” pilnai pa- 
į ruoštas skristi į Tokyo, Ja-

ORLAFVIAMS STOTIS 
AZORŲ SALOSE

LISBONA, Portugalija, ru
gp. 12. — Angra do Heroiz-

I . . , .mo, Azorų salose, dirbdinama
noms nutrauktu. Sakoma, ry- nėn leisis gal šiandie ar ry- orlaiviams stolis kur bat
A * “ _ * A 2   J  2  L — X a -W m XX 1. m —aru O t r .

Konferencija kelioms die- i ponijoj, per Siberiją. Kelio-

toj būsianti atnaujinta. toj vakare ar vidunakčiu.

ŽŪVA TŪKSTANČIAI 
LAUKINIŲ ANČIŲ

KOMUNISTŲ BANKOJ 
SUKTYBĖS

galima nusileisti per Atlanti- 
ką skrindantiems orlaiviams 
(ėroplanams).

LIETUVOS MUILO 
GAMYBA

ATLEIDO 270 BECENZIŲ

REGINA, Sask., rugp. 12. 
— Pietinėj Saskatcheuano 
provincijos daly del kaitrų iš-

PARYŽIUS, 
Čia komunistai

rugp. 12. — 
turi nuosavą

PRAŽUVĘ ATSIRADO

LISBON A, rugp. 13. — Ie-banką. Teismas tai bankai pa- n__ • x , v ., , ... . skomi pražuvę trys šveicarai
džiūvo visos kūdros ir rais- skyrė knygų patlkrintoW. 6is Iakana- -ia Sakoai

jie vienoj vietoj buvo nusilei-tai. Trūksta vandens. Tūks- į susekė dideles lankoj sukty- 
tančiai laukinių ančių žūva, bes. Pranešta, Įlankos valdy-
neturėdamos vandens. ba bus pašaukta tieson. dę skrizdami iš Paryžiaus.

RYTŲ BAŽNYČIAI 
ĮSTATYMAI

NUKAUTI DU BOLŠEVI
KŲ KAREIVIAI

MEKSIKOS VALDŽIA 
PRIEŠ KOMUNISTUS?

ROMA, rugp. 13. — Šven- MASKVA, rugp. 12. — Už-
tasis Sostas baigia gaminti sienių komisariatas Tytų rei- 
Rytų Bažnyčiai įstatymus,'kalais apturėjo žinių, kad Ma- 
panašus Lotinų Bažnyčios ka- ndžiurijos pasieny “baltųjų” 
nonams. Tuo reikalu darbuo- rusų sargyba nužudžiusi du ir 
jasi komisija, kurios priešaky sužeidusi aštuonis sovietų pa
yra vyskupas Dherbigny, Po- sienio kareivius. Amūro upe 
ntifikalio Rytų Instituto pre- tuojaus pasiųsta sovietų ka- 
zidentas. riuomenės būrys.

MEXICO CITY, rugp. 13. 
— Meksikos valdžiai praneš
ta, kad iš kitų Amerikos res
publikų išvyti komunistai da
rbuojasi rasti sau prieglau
dos Meksikoj.

Tad valdžia paskelbė, kad 
kurie komunistai bus inėję, 
tuojaus bus pašalinti (depor- 
tuc ti).

Lietuvoje dabartiniu laiku 
yra apie 30 muilo fabrikų, 
kurie gamina tiktai Lietuvai 
muilą. Didžiausi tai Kauno 
“Florance”, “Muilas,” “Sa- 
volit” ir “Marsei,” Vilkaviš-

Švietimo ministerija šiomis 
dienomis paleido apie 270 be- 
cenzių pradžios mokyklos mo
kytojų. Iš jų tie, kurie įrodys 
savo cenzą, ir jei truks cen- 
zuotų mokytojų, galės dar grį
žti j mokyklą. Šiemet mokyto
jų seminarijas baigė apie 240 
žmonių, tačiau ne visi iš jų 
eis mokyto jo darbo dirbti. Da
lis vyrų turės atlikti karišką

kio, Klaipėdos ir Šiaulių įųvii- 
lo fabrikai. Kiti fabrikai ne
žymūs. Viso dirba Lietuvos
muilo gamyboje (100-700 (la-j prievol ’ „ kita dalis stos J 
rbimukę ir tarnautoji.!. Visuo- aukist^ mokykb,.
se fabrikuose gaminama pa-

Išrasta nauja mašina komų stiebus nuo lauko rinkti Prast9 ir muilų. Papra- 
ir kapoti. Sukapoti stiebai siunčiami į dirbtuvę. Iš jų po- sto baleto muilo Lietuvon 
perą gaminama. mažai įvežama. 1927 m. įvežė
L--------------------------------------======== 3,4 t. už 11,000 lt., o 1928 m.

JĖZUITŲ ŠVIETĖJŲ SU- 2,6 t. už 8,00) lt. Daugiausia 
VAŽIAVIMAS įvežama iš Vokietijos. Gero

—---- ------ muilo įvežama kiek daugiau,
Jėzuitų Švietimo Sąjunga 1927 m. 3,7 t. už 40,600 lt., o 

turės aštuntąjį metinį šuva- 1928 3,7 t. už 34,700 lt. Dau- 
žiavimą Loyola Universitete, giausia įvežama iš Vokietijos

Atleista taip pat becenzių 
žydų mokytojų. “R.”

MŪSŲ ABITURIENTAI

CHICAGOJE 1928— 29 mokslo metais Lie
tuvos valstybinių ir privati
nių ginmazijų VIII klasėje 
mokėsi apie 1500 mokinių. Gi
mnazijų buvo: lietuvių 32, žy- 
dų 13, lenki} 3, vokiečių 1 ir

Chicagoj, rugpiūčio IG—18 d. ,(3,4 t.), paskiau iš Prancūzi-, rujnj L Trijose dešimtyse gi
Dalyvaus apie 400 kunigų Je- jos (0,3 t.). Lietuvos muilo' ntoiju )le 557

.Jabtikaiiųma-laeiu.išluu Ubai, asmenysrbfltėnt; •'

SUIMTI 9 PAGROBĖJAI

Aną piririadięnį vakare dvi 
apie 15 metų mergaitės pa
grobtos į automobilių ties We- 
stern ave.G^lB^du ii 'ftu*
vežtos į apskrities miškelį,-------------------
Archer ir Kean avė. Tenai ’ Žmogžudis nubaustas 
jos užpultos ir ligi praeito Į Už policmono Leonard nu- P°rtui pagaminti. Žaliojo ar- 
penktadienio vienoj pašiūrėj žudymą ligi gyvos galvos ka- tepamojo muilo Lietuvoje 
varu išlaikytos. Į Įėjimu teismas nubaudė Pa- mažai> vos 40 — 45 tom} pa-

Gryžusios namo pranešė po-' t ricką Joyce, 21 m. 
licijai ir nedorėliams užstatv- ' 
tos kilpos. Suimta devyni. Jų 
tarpe yra vienas tėvas su sū
num.

34 ASMENYS SUŽEISTA

VVashington mokyklos kie
me, Oliio ir Carpenter gat., 
susprogo sukrautos priemoni- 
nės ugnys, vartojamos ten 
vienos bažnyčios bazarui. Su
žeista 34 asmenys, kurių ke
liolika pavojingai.

Ilgo skrajojimo rekordas

Municipal orlaivių stoties 
apylinkėse, 62 ir Cicero avė. 
vakar trys lakūnai pradėjo 
skrajoti, norėdami atsiekti il
go skrajojimo rekordą.

gerai įrengti ir galėtų kasmet 
už 3—4 mil. litu muilo eks-

gaminama. Likusią dalį reikia 
įvežti. 1*928 m. buvo įvežta 
175,5 t., o 1927 m. 168,2 t.

Itrtirrttf -
gimnazijų baigė 258 asm., Žy
dų 9 — 202, lenkų 2—64, 
rusu 1 — 33. “R.”

KATALIKŲ MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Š. m. rugpiūčio 21 ir 22 d.
Už mergaitės užpuolimą
Areštuota du jaunu chk.a. muilo. Paskutiniu laiku pradė-

giečiu, P. Bryce, 23 m., ir J. 3° ir pamojo arba tepa- konferenciifl Konferenci-
Scheldenberger 24 m Jiedu mo3° muil° daugiau gaminti /. ' ‘ ; te en?

«,.n ir tuo būdu įvežimų ligi pu- > '''-""tvarkė ir posėdžių
Ui. (on. mo \al. tjlHj atosto- cnmox:„t; ivn« | vieta bus pranešta vėliau,
gaudami užpuolė vieną mer- ses 8Un)azinti. Akstiną bus 
gaj|ę ‘ davęs naujas muilo įstatymas, i

4,1 į sulig kuriuo tepamąjam mui- | 
lui įvežimo muitas paaukšti-!

Kaune šaukiama lietuvių ka
talikų mokytojų sąjungos me-

‘R.

Puolė užeigą
Cook apskrities prokuroro namas' bavo 2 " > " tlabar 4 

Swanson policija puolė AVhite "
llouse užeigą, palei Chicago- 

;Elgin vieškelį. Suimta 12 mo
terų ir 8 vyrai.

PORNOGRAFIJOS BYLA

13 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

Paliuosuojamas kalėjimo 
viršininkas

Illinois gubernatoriui rei
kalaujant iš vietos pasišalina kurį ijjjyažinuK gaminusi
Jolieto kalėjimo viršininkas -r par(]avinįjngj aių jr “mun- 
E. ,1. Green, kurs trejus me-
tus viršininku išbuvo.

Liepos 25 d. Kauno I nuo-
Automobilių^aukos ivados tnraJ° nagri’

Praeitų sekmadienį Chiea- nėtl P»f""graf'Jos bylo- I tel- 
goj ir apylinkėse nuo auto- sra« buvo r»tr»ukt«s prisie- 
mobilh) 4 asmenys žuvo ir 20 kns,"J° šokate padėjėjas p- 
sužeista. Jurgis Dabrila už savo knygą

________________ i “Trijų rašytojų pasikalbėji-
Už nusižengimą prohibicijai kuri°3* nžgnnta vieSo*

Už nusižengimą prohibici- 3* dorovė.
jai tieson traukiama Mrs. Ca-' Teisėjas, išklausęs gan nai- 
therine Kearns, 64 m. airė, vių kaltinamojo pasiaiškinimų, 

bylą atidėjo ir tam klausimui 
ištirti nutarė pakviesti ekspe
rtus prof. Vacį. Biržišką, kan. 
Tumą ir doc. B. Sruogą. “R.”

j DALLAS, Tex., rugp. 13.
— Ant Texas and Pacific ge- 

i ležinkelio traukinis sudaužtė 
į troką, kuriuomi vyko piknikie- 
1 riai. 13 asmenų žuvo.

PRIEŠ SVETIMŠALIUS 
DARBININKUS

HALIFAN, N. S., rugp. 13. 
— Kanados valdžia uždraudė 
iš svetur atvykti svetimšalia
ms kontraktuotiems darbinin
kams.

GELEŽINKELIO AUKOS

sainę.

Pakeičiami vietomis
Chicagos policijos komisio- 

nierius pakeičia vietomis dvy
liką policijos kapitonų.

Naujas kalėjimo viršininkas
.Jolieto kalėjimo nauju vir

šininku gubernatorius Emmc-

SKAUTAI BAIGĖ SU
VAŽIAVIMĄ ATIDARĖ KARIŠKOS 

RUOŠOS KURSUS
LIVERPOOL, rugp. 13. — 

Įvairių tautų skautai baigė 
Anglijoj tarptautinį suvažia
vimą.

CHICAGO IR APYLIN-
rson paskyrė karo veteraną KĖS. — Prainatomas dailus 
maj. H. C. Hill iš Galesbur- oras; maža temperatūroje at- 
gr>. maina.

Kariškos ruošos kursai pra 
džios mokytojams atidaryti 
Aukšt. Panemunėj. Į kursus 
priimti 72 mokytojai. Kursi 
viršininku paskirtas pulk. Įeit 
Musteikis. Kursus ruošia ka 
ro mokslo draugija kariškan 
parengimui. °R.”

COBLESKILL, N. Y., ru
gp. 13. — Ant Deleivare ir 
Hndson geležinkelio sudaužy
tas automobilius. 4 asmenys 
žuvo.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Francijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgų 13.89
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBJEND

Federacija neparodo pastaraisiais laikais 
ypatingo veiklumo. Bet juk apskritai imant 
Amerikos lietuvių, darbuotė negali susilyginti 
su darbuote Didžiojo Karo metu arba prieš
karinių laikų. Tai natūralūs apsireiškimas. 
Federacijoj, vienok, gajumo rasime daugiau, 
negu šiaip organizacijose. Atsiminkime per
nykščių Lietuvių Dienų Chicagoj. Tada di
džios lietuvių minios, gerai susiorganizavu
sios, iš visų Chicagos kolonijų atmaršavo ir 
pripildė McKinley Parkų. Tai buvo Chicagos 
lietuvių, triumfo diena. Turėjome tada augštų 
svetimtaučių svečių, skambėjo apie šį lietu
vių įvyk) Chicagos didžiuosiuose angliškuose 
laikraščiuose. Buvo atbalsių apie Chicagos 
Lietuvių Dienų ir Lietuvoj. Keno jėgomis tas 
didžiulis darbas buvo atliktas?

LIETUVOS VIDAUS GYVENIMAS.
(Rašo musų korespondentas) ■■■

(Tųsa)

Vieni kampuose stovi, kad 
būtų vietos kitiems atsigulti. 
Kada šie šiek tiek pramiega, 

j tai stovintieji pasikeičia vie- 
| tomis. Tokiose sąlygose teko 
išgyventi apie 10 dienų. O gi 
tardymai! Nors jokių davinių

GOODYEAR ' BALIONAS'’ NUSILEIDĘS Į VANDENĮ.

kai, gi dabar jie valkai ir kai
po tokį už kiekvienų tiesos pa
sakymų užsitraukia paniekų ir 
kalėjimų.

Kas bus toliau? Ar atenta
tai baigsis? Galima tikėtis, 
kad ne, nes nauji plečkaitinin- 
kų pųsiuntiniai vis nuolat per-

nėra kuom buvo galima kai- įžengia sienų. Kas kart dažnes

Publlsbed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 66.00, Slz Montha 

— |I.6O, Three Monthe — 66.00. One Montb — Tie. 
Morape — One Tear — 67.00, Slx Montha — 64.00, 
Copy — -08c.

Advertlslng ln “DRAUGAS** brlnga best resulte.
Advertlslng ratas on appllcatlon.

"DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

DIENOS KLAUSIMAI
FEDERACIJOS ROLĖ PRAEITY IR 

DABAR.

A. L. R. K. Federacijos 19-tasis Seimas 
jau čia pat. ,

Organizacijos Seimas yra jos kaip ir
“rokundas sumenės”. O tas “rokunda^” rim
tėja arba bent privalo rimtėti, kuomet su
laukiama brandos amžiaus.

Jei organizacijai taikysime žmogaus 
mųstų, tai. pamatysime, kad Federacija jau 
pasiekė brandos amžiaus. Tad kaipo nuo to
kios reikia tikėtis rimtų užpelnų ir naujų 
darbų u&ibriežimų.

Ar Federacija savo rekorde turi tokių 
drūtų pliusų ir tokių smulkių mi-

r- kad ji užsipelno' lietavių
katalikų .veikėjų simpatijos ir paramos ir 
tuomi pat prisidėjimo prie jos veikimo? O 
gal nuodugnus “rokundas sumenės” atidengs 
laibus Federacijos pliusus ir storus minusus? 
Tokiame atsitikime Federacijai butų artimas
galas.

Tikras Federacijos įvertinimas lai lieka 
. istorijai. Šiuo tarpu-gi, prileiskime, kad Ame
rikos lietuvių katalikų veikėjų tarpe butų pa
darytas atsiklausimas ar Federacija palaikyti 
ar palaidoti, tai nėra abejonės apie tai, kad
didžiuma stotų už Federacijos palaikymų.

Federacija turi garbingų pradžių. Svar
biausiuoju jos įkūrėju buvo a. a. kun. A. 
Kaupas, pasižymėjęs publicistas ir sociologas. 
Nuo pradžios Federacija tapo vieninteliu or
ganu, vienijančiu Amerikos lietuvius katali
kus. Šalę jos nieko panašaus nebuvo ir ne
bandyta įsteigti.

Federacija, tiek metų išgyvavus, turi iš-

Lietuvių Dienų rengė Chicagos Federaci
jos apskritys ir kolonijose draugijos ir šiaip 
jau žmones suorganizavo Federacijos darbuo
tojai.

Tie patys darbuotojai pasirodo veikimo 
fronte ir kitais atsitikimais. Šv. Kryžiaus lie
tuvių ligoninės pašventinimas įvyko su di
delėmis iškilmėmis, dalyvaujant Jo Eminenci
jai Kardinolui Mundeleinui ir dalyvaujant mi
nių minioms lietuvių
iškilmės nestojosi magi 
jimu, o reikėjo prie to visuomenę įjudinti. To 
gi judėjimo priešakyje buvo Federacijos dar
buotojai.

Faktinai imant juk ligoninės įsteigimas, 
tai yra Labdaringosios Sųjungos darbuotė, 
atlikta daugiausia Federacijos veikėjų pas
tangomis.

Tai-gi dabar, kuomet Federacija baigia 
antrų desetkų gyvavimo metų, kuomet ji pa
sižymėjo naudingais darbais per praeitus me
tus, kuomet ji prie visuotino Amerikos lietu
vių apsnūdimo, tiek gajumo dar parodo, tai 
apie jos likvidavimų arba kokias ten radika
les reformas kalbos negali buti.

P. Gudas.

tinti, tačiau tardymai buvo da
romi žiauriau, negu žmogžu
džiams. Dar vienas labai ka- 
rakteringas reiškinys, kuris 
baisiai erzino areštuotuosius, 
tai tardytojas komunistas An- 
driejunas.

Kada Vainauskas, pradėjus 
rusams veržtis į Lietuvų, savo 
parapijoje darė mitingų ir 
kvietė savanorius tai Andrie- 
junas, tos pačios parapijos
komunistas, susiorganizavęs

i, iš visų kolonijų. Tos k01|lunish! bnri n.puolė mitin 
lagiškos lazdelės švystels-1 k . yaitwUrKa ko neuž

PASAULINIO KARO AUKOS.

6ų ir pati Vainauskų 
mušė akmenimis. Šiandien, ne
priklausomoj Lietuvoj, tas, ku 
ris savo gyvybę statė pavojun, 
kuris papuoštas Vyties kry
žiumi, laikomas neištikimu, 
vertu po kalėjimus tampyti, o 
gi tas, kuris organizavo komu
nistų komitetus, kuris padėjo
į Lietuvų briautis rusams, už-
ima tardytojo vietų ir turi pui
kios progos atsikeršyti savo 
senam priešui. Argi gali buti 
skaudesnis pasityčiojimas, 
kaip šis? Tokiais žygiais nie
kas nepirko sau draugų, ne-

. .'pirks, turbut,. jęj&utininkai. 
Nors Vasylius jau kelios die

ni pasikartoja atentatai prieš 
policijų ir šnipus. Reiškia te
roras eina vispusiškai: val
džios atstovai kankina arės- 
tuosiuosius, nežiūrint ar kal
tus ar nekaltus, Lietuvos iš
davikų gaujos terorizuoja val
džios atstovus. Kuom visa ši 
košėj baigsis sunku nuspėti, ta 
čiau reikia pripažinti, kad 
Lietuvos gyvenimas nėra nor
malus ir taip ilgai tęstis ne
galės. Dievo, žinoma, rankoje 
visa yra. Viduje jokios, galima 
sakyti, kultūrinės pažangos nė 
ra: leidžiama laikas diena iš 
dienos laukiant nežinia ko. Su 
užsieniu — neturime jokių 
draugų. Su vokiečiais pasira
šytoji prekybos sutartis atida
rė laisvų kelių kolonizuoti 
Lietuvų. Esant visur pinigų 
stokai, ilgai turbut nereikės 
laukti, kaip geresnės sodybos 
pradės pereidinėti į vokiečių 
rankas. Ka-gi Lietuva iš vokie 
čių už tai pelnė. Sakysim di
džiausį palankumų prekių 
muitams. Bet štai vienas nors 
gana smulkus, bet karakterin- 
gas atsitikimas, kaip vokiečiai

nos kaip buvo suimtas, ir nu-
statyta atentato kilmė, tačiau 
ateitininkų nesiskubino paleis-

Praeitame liepos mėnesy sukako penkio
lika metų nuo pasaulinio karo pradžios. Sta
tistikos daviniai parodo, kad žmonių aukos 
kare buvo milžiniškos. Būtent:

Vokietija pražudė 1,885,000 žm., 4,248,000 i prašyti, kad paleistų nekaltus
sužeistų, Austro-Vengrija — 1,450,000 žuvu-į dudentus, tai šis su didžiaU-

ti. Ir kada delegacija nuėjo 
pas vidaus reikalų ministerį

šių, 2,000,000 sužeistų, Turkija 450.000 žuvu
sių, 675,006 sužeistų. Bulgarija — 70,000 žu
vusių, 100,000 sužeistų. Viso centrai inės vals-

Naujais įrenginiais Goodyear “balionas” Volunteer 'pa
darė keletu sėkmingų nusileidimų į jūres Los Angeles apie- 
linkėj. “Baliono” kapitonu yra pasižymėjęs lakūnas Kari 
Lange. Šitoks sėkmingus nusileidimas į vandenį, sakoma, yra 
antras aviacijos istorijoj. Apie 10 metų atgal tokį žygį atliko 
taipgi Goodyear “balionas”.

Tai tokios naujienos Lietu

vos gyvenime.
(Galas)

KAS ATLYGINS TAM 
ŽMOGUI.

1917 metais rudenį miestely 
Alma, Mich. rasta pasmaugta 
17 metų mergaitė B. Epler. Po 
licija suėmė keletu' įtariamų. 
Tarp šių pastarųjų buvo ir 
turtingas ūkininkas Albert 
Eicliom. Jis ir kitas, Johnson, 
apkaltinti. Prieš Eichomų liu
dijo Mrs. Anna Gilson Mim- 
naugli. Abudu nubausta kalė
jimu ligi gyvos galvos, nors 
Eichorn visų laikų griežtai gy
nėsi tvirtindamas esąs nekal
tu. .. ųi

Eina dvylikti metai, kaip

iš vakaro, kada mergaitė B. 
Epler rasta arti jos tėvų na
mų pasmaugta, ūkininkas 
Eichorn su mergaitė jos, Mrs. 
Mimnaugh, dalyvavęs pasi
linksminime, jis buvęs girtas, 
paskiau su mergaitė baręsis ir 
pagaliau abu kartu apleidę na 
mus. Už kiek laiko Eichorn 
gryžęs ir savo glėby atnešęs 
mergaitės lavonų. Jinai buvus 
pasmaugta.

Dabar ta pati Mrs. Mim
naugh detektivams išpažino, 
kad jos tie liųdymai buvo me- 
langingi. Ji nepažinojo nei u- 
kininko nei nužudytos mergai
tės. Jų taip liudyti teisme gra
sinimais privertė kažkoks Bau- 
drey, kurs turėjo gauti 1,000 
dolerių atlyginimo už ūkinin
ko nubaudimų.

Michigano valstybės guber-Eichorn uždarytas kalėjime.
Jo prieteliai gerai nusimanė, inatorius Green ir kiti aukštie
kad jis nekaltas, tad tam tik- ji valdininkai labai susidomė-

palankumų LietHfvwe^prekė*n« falui nusamdyti privatiniai de- jo tuo nepaprastu įvykiu. Vai
I pritaiko. Karaliaučiun išvažia-

sios paniekos žodžiais pradėjo 
išmėtinėti: “tegul girdi vaikai 
nesikiša į politikų, tegul mo-

tybės (Vokietija ir jos sąjungininkai) buvo kinasi.” Kada tie vaikai, gy-
sumobilizav'ę 24,550,000 karių, pražudė 3,855,- 
000, sužeisti} — 7,023,000. — Santarvės nuos
toliai žmonėmis. Rusija pražudė 1,800,000
žm„ 3,599,000 sužeistų. Prancūzija —- 1,356,-
000 žuv., 2,560,000 sužeistų. Anglija — 945,-

■ 000 žuv., 2,120;000 suž. Italija — 497.000 žuv.,
950,000 sužeistų. Amerikos Jungtinės Vals-

) tvbės — 56,000 žuv., 240,000 sužeistų. Serbija

bandytus veikėjus ir žengia pramintais takais. 250,000 žuv., 170,000 suž. Belgija

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI

-.... . ... ....... . Ražo J. J.

(Tąsa)
Šitie puikuoliai ne tik niekina sau ly

gius žmones, atmeta šalin visokių vyres
nybę, bet jie taipgi nenori ir Dievų pri
pažinti ' >i ; ‘3

Jie nenori pripažinti, kad Jis jiems 
davė pradžių, kad jie Jam privalo pri
klausyti ir Jo paliepi muis privalo vado
vautis. Jie nepaiso apie Dievo įsakymus 
ir žengia giliau ir giliau į nedorybes pa
laidai gyvendami. Kas tam Vra 
Niekas* kitas nėra tam kaltas 
jų puikybė, nuolankumo stoka

Gal niekados mums taip į nereikėjo 
nuolankių žmonių, kaip mūsų Vaikais.

Nuolankus žmogus kitaip elgiasi. 
Jis pripužjstn save tokiu, kok u jis yra

kaltas ? 
kaip tik

vybę statydami pavojun, gynė 
Lietuvų, tuomet jie nebuvo vai

žiavo studijuoti keletas stu
dentų. Vienas jų gauna iš 
Lietuvos siuntinį gana gražių, 
lietuviškų kilbasų. Vokiečiai 
muitinėje, pamatę kilbasas, 
tuojau įsako grąžintų arba 
vietoje sudeginti. Girdi, nega
lima mėsos iš Lietuvos impor 
tuoti, kad neužkrėstų ligomis. 
Studentui, kuriam siuntinys 
buvo labai malonus, nebuvo 
išeities.

tek/tivai ir šiems pavesta tyri
nėti tų visų reikalų.

Mrs. Mimnaugh, kurios bu
dynių teisme einant ūkininkas 
Eichorn nubaustas, pirm kele- 
rių metų persikėlė gyventi į 
Kenoslia, Wis. Detektivai ją 
surado ir jiems pavyko iš jos 
išgauti raštu išpažinimų, kad 
jos liudymas prieš Eichorn 
buvo melagingas.

stybės teisingumo departamen 
tas patikrins tos moteriškės 
pastarąjį išpažinimų ir kalinys 
Eichorn bus paliuosuotas. Tuo 
reikalu jau imta darbuotis.

Moteriškei prisipažinti prie 
melagingo liųdymo nėra juo
kai. Už kreivų prisiegų jų lau
kia .aštri bausmė.

Bet kas galės atlyginti ne
kaltai nukentėjusiam ukinin-

Jinai 1918 metais bylos lai- kui? Šiandie jis yra 63 metų
ku teisme aiškiai liudijo, kad

000 žuv., 100,000 suž. Kitose valstybėse — i reiktų, kad pasaulio valdovai ne juokais pa-

60,000 žuv., 240,009 sužeistų. Viso santarvė 
buvo sumobilizavusi 42,200,000 karių, kurių 
5,408,000 žuvo, 10,038,000 sužeistų.

Prie to čia tenka pasakyti, kad, dvasiniu
— 400,000 žuv., 150,000 suž. Rumunija — nuostolių karas dar daugiau padarė.

40.- Turint tokių skaudžių pamokų, rodos, » na iš karų.

saulį vestų, prie nuolatinės taikos. Rėja, kol 
kas dar nematyti tų tikrų ir rinitų kelių, ku
riais einant ištikro butų galima išvengti to
kių skerdynių kokios praeity buvo, o be to ir 
begalo didelių ir skaudžių pasėkų, kokios išei-

to, sakydamas su šv. Pauliumi: “Tas, ko jis taip daro? Tai dėlto, kad norima to mūsų darbų dideliais dėlto, kad jie yra
iuris yra galingas didžių dalykų mun ypatingai pabrėžti, kfls-iš tikrųjų yra 

svarbiausia- žmogaus gyvenime.
Bet kįla klausimas, kas yra tas klus

nusis? Yra tai Dievas dangaus ir žemės

padarė.” Girdėdamas kitus gražiai apie 
jį kalbančius, jis vietoje savintis šitų 
garbę, garbina Dievų ir dėkoja jam, sa
kydamas: “Ne mums, Viešpatie, ne 
mums, bet tavo Vardui duok garbę”.

Dabar, kas gali geriau pamokyti vai
kutį šitos taip reikalingos nuolankumo 
dorybės? Nėra abejonės, kad niekas kitas 
šito negali padaryti, kaip tik mūsų moky
tojos, sesutės, kurios visko išsižadėjusios 
save užmiršta, kad tik galėtų lengviau ir 
geriau patarnauti žmonijos gerovei. Nie
kur kitur negalima geriau nurodyti vai
kui nuolankumo svarbumų kaip tik kata
likiškoje mokykloje, nes tik tenai yra kal
bama apie Kristų, didžiausį nuolankumo 
pavyzdį.

IV. Klusnumo mokykla.
Mes skaitome šv. Rašte, kad mūsų 

Išganytojas buvo klusnus Švenč. Marijai 
ir Šv. Juozapui visų savo gyvenimų. Štai 
šv. Rašto žodžiai: “Ir buvo jiems klus-

Kūrėjas, kuris klausė savo tvarinių. Yra 
tai tas, kurio visi tvariniai privalo klau
syti.

Dar pažiūrėkime, kieno globon jis 
buvo atiduotas ir ko jis klausė? Jis buvo 
atiduotas paprastai jaunai mergaitei, Šv. 
Marijai ir paprastam darbininkui šv. 
Juozapui, kuris tik vargiai uždirbdavo 
duonos sau ir savo šv. Šeimai. Jis klau
sė ir pildė visus savo globėjų paliepimus.

O kokie buvo šitie paliepimai? Ko
kiuose dalykuose jis jųjų klausė? Jis jųjų 
klausė visuose pnprnščiausiuose dalykuo
se. Tai yra tuose dalykuose, kurie pašau

savaimi dideli, garbingi ir visų žinomi. Jo 
akyse tie darbai yra dideli, kuriuos vy
riausybė liepia murtis daryti, kuriuos 
mūsų tėveliai ir tie, kurie užima jųjų vie
tų, mums paveda.

Didis ir garbingas Bažnyčios dak
taras, šv. Bernardas kalba apie mūsų Iš
ganytojų. Jis sako, kad mes turime Die
vų, kuris tapo menkiausis ir klusniausia 
savo sutvėrimui. Toliau, šventasis sako, 
kad Išganytojas savo pavyzdžiu norėjo 
mus pamokyti klusnumo.

Ir vra vaikų, kurie, sekdami mūsų 
Išganytojo pavyzdį, klauso savo gimdyto
jų, klauso vyriausybės ir samdininkų.
Vienas ūkininkas nenorėjo, kad medžio
tojai jotų per jo laukas. Matydamas me
džiotojus iš tolo, jis įsakė mažam vai-

lio akyse būva ir yra mažiausios vertės, į kučiui nubėgti ir užkelti vartus. Medžio

Dicvo jr savo akyse. Jis gerai žibo savo 
trukumus iv atsimena, kad kų tik jis turi, ' nūs.” Šv. Raštas nieko daugiau ir nesą 
yra jam Dievo duota. Jei kas jame yra

kime yra atliekami paprasti} darbininkų 
sunkiai uždirbančių sau ir savo šeimai 
duonos kąsnelį. »

O delko mūsų Išganytojas buvo klus
nus tuose dalykuose? Jis buvo klusnus

gero, tai tų jis ne sau bet Dievui priskai-
ko apie mūsų Viešpatį Jėzų, kaip tik tiek, l'delto, kad parodžius mums, kų Dievas 
kad jis buvo klusnus savo tėveliams. Del- Į skaito dideliu ir garbingu. Dievas neskai-

tojai prisiartinę, tuojau liepė vaiku 
kelti vartus. Bet vaikas atsakė: “Aš ne
galiu, nes savininkas mun liepė nieko ne
tarti ’ ’

Taigi vienas medžiotojas prisiartino 
prie vaikėzo ir tarė; “nelaimingas vaike
li, ar pažįsti mane, aš esu šios šaliesį ka

amžiaus. Kalėjimas jam žymiai 
'pakirto sveikatą. Ir paliuosuo
tas gal jis pasiliks paliegusiu 
kol bus gyvas.

Seniausias garlaivis, staty
tas 1723 m., “Constance” dar 
vartojamas prekėms vežioti. 
Jis priklauso Danijai.

ralius ir galiu tave dabar nubausti. Bet 
šiam kartui, liepiu tau, tik tuojaus at
kelti vartus ir leisti mus.”

Vaikutis nusiėmė kepurę prieš ka 
ralių ir tarė: “Garbingasis Karaliau, aš 
esu tikras, kad jus nenorite padaryti ma
nęs nepaklusniu savo samdininkui. Man 
reikia laikyti užkeltus vartus, nes taip 
buvo liepta savininko.”

Tada pats karalius nusiėmė prieš jį 
kepurę ir tarė: “Aš gerbiu vaikų, kuris 
nenusigąsta ir nenori būti papirktas. Su 
tokiais kareiviais kaip jis, aš užkariaučiau 
ne tik vieną, kitą šalį, bet visų pasaulį.” 
Baigdamas savo kalbų, karalius liepė pa
lydovams kitur joti.

Kiekvienam vaikui privalo būti įkvėp 
ta tokia klusnumo dvasia. Kuris vaikas 
būdamas išmoksta klausyti, tas įsigyja 

džio- brangaus turto visam savo gyvenimui. Sun 
i at- J'ku išauklėti toks vaikas, kuris nėra pri

pratęs klausyti. Jam užaugus negalimas 
dulktas su juo sugyventi. '

(Bug daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas [vėliau kaucija pakelta iki 800 

|dol. kiekvienam. Turbut, pa
sirodė, kad poliemonai labiau 
buvo sužnaibyti, negu išsyk- 
manyta.

Matot, dabar reikės pinigų 
bylai vesti... už tą kvailą, mo
terų “pakusą” — policmonus 
žnaibyti.

Moterys, nežnaibykit polic- 
nionų, kuomet jie eina savo 
pareigas, nes žnaibymas, kaip 
žemiau matysit, brangiai at- 
seina. Žnaibytojoms tas “spor
tas”, gal, ir labai malonus, 
ale įžnybtiems skauda ir iš to 
išeina liūdnos pasėkos.

Rugpj. 1 d., kaip jau ižinote, 
Chicagos bolševikai buvo su
rengę paradą; kad sudrebi
nus kapitalistus, kurie nori 
Rusiją “ užvajevoti ”. Paradui 
papuošti ir didesniam įspū
džiai padaryti, duota būrys 
poliemonų, kad vestų ir lydė
ti} jų eiseną, kad bolševikus 
apsaugotų nuo kapitalistų už
puolimo. Ale moterys (Oi, tos 
moterys!) eidamos neiškentė 
neįžnybusios pol iemonams. 
Kai pakenčiamai įžnybdavo, 
tai dą buvo nieko. Bet kai pra 
dėjo žnaibyti taip, jog įžnyb- 
toj vietoj net mėlynė pasida
rydavo, poliemonai neiškentė, 
sukėlė “revoliuciją” ir areš
tavo 25 komunistų lyderius už 
neispėjimą, moterų — ne
žnaibyti poliemonų.

Areštuotieji paleisti užsta
čius po 300 dol. kaucijos, bet

Žmonija nuo seno laužo sau 
Į galvas, kad atsakytų į klau
simą: kas “protingesnis” — 
vyras ai- moteris? Mokslo vy
rai sveria smegenis, daro kūno 
matavimus, bet padalyti grie
žtos išvados, turint tik tiek 
davinių, negali. Dabar vienas 
fizikas Marage pradėjo tyri
nėti, kas daugiau išeikvoja jė
gos kalbėdamas. Kalbant lie
žuvis iš burnos išstumia orą 
atatinkamai veikiant ir plau
čiams. Marage pradėjo tyrinė
ti, kiek čia reikia išeikvoti jė
gų. Pasirodo, kad ir kalbėji
mas yra gana sunkus darbas; 
palyginimas gali būti toks: 
kiek jėgų suvartoja darbinin
kas per valandą, kad pakelti 
kas sekundė 13 gramų metrą 
aukštyn, tiek pat suvartoja ir 
moteris, kuri per tą laiką be 

i paliovos kalba, arba tariant 
moksliškai: suvartoja 48 kilo- 
gramometrus. Tolimesni tyri
mai parodė, kad moteris yra
geresnė “kalbėjimo mašina”.
negu vyras. Jos balso stygos 
tiumpesnės, ji per tai mažiau 
išeikvoja jėgos kalbėdama,
negu vyras

DEL TĖVYNĖS MEILĖS.
deras dalykas tėvynės mei

lė. Be tėvynės meilės pabirtų 
valstybės ir gautųsi kažin ko
ks kratinys. Išnyktų tautos. 
Tėvynės meilė tai cementas, 
kuris sujungia tautas į nesu
griaunamus valstybės. Todėl 
visuomet sveikintini nuošir
džiai mylį savo tėvynę sūnūs. 
Jiems dainiai dainas dainuoja, 
[sesutės mirusių už tėvynę ka
pus puošia, o jų vardus juk ir 
musų tauta (deja, tik dar, tu
ri būti, ne visų) į amžinai 
gerbiamų žmonių eilę įrašė. 
Taigi branginami idealistai, 
pasišventėliai dėl tėvynės — 
tikri patriotai. Ir kaip juos 
nebranginti? Juk jie net savo 
gyvybę dėl tėvynės paaukoja, 
išsižada savo tėvų, brolių, se
sučių, artimųjų ir visų šios 
žemės, kad ir laikinų, gėrybių. 
Ar tai ne kilnu? Ar neverta
del to gerbti tuos kilniadva- lės vardu prisidengus, skaldo-
sius ir tą šventą tėvynės mei
lės jausmą? j. ,

Lietuviai ir, ypaų katalikiš
kas jaunimas (sakau katali
kiškas, nes visokį socialistai 
ir liberalai tada kitur šildėsi 
ir daugiau į Maskvą žiurėjo) 
puikiausiai įrodė, kad jie pa-
kankamai moka mylėti savo 'paskelbia. Ar ne juokinga?!
tėvynę. Gražu. Tačiau?! Ta
čiau, gaila ir nesuprantama,
kai atsiranda žmonių, kurie butų jos priešais? Nejau Ne- ’ Rusiją, daugelis aukštos kil-
drįsta patriotizmu tiesiog pre
kiauti. Jie mano, kati patrio
tizmas — tėvynės meilė yra
toks dalykas, kuris žmogaus i bermontininkais, o šie patrio
sieloje atsiranda tik tada, kai 
jis Į tam tikrą (ir tik į tain

.tikrą!) sąjungą įsirašo. Ki- 
'taip nubusi patriotas.s Įtojai 
’į sąjungą — patriotas, išsto
jai — ir vėl ne patriotus. Ar 
tai ne juokas? Ar tai ne tė
vynės meilės išniekinimas 11 

J r dar daugiau ir dar liūd
niau darosi, kai tėvynės var
dan pradedama kiršinti masės, 
pradeama kurti visuomenės 
sluoksniuose kova, pradedama

turi būti tuo cementu, kuris
jungia visos tautos narius įįri jokio vižsiėnnmo ir per die. 
vieną nedalijamą kūną, o ne ny _ dienas alkstu J)aug 
tais dažais, kurie skirsto tau-jinįrp Į<jtį serga Įvairiomis li- 

piudyti vieni prieš kitus, kai 'tiečius rūšimis ir greit, užėjus Į g(nnjs
pradedama lysti į bažnyčias, į lietui, nusiplauna. Tėvynės! A„„,1.ikoj „„UOJ1; organi2a.
klebonijas ir net , garbingų , meilė turi būti branginama | (.ija Tanhl ^„erikoniSka Ru.
žmonių sųzmes. Ir tai vis dėl. ir giliai paslėpta, saugojama,, TremUnilJ fc|pimui Drau.
tėvynės meiles? Jei tik tam kad reikale butų galima jų už- ! gj‘ ja H p ]j00mis j.
tėvynės meile, kad paslaptim į kurus ir didžius priešus nuga- j T|',xe(|o Park y (og (lrau
gų jėgų remiami vaikėzai men lėti. Valkiojama tėvynės mei- •• , ’ , , .’,
kos vertės laikraštuke savo lė kasdien ir visur linksniuo-i x, « ... ,. . i , sas Liuoįmis saus tikslu pa-
purvmonns kojomis šliaužiotų į jama nustoja savo prasmės ir
didžiai gerb. žmonių sąžinė
se, tai tokiai tėvynės meilei 
pirmas drįsčiau mesti pasmer
kimo žodį.

Tokia tėvynės meilė — že
mąjį dalykas. Tačiau šiandien 
tai ne naujiena. Tėvynės mei-

ina jaunimas, skaldoma mo
kytojai, moksleiviai, studen
tai, registruojama tėvynę my
lintieji ir nemylintieji asmens,
vienas laikraštukas kiekvie- ' negarbingi tikslų, 
nam savo numeryje atatinka
mam skyriuj net po keletą,
“nepatriotų” kunigų kas kart

Nejau tik saujelė žmonių my
lėti} savo tėvynę, o visi kiti

priklausomybės kovų laiku šie 
dabartiniai “nepatriotai” bu
vo su lenkais, bolševikais, ar

tai liejo kraują fronte?! Abe
joju! '

Tėvynės meilė kūrenasi vi
soj tautoj, ir nė kiek ne ge
resnis patriotas tas, kuris sa
vo kišenėj nešiojasi atatinka
mą popierinį organizacijos na
rio bilietą, ir ne blogesnis tas, 
kurs jo neturi. Tėvynės meilė

virsta kasdienine duona, su 
kuria galima tik nuo bado ap
siginti, o ne jėgų didiems žy
giams Įgauti. Taigi neišmanė
lis butų tas, kuris stengtųsi 
tėvynės meilę atiduoti tik at
skilų būrelių žmonėms, negar
bingas, kurs drįstų sakyti, 
kad tik jis vienas patriotas, 
nevertas tėvynės sunaus vardo 
tas, kurs tėvynės meilę visur 
valkioja ir jos pagalba siekia

Jurg. Ežerietis.
“P. B.”

PASAULIO UŽMIRŠTI.

Kada bolševikai apvaldė

mės ir kitų rusų, kaip vyrų, 
taip moterų, išsisuko iš raudo
nojo teroro išbėgdami į užsie
nius.

Šiandie tų rusų pabėgėliu j džiaugsmo,
visose pasaulio šalyse yra apie tyra bolševizmo priešai. Pasau-

'pustrečio miliono. Rusijoj ją 
palikti turtai ir savastys te
ko bolševikams. Atgal gryžti 
jie negali. Tenai jų laukia ar
ba šautuvai arba skurdas.

Rusų pabėgėlių gyvenimas 
svetimose šalyse yra begalo 
vargingas. Jų didžiuma netu-

šalis tikslu 
tirti rusų pabėgėlių padėti. Ji
nai patyrė, kad padėtis visur 

į apverktina.
Pasakoja, kad svetimose ša

lyse rusams pabėgėliams ii 
darbus gauti yra labai sunku. 
Prie lengvesnių darbų jie ne- 
bepriimami. Jei duodama, tai 
sunkiausi ir papraščįausi dar
bai. Tuotarpu ne visi pabėgė
liai yra įpratę tokius darbus 
dirbti.

Mrs. Looniis stebisi, kad pa 
saulis nuo tų nelaimingi} pabė
gėlių užsisuko. Kaip Rusija 
santarvės valstybių pusėje ka
riavo, tie rusų milionai buvo 
skaitomi prieteliais. Kada 
bolševikai Rusijoje tvarką 
suardė ir karas su Vokietija 
pasibaigė, nukentėję tiesiog 
užmiršti.

Toksai pasaulio nusistaty
mas bolševikuose, iškelia daug 

Rusai pabėgėliai

lis bolševizmą kovoja, bet jų 
tų priešų — pabėgėlių, nei pa
žinti nenori.

Tuotarpu yra žinoma, kad 
niekas kitas bolševikų valdžios 
Rusijoj negali sugriauti, kaip 
tie patys pabėgėliai. Tik rei
kia juos remti, duoti jiems 
progos.

Iš pustrečio miliono pabėgė-' 
lių, anot Mrs. Loomis, tik pus
antro miliono jų turi užsiėmi
mų ir gali pragyventi. Kitų 
dviejų milionų likimas nė
ra kas nei sakyti. Jie reika
lingi šelpimo.

Tikroji žmogaus vertė.

Amerikiečiai — praktiški 
žmonės: jie viską (gražumą, 

dorą, protą ir t. t.) įvertina 
doleriais. Jie pasistengia į- 
i vertinti doleriais ir žmogų i- 
j vairiais jojo amžiaus laikotar-’ 
Ipiąis. Štai skaitmenys.

Kūdikis tik gimęs jau ver
dąs apie 10,000 dol.; paskui 
'kasmet jojo vertė auga po 
.1000 dol. ir 21 metais žmogus 
. vertas apie 30,000 dol., o 30 
metais — apie 40,000. Paskui 
[ žmogaus kaina krinta, žimogus 
[darosi sudėvėta “mašina” ir 
'mažiau gali uždirbti. Jau 40 
amžiaus metais žmogus Ver
tas vos 25,(MM) dol., 50 metais 
— 17,(MM) dol., 60 metais — 8,- 

.500 dol. ir 70 metais tik 560 
dol. Šie skaičiai taikomi to-Į
kios šeimynos nariams, kuri 
uždirba i metus 2500 dolerius.

Kanadoj*; yra per 20 uni- 
{versi te tų.
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LILTUVIAI AMERIKOJE
!Urbanavičius. Taip-gi kiekvie
na kolonija turės savo progra
mą. Bus visokių gardžių už- 

Artinanties Vargoninkų Sų- kandžių, lengvaus gėrimo. Bus 
gos Seimui, kuris įvyks 27 d., gerų ir naudingų dalykų iš- 
š.‘m., Wilkes-Barre, Pa., vie
tinė apskričio vargonininkų 
kuopelė deda pastangų, kad 
kalbamas seimas visame pa
tenkinančiai pavyktų. Seimo 
eiga ' nustatoma sekančiai:

VARGONININKŲ SEIMUI 
ĮVYKSTANT.

laimėjimui. Kviečiame visus 
atsilankyti.

Sv. Gabrieliaus bažnyčia ran 
dasi ant kampo 5tli Avė. ir 
Lapliam St.

Trinliammer’s parkas ran-
Seimas prasideda iškilmingo- tiasi ant Highway 15 tarp Cu- 
mis Mišiomis, kurios bus lai- dahy ir Mihvaukee. 
komos 9:30 ryte, šv. Trejybės'
bažnyčioj. Per Mišias gieda 
vargonininkų choras, “Missaj 
Simi Nominis esu ad cliorum '
duarum vocum, comp. Ig. Mit- j-------------
terer, op. 18,” kurias galima1 Pirmas didelis išvažiavimas 
gauti pas Fisclier & Br. New ,“Excursion”, rengia LRKSA. 
York. Privalu, kad Seimo da-,13 kuopa į AVashingtoh, 1). C. 
lyviai vargonininkai išlaiko Sekmadienį R ugi ucio-August
prisirengtų minėtoms Mišioms, 2o d. 1929. “Coačli” vežimai 5 
kad per pamaldas visi kartu, įvažiuos nuo Šv. Alponso sve-' 
tinkamai sugiedotų. * jtainės Saratoga St. ir Park

Po Mišių, visi susirenka į Avė. 8 valandų ryte, kad spė- 
bažnytinę svet., kur bus pa-'tume į Šv. Pranciškaus Vie- 
ruošti pusryčiai, o po to, ne-,nuolvnų ant sumos, o atgal iš 
gaišuojant, atidaroma seimo A ashingtono 5 vai. vakare, 
posėdžiai. 'Kas norite važiuoti, tai malo-

Posėdžiams laikas pramato-' n?kite įsigyti tikietų išanksto, 
mas neilgesnis 4 vai. Po sesijų nes tikietai ant pardavimo 
dalyviai svečiai, bei viešnios, 
automobiliais vyksta pasidai
ryti po apielinkės kalnus, bei 
pasimaudyt garsiam musų ku
rorte Harveys Lake.

Apie 9 vai. vakare, visi su
važiuoja į Fox H iii Country 
Club House, kur dalyviai, dva 
siškiai, bei svečiai, bendrai va
karieniaudami baigs seimą.

Seimo rengimo komisija rei- | 
kalauja visų seimo dalyvių 
prisiųsti mandatus, arba, taip 
sakant, užsiregistruoti ne ve- Į 
liau 3 dienoms prieš seimų 
taip, kad iš laiko butų žinia, 
ant kiek svečių paruošti pri-i 
ėmimas, bei nakvynė. Regis
tracijos vieta pas J. Stulgaitį, .
122 So. Meade Str. "YVilkes- 
Barre, Pa.

J. Kudirka, S. K. S.

S. B. M.

8ALTIM0RE, MD.

FRANK L. SAVICKAS 
726 West 18th Street

Sports Editor,
Plione: Canal 1603 I

l
STANDINGŠ1OF THE K OF 

L BASEBALL LEAGUE

(Including August 11-th 
gailies).

NORTHERN SECTION

Bridgeport
Cicero
Providenee

W. L. Pct.

North Side 
West Side 
Town of Lake

286
250
250

SOUTHERN SECTION

i Roseland 
jSo. Chieago 
'Marąuette 
Brighton 
Gary Ind.

6 2

2 6

RESULTS OF GAMĖS 
AUGUST 11, 1929.

Providenee 6, Cicero, 4 
Brighton 9, Garv, Ind. 1.

bus tik iki 18 dienai rugpj. 
Galima gauti pas kuopos rašt.

APŽVALGA LYGOS.

Pereitų sekmadienį Pietinė
A. Mažeikų 1019 W. Barre St., iL. V. Svaidisinkų sekcija ūž
ti. Budelis 1801 \\ ickes Avė., 'baigė savo sezonų ir virš pažy- 
pirmoj Lietuviškoj Bofroj ir mėtas stovis kuopų yra galu-

Sekmadieny, rugp. 11 d., Ci-1 
cero Vyčių ratelis, pralaimė
damas 18-čiečiams, užleido pir 
mų vietų Bridgeporto smar
kiam jauktui. Cicero, užbaigu
si visus savo žaidimus, turi 
tris pralaimėjimus, bet Bri
dgeportas da turi lošti du sy
kiu su North Sidės tymu, o jau 
turi ir dvi nelaimes. Taigi, 
jei Bridgeportui pasisektų 
išlošti abu skyrių nuo North 
Side, tai Bridgeportiečiai lai
mėtų Šiaurinės sekcijos čem
pionatų ir gautų progos žais
ti su Roselando Pietinės sek
cijos lyderiais dėlei L. V. Chi
cagos Apskričio čempionato.

Yra vilties, kad Bridgepor- 
tas atsieks savo geidimus dėl
to, kad Northsaidiečių ūpas y- 
ra nupuolęs ir neįstengs duo
ti užtektinai opozicijos, kurios 
Bridgeportas negalėtų lengvai 
nugalėti. ‘Tečiaus Northsaidie- 
čiai dažnai padaro to, ko nie
kas nesitiki ir šį sykį gali sus
tabdyti Bridgeporto žygius 
taip, kaip 18-kiečiai padarė 
didelį smūgį‘Ciceriečiams pa
čiame svarbiausiame niomen-

ir Providenee deleii AMERICAN BOY WINS(dgeport * 
pirmos vietos. Kokia Tamistos 
nuomonė?

GOLDEN STARS B0W TO 
FERNWOODS

Lašt Sunday the Femwood 
Baseball team administered a 
beoting to well known Golden 
Star nine of Roseland in a ra- 
tlier exciting game. The finai 
score was 4 to 2.

PETRAS WISTORTAS NEW 
YORKE.

Musų pagarsėjęs boksinin
kas Petras Wistortas, iš So. 
Chicagos yra išvykęs New 
Yorkan delei keletos imtynių 
su svetimtaučiais. Su kuom ir 
kada musų Petras mušis, ne
teko sužinoti, bet vistiek vė
liname kuogeriausių sekinių.

IŠVAŽIUOJA V AKACIJOMS

Atsižymėjęs North AVestern 
Universiteto golfininkas ir 
‘ ‘ I)raugo ’ ’ bendradarbis^ Kos

te. Jei North Side laimėtų nors tautas Savickas, žinomas kai-

j

• T’SR

J. Garner, popular American 
jockey, is on Hotweed after 
ivinning the French Grand 
Prix at Paris. Hotweed is 
owned by Edmund Esmond, 
English turf follower.

lifornijų. Laimingai 
neužmiršk sugryžti.

CENTRO SP< 
H

Konnie,

DIREK

klebonijoj. Kaina visa kelionė 
$1.75.

Komitetas.

tinas. Tačiau Šiaurinėj sekci
joj tymų pozicijos dar nėra 
[nuspręstos.

vienų syki nuo Bridgeporto, po Konnie, išvažiuoja trims
tuomet sulygintų Cicero. Bri-į savaitėms vakacijoms į Ka- L. A yeių 17- Cleve-

MILWAUKEE, WIS. j
“Lietuvių Diena”.

Kaip visiems žinoma, kad : 
AVis. L. R. K. Apskritys ren- Į 
gia “Lietuvių Dienų”, rugp. ; 
18, 1929, Mihvaukee, AVis.

Mišios Šv. bus 10:30 ryto. 
Tuojau po Mišių visi kartu 
važiuos į Trinliammer’s Par
kų. 2 vai. po pietų prasidės 
programa. Kalbės kun. A. Ba- 
linskas, kun. Garnius, kun.

Baitic America Line
i

Pranešame, kad sekanti šių mėty lietuvių ekskursija

Į Lietuvą Išplauks
RUGPIŪCIO - AUGUST 31, Laivu LITUANIA

Rudens laikas kelionei yra smagus. Keliauti į Lietuvę BALTIC 
AMERICA LINIJOS laivais yra patogu. Jau daugiau, kaip tu
zinas lietuvių užsisakė vietas laive LITUANIA. Manantieji ke
liauti j Lietuvę dabar kreipkitės į mus tuoj ir jūsų kelionės visi 
reikalai bus tvarkoj.

/ X
Paul P. Baltutis & Co.

3327 Su. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

JŪSŲ GIMINĖS
• - r ■" " , (,* f .' l f •

Reikalauja Pinigu
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė

lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę 
patamavimę.

“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf 
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A 
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.

Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

DRAUGAS PUB, CO.
2334 So. Oakley Avenue, Chieago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

Telefonas YARDS 4669

LARVEX
APSAUGO

DRABUŽIUS

Šlakstymas Ixirvex: 
Apsaugo nuo kandžių n«-

skaiManius drabužius, kau
rus, rakandus.

Plovimas l4»rvcxn; 
Apsaugo nuo kandžių

plaunamus vilnonius.
I

TUBBY
\MHAT HAVE W 
GOT tX> THAT 
PACKAGE, DEArt7

its ooLy 
A C.AT

That Would Be Mean.
A CAT' \WHV CHESTER THAT 5 CRUEL. 
LET tT OUT TH1S MlMOTE, TOU'LL Kitu

THE POOR LtTTIE 
TUIMG, ALLWRM>PED 
UP LtKETHAT

Relieve Coughs, Colds, 
Headachc, Rheumatism 
and All Aches and Pains 

with

MO I VlOlč'T MOM 
11$ ALREA0M DEA&

D,

All dr»Min»»—3S« ud fSe !«•
' •ptrildrin'i MwUioiit.iWir f«rm)dSo. 

B&lter than a Mušt ar d Plaster

ž

1

V/HAT DO ypu A
DENO CAT tOToY-Vt HouSE? Vou JUST
TAKE IT OUT OOCT3A AMO OOUH' »T<Z;.—------------

AW,60$H, M0M ’ 
l COOLOM'T OO 

THAT, IT'D BE 
MEAM To B0R.V

tT MOuJ — )

Vi ’mc ••

-MEB8E THE 
PooR- kwtv 
AlAi'T LNE.O 

ALL n-S AJVME 
LIVE-S 't’E.T

t/
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landė, Centro Sporto Direk
torium tapo išrinktas Mykolas 
Pavilonis iš Roselando, L. V. 8 
kp. pirmininkas ir svaidinin- 
kų vedėjas. Vytis Pavilonis, 
nors dar jaunas, bet jau pasi
žymėjo nepaprastais gabumais 
organizavime ir todėl tikimės 
nemažai iš jo per ateinančius 
metus.

LIETUVIAI RISTIKAI.

Visi} lietuvių mylimas risti- 
kas Karolis Požėla, rugp. 9 d.. 
Logan Square Arenoj laimėjo 
ristynes su Mike Romano, ita
lų sunkio svorio čempionu. 
Pirmų paguldymų laimėjo Ro
mano į 6 minutes ir 38 sekun
das, gi antrąjį laimėjo Požėlą 
į dvi minutas, o trečią pagul-

ADVOKATAI:

dymą, Karolis gavo į 4 minu-i 
tęs ii- 55 sekundas. SKAITYTOJI! BALSAL

Tarpe ristikų gandai eina, ŠIMTMETINĖ PARODA IR
kad musų Karolis neužilgo 
gaus progos risties su pagar
sėjusiu Sonnenberg delei pa
saulio sunkaus svorio ristynių 
čempionato. Valio, Karoli!

Tą patį vakarą lietuvis Juo
zas Komaras ritosi su vokie
čiu liaus Steinke vieno pagul
dymo imtynėse. Steinke laimė
jo paguldydamas Komarą į 28 
minutas ir 15 sekundų.

MES.

D R I O O I 3

gentai ir draugijų atstovai ga
lėtų šį klausimą gerai išrišti.

Lietuviš'kų filmų išdirbę jų 
ir importuotojų sąjungą su
manė p. Ona Aleliunienė, 3251 
So. Union Avė. Ji yra didi 
visuomenės veikėja ir nuo se
nai ieškojo priemonių, kad 
šioj srity, Lietuvai suteikus 
progos ir su Amerikos lietuvių

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA

JOHN B. BORDEN
(John Bnrdzinnas Bordcn)

ADVOKATAS

10# W. Aduos St. Rm. 2117 
Wh|Hi«u Kandolph 6717 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Lietuvai atgavus nepriklau
somybę, ir musų broliai lietu
viai Amerikoj labai sujudo: 
griebėsi visokiausių priemo-
nių, kad pagelbėjus savo bro-pagelba įgijurifetu’ 
liauis ir sesutėms patelU Lie-j viskas k(|rių
tuv» ant augiausio visais! ifeitaikytų Lietuvos tradiei. 
žvilgsniais laipsnio. Ir dabar į
iš praeities musų bočių stip
rybės pasisėmę, dirbkime Lie- 

g'PA.NDING OF THE K OF tuvos labui ir visokiais budais
L GIRLS’ BASEBALL 

LEAGUE

Ineluding August 9-tli gailies

Town of Lake 
West Side 
Provdence 
Bridgeport 
Brigbton

Booscvelt 9090 

t 8 Šri • ryte Tel. Repub. 9900

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonss Canal 2552 .

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

, JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

4631Š. Ashkkd Avė’ (2 Ribos)
Telef. Beulevard 2800 

RESIDENCIJA: 
(515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

AV,

RESULTS OF GAMĖS PLA- 
YED TUESDAY 
AUGUST 13, 1929

, J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 9:10 Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177 
Nuo 8 Iki 9 vakare

92 B. 167 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

jų narių prirašyti. Lauksim.
Per du susirinkimu p. Ta-

manauskienė prirašė šiuos as
menis: D. Pudžuviene, Ridic- 
kiene, E. Vasiliauskiene, D.
PodŽUS, O. Baltrunos, S. Ta-Į Ofiso Valandos: 9 Iki 12, 1 iki 
mas, V. Dambrauskiene, B. *“ vak“'
Lukas, J. Palijanskiene, M.
Čepaitiene, O. Miklos, E. Šie- NetoU “th street 
kiene, V. Pakalniene, P. Pa
kalnis, D. Nausėdiene, R. Kat
kus, A. Kripiene, O. Vasnaus-

ASHLAND AVĖ.
Chicago, 111.

Res. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antrus ofisus Ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: IJtarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

’ šventadieniais pagal sutartina.

kiene.
jos, o pelnas pasiliktų lietuvių S Tai ne viskas. Ponia Tama- 
kišenėje. Iš visų Lietuvos fil- nauskienė ligi ateinančio šei- 

I mininkų, buvusių Amerikoj md žada prisirašyti šimtą nau- 
!p. J. Milius pasirodė gabiau-; jų nariu.

kelkime jos vardų taip, kad ,6iU( w p 
visas pasaulis galėtų matyti ir ' n, padaryta UŽUMllazga 
žinoti, jog Lietuva yra kultu-į ir p Milius pasiųs^s j Lie.

ir stipri kad pasitartų su Lietu-
vos valdžia ir pagamintų nau-

nnga, ištverminga
[tauta.
j Tarp Amerikos lietuvių ma
žai yra snaudžiančių, 
eina pirmyn.

Daugiausia dabar dedama 
pastangų, kad prisirengus šiin 
tmetinei Chicagos parodai.

Lietuvių komitetas po va

At Grant Park, 7:09 P. M.
Town of Lake vs West Side 
Brigbton vs Bridgeport

Rožė.

PATS SKAITYK IR KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

‘DRAUGĄ”

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 

lr Ketvergais vakare

Tel. Canal 676 4 Vlrglnla 0380

jų paveikslų. P. J. Milius bus 
Vlsl'kita mėnesį jau sugrįžęs į A- 

nieriką. .
Jeigu inteligentija ir drau

gijų atstovai pritars, galima 
tikėtis didelio įvykio, pana
šaus ,lLietuvių Dienai”, Mc-

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. J. J. KOYYARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel, Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą.

idovyste p. Elijošiaus, rengia [Kin|eJ. parke> „ gal ir dJdes 
kokių tai naujanybių, Lietuvos į nį0 
vardu, neblogai darbuojasi ir Bus nuimti

lūs visų Amerikos inteligentų j

L. Vyčių Mergaičių Svaidinin- 
kių Sezonas Baigsis Petnyčioj 
Rugp. 16 D., š. M., su Sekan

čiais žaidimais :

kiti. .
Metai atgal susiorganizavo 

“liežruvninkų” sąjunga, kuri 
sakėsi dalyvausianti parodoj 
ir kokį laiką putė muilo bur
bulą. Keleiviui paklausus, iš 

j kokių šaltinių padengs išlai- 
jdas, muilo burbulas susprogo 
Ii r putojai atsidūrė blogoj pa-

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 9(98

DR. A. L. YUŠKA

Town of Lake su Bridgeport, dėtyj: parpuolė, norėtų keltis, 
Brigbton su Providence i'bet negali. Meldžiam į talką.

Apie 6 mėnesiai atgal susi-Kas laimės čempionatą mer
gaičių lygoje, kol kas dar ne
žinia. Tik tiek visiems žino
ma, kad pirmą vietą užims 
Town of Lake, Providence ar- ., 
ba West Si dės ratelis. Visi lie.. nePnlruktV siūlų. (Gaida, kad

tvėrė audimo ir veiyimo są
junga. Žiekus gabus audėjas 
ne liežuviu, bet staklėmis, 
Moterys, organizuokitės, kad

lokalių draugijų su vėliavoms 
ir šimtus tūkstančių pavieniij 
žmonių, kas sudarys gražų re
ginį, o ir Lietuvai bus nau
dinga.

Stanislavas^ Gasparaitis,
2153 N. Oakley Avė., 
Chicago, III.

CHICAGOJE
IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 

DRAUGUOS 2 SK. 
SUS-MO.

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandas; prieš pietus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. ▼.

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West (9 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. ▼. Nedėlioj susitarus.

tuviai kviečiami pamatyti nors 
paskutiniuosius musų mergai
čių žaidimus.

! nepamenu įsteigėjos pavar- 
idės). I Bridgeport. — Susirinki-
į Nesenai uižrekorduotas čer- j mas įvyko rugp. 2 d. Dalyvavo 
peris Illinois valstijoj išradėjų nemažai rėmėjų. Išklausyta

OPTEMITRISTAI $250,000 .00. Gauna užsakymų 
po visą Ameriką, ši organiza-

ir išdirbinėtojų sąjungos ant pranešimai iš Centro, Federa-

Ree. tel. VaD Buren (368

DR. T. DUNDULISI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 206 1579 MUwaukee Ava.
Tel. Brunsvrlck 0624

Valandos; nuo 2 iki 7:30 vai. vak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. 
po pietų. “

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrg specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį.. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno lšegzaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, lamų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, įsikerėjusią, 
chronišką ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėlę pas maus.

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1010
86 W. JACKSON BOULEVARD 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-ItAY

2130 ĮVEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai. 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

, DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

i
Tel. Canal 0267 Res. Prospect S660^

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė. 
Valandos. 11 ryto Iki 8 Y>o pistų

8 iki 8:80 vakare

DR. VAITUSH, 0. D.

ei jos; išrinkta dvi delegatės į 
Federacijos Kongresą': O. Ale
liunienė ir M. Mielinauskienė.

Musų veikėja, katra dirba 
tikru pasišventimu sesutėms 
Kaziinierietėms, tai p. M. Ta- 
manauskienė per du susirin-

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451 DR. CHARLES SEGAL

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
LecaJ Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins ūkių jteinplmą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

cija žada išstatyti keletą gerų 
išradimų (modelių). Sumany
tojas St. Gasparaitis. Išradė- 

| jai, vienykimės, kad kitos tau- 
j tos mus nenustelbtų Chicagos
šimtmetinė j parodoj. ikimu prirašė labai daug na-

Labai svarbi organizacija,į rim
tai lietuviškų filmų išdirbėjų | Ponia Tanianauskienė ne- 
ir importuotojų sąjunga. Ši paiso, kad kas ją giria, kas' 
organizacija bene bus viena'apie ją rašo. Jinai darbuojasi Į 
svarbesniųjų, apie kurią ver- 'ir darbuojasi, 
tų \ iešai susirinkus padisku-! Musu pinu. p. A. Nausėdie- 
suotl- .;nė nesykį išsitarė, kad jei vi-

Šios organizacijos reikalais ’ sos rėmėjos tiek atvestų na- 
aš lankiausi pas Kalvaitį, Lie-'rių, kiek p. Tanianauskienė,

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenwood. 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tęl. Cicero 2888

Perkėlė savo

Nedėllomis

Ofiso Ir Res. Tol. Boulevard 5918

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

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

Res. 3201 S. WALLACE STREET

ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

— pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MIDWAI 2880

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valku lr visų chroniškų ligų

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

I
Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,

DBNTISTAI

Tel. Boulevard 1401

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valundos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P. P.

Offloe Boslevsrd TOM
Prirengiu teisingai akinius visuose į tUVOS Konsulą. Gerb. konsulas , tai 1I1USU kolonijoj neblltų nei vak- Nedėllomis lr šventadieniais 

atsitikimuose, egzaminavimas daro- r, i . . . , . 10-12.šiam sumanymui labai pritarė, venos moteries, katra nepri- ’ ----------

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 2001 
Tel. Randolph 0381-0222 Vai. 9-9

Vakarais
1241 SO. HALSTED STREBT 

Tel Vlctery 9682
7-9 ▼. v. apart Panedėllo Ir 

Pėtnpčlos
—------ ---

mas su elektra, parodančia mažiau
sius klaidus.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

daug naudingų informacijų klausytų antram rėmėjų sky- 
suteikė ir lasmenini nui.
dalyvauti, jeigu gaus pakvie
timą į viešą susirinkimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTI8TAH 

9946 Bo. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Panelė B. Lukas tik vienam ( 
susirinkime buvo Tamanaus- 

Laikinoji valdyba rengiasi .kienės prirašyta, kitam susi- 
greitu laiku sukviesti visuo- rinkime jau atvedė naują na-,6558 SO. HALSTED STREET 
tiną susirinkimą, ktul inteli- rį. Ji žadėjo ir daugiau nau- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Tel. Canal (888

DR. G. L BLOtIS 
dentistab

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt st.) 

Valandos: Nuo 0 Iki 18 ryto
Bno 1 iki 9 vakareRaislng the Famlly-

so 'te-F HOHOKN ON VOOU euTYMOBteu TOUB.,
Sis. B toSM.

HOC6H IT •
TB-.P1 f.lT ONTO H't

Extral The Hawk,ns arę qo>ng on an aulo tot|~

tHE. 1
V snjrt. tiini I

Fisher

, •SnjFF, <įtoĮę------
'teP uJEPE JUST
KMOetc aao uno 

, PUT OP uJItH
»XNt> 1

nut06 J
HEN.HA L&r iKE 

1 e NU MC. SEt Hf>w 
HO-PV S

-A i THink UAKV 
\ POU6KINC (T I
į BE PfeUFECTe<

’ HHAiIONAI CABTf

Tel. Bn,nswlck 9616
D&. A. J. GUSSEN

Llstuvlt Dentlstas 
1678 MILWAUKEE AVENUE
Valandos; 0-11, 1-6, (-8:86 

■skmadlsnlais lr trečiadieniais 
pagal susitarimą.

Tel. Lafaystts 6886

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-BAY 
4193 Archer Atmt

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, Chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas U- 
gssvyrų, moterų lr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 18 pietų lr 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phore
2238. arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AyE. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS: 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 
Nuo 7 Iki 9 vak 
Nuo 10 Iki ?
Nuo 2 iki 8

dieną.



CHICAGOJE

Zinin-Mes.

KUR GALIMA GAUTI PED. 
KONGRESO VAKA

RAMS TIKIETŲ.

RADIO ŽŽŽ.

gai pp. Molių, svetingumu ir 
malonumu. Sako, labai apsi
moka Detroitan važiuoti.

X Dr. C. Z. Vezelis, turįs 
ofisą 4645 Ashland Avė., rug
piučio 10 d. išvažiavo su savo 
šeimyna atostogoms. Savo vie-

X Bronė Vaišvilienė, plačiai 
žinomo biznierio p. Pr. Vaiž- 
vilo žmona, Šv. Cecilijos cho
ro (Town ol‘ Lake) narė, pe
reitu savaitę pasidavė tonsihjj^j patiko lietuvį dentistų Dr. 
operacijai. Daktarė Obritis at-Į a p Gurskį. Dr. Vezelis ža- 
liko operaciją ir ligonė kas-Įda grjšt už poros savaįčių. 
dien eina genu.

Dievo Apveizdos Parap. —
pas Pankauskienę, 2021 Canal
port Avė. ir pas Veronika Lu
košienę, 1928 Canalport Avė.

West Sidėje “Draugo” kny

Town of Lake. — Rugp. 10 
d. Leonas Glikšas su Jozefą 
Jucev'ičaitė priėmė Moterystės 
Sakramentų, Šv. Kryžiaus baž 
nyčioje.

įtuvės namą. Sužino apie tai Grišius, direktoriai: J. Klapa- 
'p. J. Valskis, nuperka namą, Įtauskas, J. Naudžiūnas, J. 
Bendrovė pinigu paskolai duo- Valskis, A. Saldokas, P. Gry-
da su sąlyga, kad p. Valskis 
išrenduos krautuvę bendrovės 
raštinei.

Dabar “Gedimino” bendro-

bas ir Ben. A. Jovaišas, sykiu 
dabar lankosi Lietuvoj sykiu 
su klebonu kun. A. Briška.

Juozas.
X Feliksas Laurinavičių au-( vė išmuomavus nuo p. Vals- 

kojo $100.00 įtaisymui laikro- kio krautuvę, supirko naujus SVARBUS SUSIRINK IMA S
gynė 2334 So. Oakley Avė. ir džio Šv. Kryžiaus bažnyčioje. (rakandus, išrašė aukso raidė-
pas Aušros Vartų 
2327 W. 23 Plaee.

kleboną.

X Bridgeportietė, p-lė M.
X A. Kruševičius ir D. Jo- 

dikis, AVest Sidės jauni vai-
Gurinskaitė, grįžo iš atostogų ! kinaj, išvažiavo automobiliu- 
iš Detroit, Mieli., kur buvo niį vakaeijų. Jų tėvai tikisi,
dvi savaiti. P-lė Gurinskaitė 
džiaugiasi detroitiečių, ypatin

GRABORIAI:

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Oraborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausla . 
Reikale meldžiu at- Į 
Slšaukti. o m a.m į
darbu busite uig»-f
nedlntl.
Tel. Roosevelt S516f 
arba 2516 
2314 W. 23rd Plaee i

Chleago. HL

kad jiedu sugrįš prieš rugp. 25. 
d. ir tų dienų nuveš tėvus Į 
“Draugo” pikniką.

X George AVashington lai
vu iš Lietuvos į Ameriką at
važiuoja šie lietuviai Jonas 
Lapeikis, Feliksas Šukevičius 
ir Elzbieta Stačiunaitė. Jie 
New Yorke bus liepos 16 d. 
Jų Įleidimu į Ameriką rūpi
nosi p. P. Baltutis, žinomas 
laivakorčių agentas.

SUĖMĖ PLĖŠIKUS.

1929

VVISCONSINO LEGIONIE
RIŲ SUVAŽIAVIMAS

KENOSHA, Wis., rugp. 12. 
— Šiandie čia prasidėjo AVis- 
consino valstybės Amerikos 
Legiono suvažiavimas. Daly
vauja kei’iolika tūkstančių de
legatų.

kykloje, kurių 1918 m. yra 
įkūręs ir 6 metus Kybartų 
‘Žiburio’ gimnazijoj, eidamas 
jos direktoriaus ir mokytojo 
pareigas. Šiai mokslo įstaigai 

i yra pastatęs 3 aukštų muro 
namus, kurie atsėjo 250,000 li
tų. Tai padaręs gerų žmonių 
aukomis grynai Lietuvoje, iš
Amerikos gauta tik $10.00, į

, . t> v ... z, .» .deny pasilinksminimo vakarajuos aukojo Brazaite Ona is '.
,, , ,, -*,• i Tv , . I Apsiėmė prisidėti darbuotisGrand Kapids, Mich. Išmokė- j . ........................

X Rugp. 11 d. NeR. PrasidJmis ant langų parašus ir nau- 
P. Šv. mergaičių sodalicija ja raštinė atšviečia visų blo- 
laikė susirinkimų. Prisirasė kų ant Fairfield avė. Kad Mykolo parapijos salėj įvyks 
dvi nauji nari; Ona Stani- nebūtų ’ bendrovei didelių iš-j svarbus reikale 25 m. parap. 
sauskaitė ir Agota Pavilaity-^ laidų, nuo savęs dalį raštinės jjubilėjaus susirinkimas. Visų 
tė. Nutarė paaukoti $50.00.renduoja Real Estate agentu-j dr-ju atstovai, visos komisi- 
baznycios maliavojimo fon- rai, kuria užėmė p. Povilas AL jos prašomos būtinai dalyvau-

North Side. — Šiandie, 
rugp. 13 d., 8 vai. vakare, Šv.

dui. Paskyrė $5.00 užimti Šv- Smitas ir Co., taip-gi ir adv. t i. 
Mišias P. Š. į Dangų Ėmimo p. Juozas J. Grišius.
dienoje, rugp. 15 d. 5 vai.

X Rugp. 11 d. įvyko Šv.
Dabar “Gediminas” B. ir S. 

bendrovė, sykiu su P. AL

Valdyba.

Kaz. Ak. Rėmėjų 1 sk. susi- Smitli & Co. rengia viešų nau- 
rinkimas. Nutarė rengti ru-'jos raštinės atidaryma tre-

6 KINIEČIAI ŽUVO

SACRAMENTO, Cal., ru-
čiadieny, rugpiučio 14 d., 1929, gp 13> _ Aštuonį kiniečiai 
vakare. Kviečia visus atsilan- nukentėjo važiuodami auto- 

jęs skolas p. metų spalių mėn. |ren£,,ne P«rap. jubilejmes va- Ikyti ir, jei kas turi kokį rei- mobiliu, kada jų mašina susi- 
3 d. kun. P. Karalius atvyko į kar^en^s’ knr* bus rugsėjo 22. kalą, kaip tai apdraudos, įvai- l<ūlė su kita, nusirito nuo vie- 
Amerikon, kaipo pedagogas' : H jrios njšies Pikolos, pirmų gkelio ir užsiliepsnojo. G žuvo,
(mokytojas) susipažinti su A- ___ ___________~!ar antnj taupymo 2 pavojingai sužeista.
merikos mokyklų padėtimi ir 
mokslo pastatymu. Ta proga, 
Vyriausios Ateitininkų valdy- •

BRIGHTON PARK PUO
ŠIASI.

West Side. — Naktį iš penk 
tadienio į šeštadienį Fabijono 'įnerikoj.

Nors kolonija, palyginus su f 
bos prašomas, sutiko- atsto- kitom kolonijom, yra da jau- 
vauti ateitininkų reikalus A- na, bet žiūrint į greitą biznio,

4 statybos ir kitų dalykų ėjimą

pinigų ar teisių, prašomas 
kreiptis naujon raštinėm 4425 
So. Fairfield Avė., (Telefonas

Plėšikai išpažino

Policija kalėjime laiko
“Gediminas” budavojimo ir 

skolinimo bendrovės taupymo 
ir paskolų serijos atsidaro

Simpatiškas —
Mandagus j ir Okso ekspreso ofise, 2146 j X Morta Jasinskaitė^ rad-us pįrmyn, Brighton Park nei

Ifieresnis ir Piges-,So. Hoyne avė. bandyta padu- pamestų labai gražių baltais biskį nepasilieka nuo kitų; jis . j
nis už kitų patar- ryti vagystė. Vladas Panikevi- aptaisais vaikų maldų knyge- da greičiau žengia pirmyn. )a dnt /A0’ _ iePos Jr spa 10.

piktadarius, baigusius aukšte
sniąją mokyklų — R. Camy, 
18

Del geriausios rųšies 
klr patarnavimo, šaukit

nPBIOt VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 128®

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH "400", kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiamo visiem* 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales rulmls atdara* 
vakarais Ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenne 
Tel. Lafayette 2082

AUGUST SPECIAL
Geras varnlsh ku

'ris džiuna J ke- 
da tyrias valandas. 

Galima vartoti 
ant medžių ir 
fliorų- arba kll- 
Jonkų. Duodame

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So.. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

greičiau žengia pirmyn, 
čius, ofiso vedėjas, atėjo vė- lę su parašu “Gertrūda Kra-i 15 metų atgal ši vieta buvo 
lai vakare į ofisą. Žiburio ne-'mer”, pridavė “Draugo” ofi- apsodinta kai kur kopūstais, 
degė. Netrukus pastebėjo, kad san. Savininke teatsiima. j kitur neišbrendama žolė au-

X Aušros Vartų blaivinin-Į go; gyveno čigonai ir kur-nie- 
kų būrys nuolatos didėja, y-j kur žmonės pradėjo lotus pirk 

čius tuoj patelefonavo į poli-' pač dabar sustiprino jį šio mė-j ti, mažus medinius namelius 
ei ją ir plėšikai buvo suimti. ■ nėšio Apaštalystės Maldos in- statyti.

pradedama laužtis pro užpa
kalinius langus. VI. Panikevi-

Dn plėšikai po 18 metų am
žiaus, o vienas 11 metų. Ypa
tingiausią, kad tas jaunasis 
buvo komandanus.

tencija kuri aiškiai patvirtina 
išganingas blaiviųįnkų pastan
gas.

X Jonas Jaukštis, 2156 W.

Pradėjus žmonėms, ypatin
gai lietuviams dhugiau ir dau
giau apsigyventi, pradėjo or
ganizuotis draugijos, parapija.

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbystės.

OF7SAS
<68 VVest 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctorv 4088

MUSŲ RADIO.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

West Side. — Aušros Var
tų.bažnyčioje pereitą sekma
dienį kun. Pijus Karalius, pa
sakęs du gražiu pamokslu a- 
pie krikščioniškąją- labdarybę, 
paaiškino, kad atkeliavęs A- 
merikon arčiau apsipažinti su 
šios šalies mokyklomis ir tą 
proga atlankant savuosius tau 
tiečius jų paramos paprašinė- 
ti “Ateities” namams Kaune 
baigti įrengti.

23 St. buvo susirgęs. Jo svei- Įvairios bizmio įstaigos ir ben 
katos pataisymu rūpinosi Dr.> drovės.
Ko\varskas. Dabar p. Jaukštis'1 Balandžio 27 d., 1914 m., sn- 
jau pasveiko. 'siorganizuota “Gediminas”

X Dr. Kovarskas darė ope
raciją p-lei Onai Kulbaičiutei, 
2149 AV. 23 PI. Operacija buvo 
labai sėkminga ir ligonė sveik 
sta. 1

Rap.

ATEINA RUDUO.

Bridgeport. — Vasara bai
giasi ir kartu baigiasi kait- 

X Kun. P. Karalius 8 metus Jos- Dabar žmonės pradeda

budavojimo ir skolonimo ben
drovė arba, trirtnpai sakant, 
lietuvių “spulka”.

Kaip ir kiekvienas darbas, 
bendrovės pradžia buvo sunki. 
Nebuvo patogios vietos kur 
suseiti, nei susirinkimus lai
kyti. Viskas, kur buvo galima 
prisiglausti, tai karčmmos už
pakaly.

Taupyti galima po 12^0., 25c., 
50c. savaitinio mokėjimo už 
kiekvieną $100. Ypatingai ge
ra proga vaikučiams sutaupy- . 
ti gražių pinigų sumų, paden
gimui lėšų, kada pradės lan
kyti Aukštesnės mokyklas.

Tėvai ir motinos, auginan
tieji vaikus, pagalvokite apie 
tai. Dabar geras yra laikas. 
Bendrovės susirinkimai yra 
geras laikas. Bendrovės susi
laikomi kiekvienų trečia
dienį vakarais. Raš
tinė atdara kasdieną.

Raštinės vedėjas p. P. M. 
Smitas, bendrovės sekretorius 
J. J. Palekas, prez. J. Sanda
ras, ižd. J. Vilimas, adv. J. J.

EI. PASAULĮ! MES BE 
A7ILNIAU3 NENU

RIMSIM!”...

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarr.avi mą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
prlemlcsčuose. 
Grabai pigiai

net už 825. 
OFISAS

83S8 South 
Halsted St

Vlctory 40 88

4424 Ro. BockwcH St. 

Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU*

Ofisas: __
4608 8. MARSHFIELD AVENUB 

TeL Boulevard 8277

metu iš New Harmonv, trUų colių brušj 
v ieu kiekvienu ga

liui., ir E. Nicliolson, 20 m., iiionu.
iš Oak Parko. Jiedu išpažino , Tlkt*i W.oo g«l v .. ,. . . ,.v. . -. ,1 st. Louls "Dutch Boy" whlteuzsnmdmėję piešimais ir du iGad įeo svarų ................. 811.50

7 žmogų nužudę ir vienų sužei- Pure Turpentine ........... soc. gal.
dę.

“BAYER ASPIR1N” 
TIKRAI SAUGUS

Imk be baimės kaip nurodyta 
“Bayer pakelyje”.

Ui"

ABAYEfy

not ofM:
the.

Jeigu nematote "Bayer Kryžių" 
ant pakelio ar pilių, tai Jus negau
nate tikro Bayer Aspirln, kuris yra 
milijonų užtikrintas saugus Ir gy
dytojų nurodytas per virš dvide
šimts penkis metus dėl

Tų dainų rues girdėsime 18
1918 gauta šiek tiek pato- d. rugpiučio Ramova Teatre, i £^7“’ skauTOO 

gesnė vieta, tai pas A. A. Pra- ! Daina “Vilnius” ir daugelis J Neuralgijos
yra dirbęs jaunimo auklėjimo 1 ^pintis bizniais. Didžiausias na Stasulį, 4438 S. Fairfield I musų bambės dainų, užrašytų ran^Mi^n^rodynmi"
darbų. Buvęs mokytojas: dve-'didžiumos lietuvių biznis yra avė. Čia nors vieta buvo labai Čiurlionies, Šimkaus ir kitų Į ^ę^^vautinėie taur^^parduo-
jus metus Pilviškių 4 kl. mo-

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 48th Street

Kampas 46th Ir Paulina Sta 
TO. Blvd. 5208

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarneueiu almpatlB- 
kal. mandagiai, gersi Ir pigiau 
negu kitur. Koplyėia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
l’NDERTAKINO CO.
P. B. Had.ey IJc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefone* Tardė 1181

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobiliu* visokiem* 
relkalims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

Baisių 
Neurttia

Galvos Skausmo 
Lumbago 
Rumatlsmo 
Skausmų 

neatdarytam

— tai namai. Į maža, bet vis jau geriau, kompozitorių, yra paduota su-
Namų savininkai dabar pri- ,1<,aiP užpakaly. Mat, 'orkestruoti, kurias griež Cl.i

valo atsiminti, kad L. Vyčių
“spulka” jiems suteiks geriau 
šių patarnavimų. Perkant su
teiks lengvomis išlygomis pas 
kolų, reikale namų taisymo 
taip-gi teikia paskolų.

Taigi perkant ar taisant na
mus reikia atsiminti L Vy
čių “spulka”, kuri savo ofisų

čia buvo real estate raštinė, o cagos Little Symphony Orches 
tokios bendrovės kaip tik ir tras sekantį sekmadienį teatro 
yra susirikusios su Real Estate atidarymo iškilmėse, 
darbais. Taigi ir “Gedimi-j Dainų “Vilnius” parašė
nas” b-vė perkėlus savo susi
rinkimus į Real Estate raštinę,

komp. A. Vanagaitis, būdamas 
vedėju Lietuvos Šaulių choro

pradėjo kas kart ankštyn kilti. Kaune, 1923-24 metais. Žo- 
Pagaliau ir ta vieta, liko per džiai Petro Vaičiūno. Šiais 
maža ir sykiu su a. a. Pr. Sta- laikais “Vilnius” užima pir-

ta centų. Vaistinėje tal-gl 
da bonkose po 24 ir 100.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

___

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardvrare Co., dabar perėmė visų 
bianj J savo rankas ir duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
A WALL PAPER
Palnters * Decorators 

J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

ToL Vlctory 7261

Užlalkau visokių auk- . 
elnių Ir sidabrinių dal- | 

įktų, vėliausios mados 
1-adlo, planų rolių, ra- 
| kordų Ir tL Taisau 
laikrodžius Ir muzikos 
Instrumentus.

turi 3°55 So Halsted st Su ’sn^° ^tine išsikėlė į didesnę,mų vietų po musų himnu. Jų 2650 West 63rd St. Chicago. 
ftirinkimai cti kas ntaminkJ™* ~ «« So- Fairfield ,tari pasiskyrė san nž l'irnr, mtmujck ...»

Tari darbščių valdybų. Nan-į»TC- Cia ir bn™ iki Otavos šanl.ų chorą,. Luta- . ' L
. . j, ,, ... -r Ic-pcnižėc mėnPRin. voje nerasite choro, kuris ųo- Per visa rugpiučio (August)Per visų rugpiučio (August) 

mėnesį kas pirks musų krautu-
jasis “spulkos” pirm. Juozas Ke^lz** menesio.
BarSvis gavo kostomerį pasko-! Pr- Siasn-idamuotų Janagaaųo V, -

1 lai ir antrų kostomerį kurs liui’ liko vėl be raS- mus”. Ši dama skamba netik vėj 100 svarų Hammer Bro-
' užsirašė Sėni už $2 (MM)’ Nau- tinės- Nan,° savininkas statė po visų Lietuvą, bet ir plačioj thers White Lead, tas gaus 
jasis “spulkos” direktorius p tokias su kuriomis Amerikoj, nes ji žadina kiek- 4 colių grynų Chinijos šerių

bendrovė negalėjo sutikti ir, į vienų lietuvį kovoti už atga- 
taip. sakant, buvo priversta | vimą musų sostinės Vilniaus 

gavo du kostomerių paskolos kraustytis lauk. .iš po lenkų jungo,
reikale. “Spulka” gyvuoju1 Na, ar.gi nejuokingu! Beu-! Buk,me pas,rengę 18 d rug- 

drovės turtas siekiu $175,00(1, P1™'1“ sudainuoti su symfpm- 
Rup ' o neturi, savo raktinės. Bet ir > orchestra Si, galing, dai- 

ėia pasirodė iSeitis. Štai, p. Itsmova Teatro atidaryme. 
A. Tiukoiius parduoda krau-

jV. M. Stulpinas, kurio ofise 
“spulka” laiko susirinkimus,

gerai.

PLATINKITE "DRAUGĄ P.

šepetį dykai.
Pristatom visur.

J. BALSEVICIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850

Ghicago, Hl.

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktorius 

8tatau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. Oalifornia Avenne
Telef. Hemlock B52«

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų ir Popleros Krautuvė 

1884 8. LEAVITT ST. Chlcago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

Tel. Bonlevard 4814

M. YUSZKA ft CO.
FIjUMBING a hkatiuo 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4484 SO. PAŪLIMA________

MORTGEčIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama J vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktu*. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas *500,000 00 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tol. Lafayette <788-4718


