
“Draugas” atstovauja orgaatauotq 
katalikų mint}, remia nuoSlrdilal ka
talikiškas draugijas, sąjungas, parai 
pijąs lr lietuvių kolonijas “Draugas" 
džiaugiasi didele katalikų parama U 
nori. kad toliau pasilaikytų tie prle- 
tellžkl Jausmai.

Katalikai pasaullonys turi kilnų ttl- 
davlnj, — {neiti 1 Šeimynas lr J vi
suomenę Kristaus mokslą, atnaujinti 
žmonių dvasią. Jžzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse — tai musų 
užduotis “Draugas“ padės jums tą 
apažtaiavlmo darbą atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite “Draugą."
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AMERIKOS J. VALSTYBIŲ VIEŠKELIO TILTAS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŽMONES TIESIOG BA 

DAUJA VILNIAUS 
KRAŠTE

KIPRAS PETRAUSKAS 
BRAZILIJOJ

APIE 100 ŽYDŲ IR ARABŲ NUŽUDYTA, 
ŠIMTAI SUŽEISTA

Bolševikų Kurstomi Mongolai 
Žudo Kiniečius

MASKVA LABAI KARINGAI ATSINEŠA 
PRIES KINIJĄ

ORLAIVIS “GRAF ZEP
PELIN” J LAKEHURST

AMERIKOS LEGIONINKAI 
AUDIENCIJOJ

Tas vieškelis turi sujungti Amerikos J. Valstybių rytus su vakarais. Čia atvaiz 
duojamas vienas to vieškelio tiltas, New Jersey valstybėje, atsiėjęs 5 milionus do 
lerių. Andai šis tiltas atidarytas.

REIKALAUJA KARO SU 
KINIJA

Siekia rekordo 'tiesiog badauja. Svarbiausią, 
Šiandie ketvirtoji diena, maisto dalyką sudaro duona 

kaip du lakūnai be sustojimo šviežios žolės, grybų, per-1 
skraido Sky Harbor padan- i nykščių pagedusių miltų iri 
gėse, netoli Chicago. Siekia ’ pelų. Ta duona atrodanti ne-1 
rekordo. Nori skrajoti ilgiau paprastai biauriai. Gyvuliams, 
18 dienų. Žibalas, tepalas ir maitinti beveik visi šiaudiniai1 

turi suma-;maistas jiem pristatomas ki-,stogai nuplėšyti. Gyvasis in-j 
ašti išpilti, tu orlaiviu. , .ventorius visiškai sunykęs,
idinti sau Tais lakūnais yra: Steele Dar dabar pašalpos būsią rei- 
,. - . v - ir Mossman. kalinga 129,131 asmeniui. Tam
nlojai tam . ~~-------* reikalui išleista 4,887,211 zlo-
teismo ga- APkrauste siuvyklą tų, iš kurių tik 3,000,900 da-
•tion ” Keletas plėšikų aną naktį vusi lenkų valdžia, o likusius,
__  užpuolę apkraustė rūbų siu-' apie du milijonus turėsianti,
i vykią Saniuels, Weiner & Bu-J sudėti pati vietos visuomenė.)

įrke, 1728 No. Damen avė. Tro-
ontestantų,'j(U įęįVežė pagamintų drabužių 
rys, suposi jr gelumbės vertės apie 40,000

ARABŲ SU ŽYDAIS KOVA 
PALESTINOJE CHICAGOJE

LOS ANGELES, Cal., ru- 
gp. 26. — Vokiečių; orlaivis 
“Graf Zeppelin” iš Japonijos 
i čia greičiau atskrido, negu 
tikėtasi. !; *•»

Šiandie anksti ryte orlaivių 
stoty nusileido. Kaip 8:00 va
kare jau buvo paimta reika
lingas žibalas ir pirm pusiau
nakčio šį miestą vėl apleidžia. 
Skrinda į Lakehurst, N. J.,1 
kur jam baigsis aplink pašau-; 
lį skridimas. - i

Jei bus atatinkamas oras,' 
tai orlaivis į Lakehurst skris 
per EI Paso, Kansas, St. Lo
uis, 'Chicago ir Cleveland. Jei Į 
bus oras blogas — EI Paso,f 
New Orleans, Birmingham, 
Wasbington ir Baltimore.

Iš Japonijos Į J. Amerikos 
Valstybes užėmė skristi apie 
63 valandas, arba triskart 
greičiau, negu garlaiviais.

Orlaivy yra 41 vyras įgu
los ir 19 keliauninkų, inėmus 
vieną moteriškę. t

Komendantas Dr. Eckener. 
yra daug pavargęs ir sirgu
liuoja. Kaip tik išlipo iš or
laivio, jis tuojaus automobi
liu paimtas čia į viešbutį.

26 VOS IŠGELBĖTĄ

MONGOLAI NUŽUDĘ 
160 KINIEČIŲ

300 -KILOMĘTRŲ 
VANDENIU

. J . V .. MUKDENAS, Mandžiūrija,
ginti arabų, nes pastarieji ,
stipriai ginkluoti. ru^- 26. - Sukilę mongolai

Britų valdžia imasi visų ga- nomadai (tie, kurie neturi pa- 
limų priemonių tą kruviną ra-'stovios gyvenimo vietos) Hu- 
sinę ir religinę kovą numal- j runbuir apylinkėse išžudė 160 į 
Sinti. Bet turi mažai policijos kiniečių. Tas dar daugiau pa- 
ir kareivių. Prisiunčiama tad blogino padėtį Mandžiūrijoj.' 
daugiau kariuomenės. Kinijos valdžia įsitikinusi, •

Nemažas skaičius žydų pa- (kad mongolus sukiliman suku-' 
sislėpė į svetimų šalių kon- ( rstė bolševikai. Kiek žinoma,1 
suliatus, į katalikų prieglau- mongolų tarpe darbuojas ko-! 
das. Kiti pasprųdo į Siriją. munistai.

Žydai yra nuomonės, kad -------------------------
arabų sukilimas, prieš žydus BOLŠEVIKŲ VADŲ TARPE 
laipsniškai keičias' sukilimu NESUTIKIMAI
prieš Britų valdžią. Palesti-----------------
noj gyveną žydai apimti bai- RYGA, rugp. 27. — Vyriau- 
mės, šaukias pagelbos. sias bolševikų kariuomenės

Palestinoj yra keli tūkstan-, Tolimuose Rytuose vadas, ge- 
čiai J. Am. Valstybių pilie- nėr. V. Bluecher, iš kariuo- 
čių. Ir šie reikalauja apsau- menės pašalino 24 karininkus.! 
gos. Šie dabar priešais vadą iške-,

MIRĖ VOKIEČIŲ FIELD 
MARŠALAS

-------------------Panevėžio tunto skautai V.
Pietinėj miesto daly bomba 'Jurgutis ir II. Čerkesas ne
praeitą šeštadienį vidudie-į seniai sugrįžo iš įdomios ke

liu susprogdinta bomba na-! lionės po Lietuvą. Jie keliavo1 
nų angoje, 6409 S. Ashland, tik dviese ir pačių padaryta,.

sportiška valtim “Pramoga.”,
____________ Iš Anykščių Šventosios upe

atplaukė ligi Kauno ir iš čia 
Nemunu ir jo intaku Jūra nu
siyrė ligi Tauragės. Kelionėj 
išbuvo 10 dienų, nuplaukė a- 
pie 300 kilometrų.

Kitąmet panašiu būdu pa- i 
važinėti po Lietuvą mano ir 
daugiau skautų. Matyti, jie į- 
pratins mūsiškius daugiau do
mėtis savu kraštu ir jo gro
žybėmis. “R.”

Moteriškė apiplėšta
Nežinomas plėšikas įsigavo 

į Mrs. E. Bordavoc pagyve
nimą namuose, 6038 Kenmore 
avė., ir nuo jos atėmė 109 do
lerių ir 6,000 dol. vertės bra
ngenybių.

KAS APIE LIETUVĄ 
RAŠOMA 10 ŽUVO, 44 SUŽEIS

BERLYNAS, rugp. 2(f. - 
Paryžiaus—Berlyno eks presi- 
nis traukinis arti Duereii nu
šoko nuo bėgių. 10 žmonių žu
vo, 17 pavojingai ir 27į leng
viau sužeista. <

Poliemono pašautas

73-ios ir Racine gatvių apy
linkėj poliemonas Ryan pašo
vė įtariamą plėšiką Ch. Rag 
nitz, 30 m.GAL MACDONALD VYKS 

f HAGĄ LAKŪNŲ LENKTYN 
CLEVELANDEPARYŽIUS, rugp. 27. — 

Kadangi Haagos konferenci
joj valstybės negali susitaiki
nti dėl karo atpildymo pasi
skirstymo, iš Londono prane
ša, kad gal į Hagą vyksiąs 
Britanijos ministerių pirmini
nkas MacDonald.

NUBAUDĖ “ID. ŠTIME’
CLEVELAND, O., rugA 

— Čia prasideda visos šį 
lakūnų, vyrų ir moterų, n< 
prasta pramoga, kas bus Ij 
ta lenktynėmis.

SUGRIAUTA TVIRTOVE

KIEK VOKIETIJAI ATSIEJO jai iš vaistinės parnešta vie-j Gryžusi namo motina už tai tų pinigine pabauda arba 1| 
KARAS • toj kastorijos glicerinos. kris vaikus užmušė. Ketvirta-1 mėnesiu kalėjimo. I

----------------- ------------------------- Isis, 6 metų berniuka’s, pabė-| Po 500 litų arba 1 mėnesį I

BERLYNAS, rugp. 26. — įspėja prieš “rakleterlus” 'go ir iš laukų pašaukė tėvą. kalėjimo nubausti už visuo-j
Laikraštis “Ache Uhr Abend-i Valstybinės mokesčių (tak-^Kol tėvas suspėjo parbėgti, menę kiršinančių gandų sklei- 
blatt” rašo, kad Vokietijai sų) komisijos pirmininkas Ma motina šuliny nusiskandino. J dimą ir Bolis Ivickas su A. 
praeitas karas, neskaičiuojant lone žmones įspėja prieš “ra-1 Arti Kilotov miestelio vie- Vaivada. “R.”
karo atpildymo .(reparacijų), kieterius”. Jis sako, kad su-'no valstiečio žmona savo dvie-Į ------------------------

atsiejo 54,240,000,090 dolerių. Riorganizavo grupė advokatų, jų metų berniuką už 24 litus Ateinančių metų vasarą sta- 
Tais pinigais, anot laikraščio, kurių tikslas yra žmones įti-' čigonei pardavė, kuri tuojaus' tistikos biuras mano surašy- 

kiekvienam Vokietijos vyrui, kinti, kad jie mokesčius su-' pasprūdo su tuo gyvu pirki- ti visos Lietuvos ūkius ir jų 
moteriškei ir vaikui būtų ga- mažinsią. Malone įspėja tų niu. Kaimynai moteriškę su- inventorių. Tuo surašinėjimu 
Įima įsigyti po vieną automo- žmonių apsisaugoti. Nes jie įėmė. Suimtoji teisinasi nepa- nori sužinoti, kiek piliečiai 

bilių. nieko panašaus negali atlikti, prastu skurdu. turi privačių gėrybių. “R.”

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Išdalies debesiuota; 
gali būt lietaus; kiek /vėsiau.

KENTUCKY ANGLEKA 
ŠIAI UNIJOJE

PINIGŲ KURSAS
SUSPROGO AMUNICIJOS 

SANDELIS Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 svV sterl. 4.85 

Francijos 100 /frankų 3.93 
Belgijos lOPfibelgų 13.89 
Italijos IJOO /lirų 5.22 
Yiliielijos 100 markių 23.80

mi, kad Kentucky anglių ka- NANKING, Kinija, rugp 
sykių plotuose iš 14,000 angle- 27. — Šalę šio miesto suspro 
kasių jie 11,900 suorganizavę1 go valdiškas amunicijos san 
unijom 'delis. Žuvo 17 žmonių.
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Ualna kasdien, Igskynu Mkmadtonlva 

PRENUMERATOS KAINA: Metams — >«.••. Pa

se! Metų — >8.60. Trims MAneslams — >1-00, Vi! 
■teeslu! — 76a. Europoje — Metams >7.»t, Pusei Metų — >100, Kopija .Ola

Bendradarbiams lr korespondentams raitų 
■aa. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlstundlama 
tikslui pašto ienklų.

ROCaktorius priima
kasdien.

nuo Iki vaL

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkala

H^albimai sekančiai dienai priimami
vaL po piet

iki B

ii DRAUGAS
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — >«.00, 81z Months

__ >>.60, Three Months — 11.00. One Month — Tie.
■urope — One Tear — >7.00, Slz Months — >4.00, 
Oepy — .08c.

Advertlslng ln “DRAUGAS” brlngs best reshNa
Adrertlslng rates on appllcatlon.

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

LIETUVIU KATALIKŲ VIENYBĖ
(Pabaiga)

Bet gal ištikrųjų Federacija atgyveno 
savo dienas ir mes ją. neva palaikome ot, taip 
sau, dėl viso ko, lyg gėdydamiesi ją likviduo
ti kaipo nuveiktųjų darbų paminklą ir leidžia
me jai badu numirti, nevienas nenorėdamas 
būti jos mirties prieižastimi ir stumdome ją 
nuo seimo iki seimo, tartum nedrįsdami pa
sakyti: amžinąjį atsilsį. Jei ištiesų. taip bu
tų, tai išdrįskime būti vyrais ir atvirai tar
kime jai atsisveikinimo žodį. Bet tuomet kas 
gi mums beliekti? Ar gyventi be visuomeni
nio autoriteto? Tas negalima. Mums autori
tetas reikalingas. Bepiga Lietuvoj. Jie ten 
turi Episkopatą; šiais laikais labai gerai sut
varkytą. Negana to, jie turi gerai suorgani
zuotą Katalikų Veikimo Centrą. Mes gi, lik- 

jvidavę Federaciją, nieko panašfeus neturė
tume. O vienybė musų katalikiškoj darbuotėj 
būtinai reikalinga.

Paimkime kad- ir moksleivių šelpimą. Mes 
to gražaus .darbo negalime išsižadėti. Lietuvių 
inteligentų ir čia ir Lietuvoj esame reikalingi. 
Federacija, nors pastaraisiais laikais dėl lė
šų trukumo silpnai veikė, bet vis gi vieną —

I kitą moksleivį yra sušelpusi. Tasai šelpimas 
,dabar jau atatinkamai sutvarkytas. Kad tik 
butų finansų, Federacija, įgijusi prityrimo, 
jau nebedarytų klaidų ir teiktų pašalpos tik 
(saviškiams. Deja, lėšų trūksta, ir kuomet Fe
deracija jau išmoko savo darbą, musų išeivi
ja užraukė savo delmoną ir neduoda jai pro
gos parodyti ką ji gal tame dalyke padaryti, 

i Toliau seka aukų rinkinio klausimas. Iš 
Lietuvos vis dar atvyksta aukų rinkėjų. Jų 
nusistatymas kartais nevisai mums aiškus. 
Biina tokių atsitikimų, kad žmogus nežinai, 
kaurą rinkiką įsileisti, o katram duris užda
ryti Kuomet Federacija, ar, jei norite, Ka
talikų Veikimo Centras gyvuos, tąsyk pigu 

iMrl* ■■■

Biasius Būdavus.

TAMSUS SAULĖTEUAL
------------  Apysaka. ■ —

(Tąsa)

4.
Šventadieniškai nusiteikęs vakaras. 

V^l aplinkui krebžda milijonai rugių var
pų'ir viliojančiai žvalgos mėlynakės rugia
gėles... Žiogai giesmių grandinės neper

traukia... Danguje vienas kitą gainiojasi 
lankotus ir vikrus debesėliai... Vėjelis ty
lutėliai kvatoja išdraikęs mergaitės kasas 

ir akiplėšiškai įsivėlė avino nugaron... .
Aleksandras vėl nešinas tą pačią kny

gą slenka ežia... Paskui atsiskleidžia ir 
tarsi skaito, o širdis laksto kaip vėjavai

kė... Akyš^tik žiuri per akinių viršų ir rai
džių visai ięemato... Žvalgos į Andriulienės 
kiemą — jVk susitarė susitikti.:.

Paskui Kečias i ant akmens. Širdyje 
tvenkiasi užuojai-tla faunai ir skriaudžia
mai mergaitei... Galia™ viskas plečiasi ir 

virsta giliu, stipriu gailesiu... Jam Morte

tas klausimas išrišti. Reikia tik susižinoti su 
Katalikų Veikimo Centru ir įsileisti tik tą 
kolektorių, kurs turės atatinkamą rekomen
daciją.

Turime taip pat nemaža, bėdos su viso
kiais artistais — menininkais. Menas neutra
lus dalykas, bet vis-gi, jei menininkas savo 
privatiniam gyvenime nusistatęs prieš katali
kus ir gerbia tik jų pinigus, tai mes privalė
tume parodyti jam nepasitenkinimo ir įsileis
ti tik tokius menininkus, kurie turėtų iš Lie
tuvos Katalikų Veikimo Centro palankių pa
liudymų. Čia gal kas pasakyt, kad butų bar
bariška boikotuot meną. Ne, mes tikrojo meno 
neboikotuojam. Mes nenorime barbariškojo 
meno. Juk matėme, kaip nekurie menininkai, 
pristigę rimtų meno dalykų, patiekė mums vi
sokio jovalo, prieš kurį geresnėji musų liau
dies dalis protestavo. Taigi ir čia Federacija, 
ar Katalikų Veikimo Centras gražiai galėtų nus 

musų visuomenei pasitarnauti.

Taigi, ar šiaip tą klausimą versim ar ki
taip, mums reikalinga vienybė, o ji be tam 
tikro autoriteto neįmanoma. Reorganizuoki
me, tatai, ir sustiprinkim musų Federacijų, 
ne jrien mainydami jos vardą — tas nesvar
bu — bet rimtu nusistatymu įdėkime į ją tiek 
pastangų- ir energijos, kad ji rimtai atsto
vautų bendrus išeivijos reikalus.

KALENDORIAUS KEITIMO KLAUSIMU.

ĮVAIRUS straipsniai
SESERŲ KAZIMIERIEČIŲ 

darbuotė užjūryje, 
MUSŲ BRANGIOJE 

TĖVYNĖJE.

Jungtinių Amerikos Valstybių nacionalis 
komitetas kalendoriaus keitimo klausimu an
dai valstybės sekretoriui Stimson patiekė ra
portą apie savo nuveiktus darbus tuo reika
lu.

Raporte komitetas pažymi, kad kalendo
riaus keitimo sumanymui pritaria kaip or
ganizacijos, taip pavieniai profesionalai ir 
kiti. Sako, visi stovi už Grigoriaus kalendo
riaus keitimą.

Bet religinių organizacijų plačiau neatsi- 
klausta, kadangi komitete nei viena bažnyčia 
neatstovaujama.

b
Komitetas patyręs, kad Šventasis Sostas 

nepalankiai atsineša į naujo kalendoriaus pro
jektą. Naujam kalendoriuj įvyktų kilnojamų 
švenčių keitimąsis, gi tas nepageidaujama.

Šventasis sostas daugiausia domės atkrei
pia į Velykas, nuo kurių priguli kitų švenčių 
nustatymas. Šventasis Sostas galėtų pritarti 
tik atsiradus labai svarbiai priežasčiai keisti 
kalendorių.

Pagaliau komitetas patyręs, kad kalendo
riaus keitimo klausimą Šventasis Sostas įteik
siąs Vyskupų Tarybai, kuri, matyt, busianti 
į Vatikaną sušaukta ateinančiais metais.

Naujas kalendorius turėtų, kaip žinoma 
tryliką lygių mėnesių, kiekvienas po 28 die
nas.

Kalendoriaus keitimo klausimas yra tarp
tautinis. Po didžiojo karo šis projektas iškel
tas T. Sąjungoje ir pastaroji tai visa pavedė 
aptarti visoms pasaulio atskirioms valsty
bėms. Kiek žinoma, kiekviena valstybių pas
kyrė specialius komitetus, kurių tikslas yra

lės gaila... Akys godžiai nusėja rytinę pu
sę... Bet Andriulienės kieme tuščia... Gim
sta abejojimas: ar-gi Mortelė butų pame
lavusi.

Šiaušiasi nerami Aleksandro ambi
cija ir vos, vos sujudėjęs pyktis ėmė stip
riau raizgytis... Bet dar žvalgos aplink.

Saulė krinta žemyn.. Rytuose slankio
ja susigužusi naktis.

Aleksandras neberimsta...
Staiga prieš akis sumirga ta pati 

balta skarelė ir greit pranyksta rugiuose.. 
Širdy švystelėjo liepsnelė ir lengvas pir
mykštis pyktis greit sutirpsta naujame 
nusiteikime... Pasikėlė ir nusiskubino ton 
pusėn... Prie kojų greit išsitiesė skersi
nė, čia kėlė akis į pietryčius ir prieš 
jj... Mortelė — visa paraudusi ir sustingu
si žiurėjo Aleksandrų... Jos lupos virpė- 
jo didele nedrąsa ir veidan prisitvenk? 
baisiai daug raudonio... Stovėjo tarsi že
mėn įbęsta...

— Mortelė, ar tu čia jau senai?:.
— Je, ponaiti... — Giliu džiaugsmu 

suvirpėjo lupos...
— Kodėl tu arčiau dvaro neatėjai?

Antradienis, Rugp. 27, 1929

FORDO GUMOS PLOTUOSE MYKOLAS JATUŽIS,

Automobilių gamintojas
Aukštai gerb. šv. Kazimiero R Pord » IMroi“> B™zil'J°J

Ak. Draugijai, Ame-Į11®“"”8 nuol"on pa"
riboje įėmė 4,lH)0 ketvirtainių mailių

Brangiosios musų geradarės 
ir geradariai:

žemės plotą, kur sodins gumos 
medelius, kad turėjus nuosa-

Artimas J Asų prielankumas ivos suu>08’ reikali“?°5 a“‘°- 
mobilių lankams. Šis milio- 
nierius tvirtina, kad kuomet

mūsų vienuolynui, visados 
duoda mums drąsos ir ištver
mės nugalėti bet kokią gyve- >jis imsiąs gaminti gumą, tuo-
nimo priešenybę ir skaisčiau lmet.ir. «uminUi ,ankai busil'

žiūrėti į aukščiausiąjį mūsų į'P1#681?1' 1
• Gal kas paklaus, kodėl p.

ir šų vasara kada taip Uud. ,1 »rd nugalr gumos medehų au-
nai teko sutikti švelnutis pa- l?in? “v* sal™ P'0“““;. ** 
yasarėlis iš po ilgos ir šaltos į“ 810J Saly ^“nka-

žiemos, matant, kad ir Pažais- '

(Tąsa)

Šioji pirmoji “Saulės” mer
gaičių gimnazijos laida pasis
kyrė sau (amerikonišku bu 
du) Klasės Globėją Šv. Ceci
liją. Klasės Šūkis: Dievui ir 
Tau, Tėvynė, Musų Jaunos 
Jėgos”. Klasės gėlė: Rausva 
rožė. Klasės spalva mėlyna.

Dalinamės įspūdžiais ir žino- 
su “Draugo” skaityto

jais, nes šios ceremonijos su
daro pradžią istorijos Seserų 
Kazimieriečių kilnaus švieti
mo darbo Lietuvoje. Jau pir
mutinė laidą jų auklėtinių pa 
sklys po Lietuvą, nešdamos vi

sur šviesą ir tiesą...
“Saulės” mergaičių gim

nazija randa didžiausio prita
rimo net ir musų idėjos prie
šuose, nes niekas negali su
silyginti su pasišventusių ir 
iš mokslintų lietuvaičių kon 
gregacijos, Seserų Kazimierie
čių teikiamų jaunoms lietuvai
tėms mokslu ir auklėjimu. Pa
žymėtina, kad gautomis žinio
mis iš'“Saulės” tiesiog stebu
klingai Dievas globoja tą jau 
nutę Seserų vedamą mokyk
lą — dar nei vienais metais 
nebuvo tiek daug prašymų lai
kyt egzaminus į gimnaziją', 

kaip šįmet.
Tai aiškiausia įrodo, kad 

susipratę lietuviai aukštai į- 
vertina Seserų Kazimieriečių 
darbuotę Tėvynėje.

Nors nesenai Seserys įsis
meigė Lietuvoje, teko joms

lio sodų didelė dalis va išme

luos tam tikslui žemės ir ata
tinkamo klimato. Namie už

18-tos gatvės kolonijos darbuo 
tojas išvažiuoja j Lietuvą. Į 
laivą sės ateinantį šeštadienį, 
rupj. 31 d. Plauks Baltic Ame-

džių neparodė savo gyvybės iVedus tokl^ dldelę Pramon^ bu rica Linijos laivu Estonia. Ji- 
ir vėl Jūs teikiate mums di-, tų daugia« “busmess’o”, sai bus palydovu p-no P. Lai

deles paguodos, prisiųsdamos 
per gerb. p lę Bartkaitę pini-

daugiau darbininkams darbo. 
Svarbiausia to priežastis, tai

tučio rengiamos ekskursijos. 
M. Jatužis vyksta. Lietuvon

ginę auką 50 dolerių. Karš- 'darbininkus- J- Merikos Vai- su mintim te\i apsigyventi, jei
čiausią padėką ir didelį mu- ?nnas‘ Kad aPturetl piglOS 'gyvenimo aplinkybės pasiro- 

j gumos; reikia pigiai apmokėti itĮys palankios.sų Jums pasitikėjimą, teikite:
priimti nors per šį laiškelį, f’, . . . , ,. . ,
... , . x T_ istybese apie darbininkų pu
Dievas, kuris mato Jūsų gera-$ , , . , „lygumą negali būt nei kalbos.

darbninkus. J. Amerikos Val

sias širdis gausiau apmokės. 
Musų kandidatės studentės

ir tos džiaugiasi matydamos ' 
Jūsų draugijoje tiek daug šir
dies ir prielankumo. Jos tiki
si, kad ateityje, Dievui pade-

ĮKur kitur galima gauti daug 
pigių darbininkų, bet ne šioj
W i i .

Brazilijoj, kaip sakyta p 
Ford nuomon įsigijo milžiniš
kus plotus tarpe upių Amą

M, Jatužis yra plačiai žino
mas veikėjas. Jo pasigęs Die
vo Apveizdos parapija, pasi
ges ir visi Chicagos lietuvių 
.darbuotojai. Prisideda prie 
visų savo kolonijos darbų ir 
yeįkimų ir kartu prie plates
nių visuomenininių darbų.

dant ir Jums Brangiosios Se-. . _ .
• z ■ zon ir Tapajoz. Vieni dide-

sutes mus remiant, galėsime* . . . , . .
. . v . . (liausi miškai, vietomis mdio-
jnesti daugiau sviesos i suvar- - , , , , ,.
....... . . inų sodybomis nusakstyti.gintą lietuvio dvasią ir pilką -. . . . .. . . . „ Šiandie ten miškai griaunamisamanotą kaimo bakūžę. , .

. ,, , sir kelmynai bus ariami, kad
Musų kasdienes maldos ly- • . . .

T .... .tuo budu prirengus reikalui-dės Jūsų kilnios idėjos kelius’ .. , ..
. . , v. v . v . gą dirvą gumos medeliams,
ir kartu su šiuo neužmirš mu- .■

v t, t- • i i Anot žinių tuose miškuosesų sirdys Jūsų niekados.
šimtai indionų, kuriuos prižiū-Sesuo M. Angelą. i

P. S. Prašom,[gerb. gerada-į 

rių neužmiršti Seserų Kaži- į 

mieriečių Lietuvoje ir ant to- j 
liau: siųskit aukas joms skiria1

daug perkentėt ir pavargt 
bet, galop, pasiekė jos savo 
tikslą:

“Veltui žmonės stato, jeigu 
Dievas griauja ir veltui žmo
nės griauja, ką Dievas sta
to.”

Padėka.

Gauta iš Šv. Kazimiero Se
serų Pažaislyje, Lietuvoje, už 
dovanėlę, kurią Seserims su 
teikė 10 A. R. D. Seimo da 
lyviai.

mas šiuo antrašu: Kazi
miero Seserų Vienuolynas, 
Kaunas, pašto dėžė 44, Lietu
va.

Rėmėja.

Teatre:
Jis: — Kodėl nepasiėmei 

žiūronų?
Ji: — Turiu, bet negaliu 

jais naudotis.
Jis; — Kodėl?
Ji: — Mat užmiršau namie 

branzalietus.

ri ir jiems vad. iš . Amer. 
(Valstybių pasiųsti technikai ir 
amatninkai.

Baigiama statyti milžiniš
kos lentpiuvės, į kurias nu
kirsti medžiai siunčiami. Upė
se bus pastatytos kelios prie
plaukos ir reikalinga darbi
ninkams sodyba. Tam tikslui 
bus panaudoti kertami me 
dziai.

Gi tų medžių, anot žinių, v- 
ia šimtamečių. Yra minkštųjų 
ir begalo kietųjų, taip kad ga
rinių puikių dantys plaunant 
ištrupa.

Miškuose darbas yra sun
kus, varginantis. Tas pat yra

prie statybos. Ir štai darbi
ninkams mokama 35 centus 
už dienos darbą. Nėra žino
ma, kiek valandą dienoje dir
bama, bet reikia spėti, kad 
nemažiau 10 valandų, jei ne 
ilgiau.

Aiškinama, kad 35 centai 
mokami tik pirmą darbo mė
nesį. Antrąjį mėnesį mokama 
ligi 50c. Gi tolesniai tinka- 
mesnieins darbininkams mo
kama kiek ir daugiau.

Reikia dar pažymėti svarbų 
faktą, kad be to užmokesni o 
jiems teikiamas maistas ir pa
stogė.

Nėra tai vergija, bet arti 
tos, Indionai yra nekultūrin
gi, reikia jiems gyventi. Jų 
daugelis ir tuo likimu džiau
giasi, kad pasitaiko proga 
nors sunkiai dirbant šį-tą gy
venimui pelnyti.

Reikia tikėtis, kad p. Ford 
tuo budu šimtus ir tūkstan
čius tenykščių indionų kultu- 
ron patrauks. Bet jau tada su 
jais nebus galima pigiai ap
sieiti.

Aguona.

surinkti organizacijų ir pavienių asmenų nuo
mones tuo svarbiu klausimu. Jei visos šalys ir 
Šventasis Sostas reikš savo palankumo, tada

T. Sąjunga tuo reikalu sušauks pasaulio vals
tybių kongresą ir klausimas galutinai bus iš
spręstas.

Ji nieko neatsakė. Galvon ūžtelėjo 
baisiai daug kraujo ir ji pasviro.

Saulė skubėjo už horizonto. Visose 
pakampėse sukrutėjo aibės šešėlių...

Aleksandras ir Mortelė sėdos ant e-

žės.
Nedrąsa, o gal ir luktelėjimas- abiem 

užčiaupė bumas... Mortelė į jį visai ne

drįso pasižiūrėti...
— Sakyk, Mortelė, kaip mamos svei

kata?

— Biskį geresnė...
— Ar tu jai nupirkai vaistų?
— Je... —’ pasižiurėjo į jį ir neaiškiu 

moterišku papročiu šyptelėjo... Paskui vėl 

nuleido galvą...
— Mortelė, ar tau neliūdna, kad ma

ma serga?

— Liūdna ponaiti...

— Nebijok, Mortelė, greit pagys.

Vėl ji tylėjo. Aleksandras nebeišgal- 

Voja kaip čia ja išjudinus...
Stipriau temo... Mėnuo dar ftegreit 

tekės...
— Ot ką tavęs paklausiu, sakyk, Mor

telė, ar tave mama išleidžia pavaikščioti, 
gal ju nepasiklausiusi išėjai..

— Leidžia, ponaiti...
— Mortelė, kodėl tu daugiau nekalbi, 

nebijok manęs... Su manim gali drąsiai... 
— ji dar žemiau nuleido galvą ir paleng
vėlė ėmė šypsotis... Paskui pakėlė akis ir 
drąsesniu žvilgiu pažiurėjo į jį... Tą aki
mirksnį sutiko ir Aleksandro žvilgterėji
mą. Dar stipriau nukirto... Aleksandro 
širdy pasiliejo vėl nauja jausmų bangelė... 
Jis prislinko arčiau jos... Dar didesnis 
gailesys gimė... Mortelė buvo bemananti 
pasitraukti, bet susilaikė ir, pakėlusi a- 
kis, tiesiai, tiesiai pažiurėjo.

Per mišką, slinko mėnulis...
Ilgoka tyla.
Aleksandras pasviro ir prisiglaudė 

prie jos. Mortelė sėdėjo lyg sustingusi, 
Vėl slenka tyli valandėlė..

— Mortelė, kodėl tu visuomet tokia 
nusiminus.

Jos veidas apsiniaukė.
— Sakyk, teisybę, Mortelė, juk tau 

sunku gyventi? Sakyk, ar taip? — Ma
loniai jis paklausė ir suspaudė jos delną.

Ji, matyt, baisiai susijaudinusi ir, nieko 
nebesuprasdama staiga pasviro jo pusėn 
ir pradėjo verkti?... Aleksandras prie jos 
stipriai prisispaudė ir pats susimaišęs pa
klausė :

— Mortelė, kodėl tu verki. Ar teisy
bė kad tau sunku... Mortelė, kodėl tu ne
sakai...

Ji greit pagriebė ir pabučiavo jo ran
ką:

— Sunku, ponaiti!... — ir nudegė A- 
leksandrą svaigulys. Ji nusviro ant jo 
kelių ir pradėjo baisiai kukčioti... Tas 
kūkčiojimas darėsi vis didesnis ir dides
nis... Aleksandras pajuto sudrėkus savo 
ranką — nuo Mortelės ašarų...

Pagaliau jos skausmas tiek įsidegė, 
kad vtea ėmė drebėti ir jos verksnias 
maišėsi su kažkokiais beprasmiškais žo
džiais...✓

Praėjo kelios minutės. Iš tokio stai
gaus įspūdžio Aleksandras ėmė paleng
va atsipeikėti. O Mortelė dar vis tebever- 
kė... Kiek luktelėjęs jis paėmė ją už lie
mens ir pasodino. Ji giliai atsiduso...

(Bus daugiau)
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PADARĖ SURPRIZĄ.

Prof. Kampininkas

munistais.

'T

barberis J. P-tis

Kada lietuviški proletarai 
rengė mitingų prieš Chicagos 
policijos brutalumų,. Ashland 
auditorijoj, barberis J. P-tis 
pamanė: mitingas įvyksta pėt- 
nyčioj, susirinks daug prole
tarų, aš gerų biznį padarysiu. 
Eisiu. Išsipustė du skustuvu, 
pasiėmė toniko, barbernę už
rakino ir numaršavo į audito
rijų. Ale velnias, kaip jis sa
ko, pagundė poliemonus įei
nant į auditorijų pažiūrėti į 
jo kišenius. Randa du aštrutė- 
liu skustuvu. Veltui J. P-tis 
aiškinąs atėjęs nekalto biznio 
daryti. Policijos širdys, tai ne 
avelių plaučiai. Nieko nema- 
čijo. Gražiai paprašė į baksų 
su dratiniais langais ir nuve
žė kur reikia.

Nesulaukę tavorščiai barbe-

VARGO IR AšARy SALOS.
Taip dabar vadinama So- 

lovecko salos, niūksiančios 
Baltoje Juroje, Rusijos toli
moje šiaurėje. Ten Sovietų vy
riausybė siunčia kalėti politi
nius nusikaltėlius, pikčiausius 
kriminalistus ir apskritai vi
sus tuos, kuriems mirties bau
smė neskiriama, bet kurie no
rima smarkiai nubausti.

Solovecko salose žiema tę
siasi apie 9 mėnesius. Žemė 
apaugusi miškais ir pelkėta. dienų kalėjimo sargas iššaukė 
Bet ir tokioje nederlingoje ir mane ir liepė greitai imtis su 
šaltoje vietoje jau penkiolikta- savim daiktus. Atvestas pas 
me amžiuje apsigyveno rusų kalėjimo viršininkų, išgirdau 
vienuoliai, kurie ilgainiui pas- iš jo pasmerkimų trejus metus 
tatė ten didžiulį vienuolynų, kalėti Solovecke. Išvestas kie- 
nelyginant miestų ir tvirtovę, man, atsidūriau tarpe .42 kitų 
Vienuoliai Solovecke pristatė kalinių, kurie kaip ir aš, turė- 
daug gražių muro trobesių, puį jo būti nugabenti į Solovec- 
kių cerkvių ir įvairių dirbtu- kų. Kalinių tarpe 3 buvo ne
viu bei fabrikų. Vienuolynas maža moterų iš šviesuomenės, 
buvo turtingas, nes į jį plau- keturi popai, keletas ūkininkų, 
kė iš visos Rusijos didelės mi- keletas buvusių karininkų, 
nios maldininkų, kurie nema- vienas senelis ir penkiolika 
ža sudėdavo aukų. Vienuoly- studentų. Kiekvienas kalinių 
nas turėjo savo padirbtus di- gavome po 1 kilo juodos duo- 
džiulius jurų garlaivius, kurių nos ir po 2 džiovintas žuvis,
kapitonais ir-gi būdavo vie- To maisto turėjo mums užtek- žaizdų ir aptvarstė 
nuoliai. ti 3 dienoms, nes tiek tuėjo Trečių kelionės dienų vieno-

Bolševikai, paėmę Rusijų j ’ 1 ■* — ■ ........... ? 1 1 L', .vi .miLLSBgg
valdyti, uždarė, kaip žinome, 
visus vienuolynus. Solovecko 
vienuolynų pavertė kalėjimu, 
į kurį dabar gabena tūkstan
čius kalinių. Kaip ten su jais 
elgiamasi, kokių vargų ir ne
laimių jie patiria, sužinome iš 
tų kalinių, kuriems arba pa
vyko pabėgti, arba kurie buvo 
paleisti, griežtai pareikalavus 
svetimoms valstybėms. Buvu
sieji Solovecko kaliniai pasa
koja tokių dalykų, kad, klau
sant jų, žmogų krato šiurpu
lys ir apima didžiausias siau
bas. Jei yra kur žemėje vieta, 
panaši į pragarų, tai nebent 
Solovecko kalėjimas.

Į rio, susėdo į savo proletariš- 
kus automobilius ir nuvažia
vo namo.

Dabar musų barberis J. P- 
tis žino tris dalykus: 1) kad 
dviejų gerų skustuvu neteko,
2) kad kalėjime pasėdėjo ir
3) kad. ūži savo skustuvus bau- 

* ' _ • 
smę užsimokėjo. Dabar, sako, 
busiu gudresnis: nusipirkęs 
naujus skustuvus pirmiausia

Žmogau, niekuomet nenorėk nuplausiu uodegų, kad jinai 
vienu sykiu perdaug biznio daugiau manęs nejungtų su ko 

padalyti. Tai patvirtins tūlas

Matot, kaip “mokslas” žmo 
gui kainuoja.

Mano proletaras ‘ ‘ Rūtelė ’ ’ 
rašo apie bedieviškus suspa- 
rinius musų senbernius. Sako: 
“Daugelis jų giriasi savo sto
nu, nes, esu, visur pilna lais
vių “panialių” ir gyvnašlių. 
Tik visa bėda tame, kad kai- 
kada policija įsikiša ne į savo 
reikalų ir, iš didelės miela- 
širdystės, “jauniesiems” buo
že parodo į stovinti 
nų ’ ’, kuris pirmiausia 
ja prie “kalabuzės”.

vege-
susto-

Krautuvėje.
Kostumeris: — Noriu pirkti 

kalnierių.
Pardavėjas: Tokių, kokius 

nešiojate t
Kostumeris: Ne, švarių.

Štai pasiklausykime, kų mu
ms pasakoja vienas suomis, 
inžinierius, kurį visai nekaltų 
Sovietų valdžia kankino per 
19 mėnesių Petrapilio kalėji
muose, o paskui 4 mėnesius So 
lovecke. Kų tas suomis išken
tėjo Petrapilyje, to nekalbėsi
me, nes per daug užimtų vie
tos, o pradėsime nuo jo kelio
nės į Soloveckų

1925 m. rugpiučio mėn. 2b
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Ralph (“Pešt”) Welch, Purdue universiteto futbolo tū
zas visiems atletams padarė suprizų; išstojo iš vasarinės kla
sės, nuvyko į St. Louis ir ten susituokė su jaunų dienų drau
ge P. TaylOr’iutė iš Sherman, Texas, kuriai vis-gi rupi, kad 
jos vyrelis nepasitrauktų iš sporto. Purdue universitete šį ru
denį jis bus senioras.

tęstis musų kelionė iš Petra
pilio į Kernį, kuris yra arti
miausia geležinkelio stotis nuo 
Solovecko. Buvo jau naktis ir 
Iij<5. Atvaryti į geležinkelio 
stotį turėjome dar kilometrų 
žygiuoti, kol pasiekėm' savo 
vagonus, kurių langai buvo 
apkalti tankiomis
Vagonai padalyti į skyrius. 
Kiekvienan prigrūdo po 15 ka 
linių. Ankšta, nešvaru, trošku 
ir didžiausia smarvė. Trauki
niui sujudėjus, važiuoti dar 
vienas nepažįstamas įsiriogli
no mano skyrium, kuris kaip 
paskui patyriau vadinosi Ka- 
luginas, tarnavo čekoje (bol
ševikų politinėje policijoje) už 
kokį ten prasižengimų buvo 
siunčiamas į Soloveckų ir tu
rėjo pareigų šnipinėti važiuo
jančius kalinius. Svaiginos^ 
save kokainu. Priešais mane 
viršuje gulėjo džiovininkas, 
nuolat kosėjo if kraujais spiau 
dė. Greta su jupm sėdėjo vie- 

inžinierius amerikietis.nas
Buvau labai nuvargęs ir grei
tai užmigau. Anksti rytų trau 
kinys sustojo prie mažutės 
stoties, ir mane pažadino dide
lis triukšmas, Paaiškėjo, kad 
tas džiovininkas pasimirė, o 
drauge su juo buvęs amerikie
tis gavo nervų ligų (mėšlun
gį), rėkė ne savo balsu. Vie
nas žandarų šovė jam iš revol
verio ir sužeidė petį. Sužeista
is prabuvo taiį) apie 10 va
landų, nes tik vakare Sorokų 
stotyje, felčeris apžiurėjo jo

o

je stotyje pirmų kartų gavo
me karšto vandens, kurio at
nešė kareiviai ir pripylė musų 
arbatindžius. Kaluginui einant 
praustis vagono galan, kaž
koks sviedė jam indų su karš
tu vandeniu ir .drūtai apsvi
lino kaklų ir ausis. Kaluginas

krotomis.'pašaukė sargybos viršininkų, 

bet kaltininko negalėjo suras
ti; visi viršuje atrodė ramiai 
be miegų. Antrų kart einant 
Kaluginui pro tų patį skyrių, 
vėl kažkas pasvilino karštu 
vandeniu jo kaktų. Dar kaž
kas suriko: “Saugokitės šni-
po”! Kaluginas atsidūręs mu
su skyriuje ir piktas iš apmau 
do sumurmėjo:

♦
— Palaukite, kol atvyksime 

į Kemi. Tenai surasime kalti
ninkų. 1925 metais rugpiučio 
mėn. 28 d. apie 6 vai. vakarų 
atvykome į, Keinio kalinių e- 
vakuacijos centrų. Visi išsė- 
dome iš vagonų ir buvom at
vesti prie gana didelio ploto, 
aptverto dyg-iomis vielomis. 

Pastatyti iš medžio • geltonai 
nudažyti vartai turėjo parašą: 
“Solovecko ypatingų kalinių 
evakuacijos centras”. Vartų 
viršus papuoštas Sovietų vals
tybės ženklais: krijeliu ir piau- 
tuvu. Perėję pro vartų atsidū
rėme plačiame kieme, kurio 
,abiem šonais buvo pastatyti iš 
lentų šeši ilgi barakai. Lijo 
lietus. Aplinkui buvo matyti 
plikos uolos ir tik kur niekur 
skurdi žolelė. Kažkoks liūdnu
mas pagavo musų širdis, bet 
dar liūdniau pasiarė pama
čius priešais save būrį čekis*

His Soft Answer Started a Fight.
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tų, apsivilkusių juodos odos 
kurtkomis ir su raudonomis 
juostomis ant kepurių. Mums 
pasidarė nejauku ir baugu. 
Tartum koks nusiminimo ak
muo prislėgė musų širdis. Čio
nai čeką turėjo neribota vai
džia, o čekistais buvo pikčiau-) litikai. Yra keletas kandidatų.
si žmonės. Vienas jų, matyti, 
sargybos komendantas, atsi
kreipęs į mus, taip prabilo:

— Jus čia atsiuntė už sun 
kius nusikaltimus, kad pasi-
taisytumėt. Atsiminkite, kad laimės ateinančiais rinki- 
šioje kalinių stovykloje yra mais.
karo stovis. Turite būti griež- j Šiandieninė prezidento Gil 
tai paklusnus. Mažiausias iš .valdžia yra J. Am. Valstybiij 
jūsų pusės pasipriešinimas bus ambasadoj. Ir ji ten pasiliks, 
smarkiausiai baudžiamas, dar- kaiP ilgai ambasadorium bus 
gi mirtimi. Tiesioginiu jusų 'M<>rrow. Šį pastarųjį draugai 
viršininku bus-' draugas Alithel ragina atsistatydinti. Jie nu- 
sonas. Po kurio laiko iš Kemi rod°, kad. Meksikos priešaky 
busite išsiųsti į Soloveckų”. įgali pakilti toki žmonės, kurie 

Po to kažkoks sulysęs as- su qmbasada nenorės skaity- 
muo su akiniais ir kreivomis 'tis> Tada ofis^ aPleisti bus toli 

kojomis apžvalgė mus iš prie- nesmagiau.

šakio. “Draugas” Michelso- Bažnyčios su valdžia paliau 
nas pagarsėjo savo darbais bos nepatenkina gyventojų.
Kryme, pasitraukus iš ten Vr- į laikai įžanga atlikta, bet pa- 
angelio kariuomenei, kur jis taika vargiai bus atsiekta, kas minutų — apie 90 žm 
savo rankomis iš kulkosvydžio kaiP il"ai valdžios priešaky ir apie trys žm. miršta kųs 
sužeidė 3,000 žmonių: vyrų/stov&8 raudonomis idėjomis ,dvi sekundi. 
moterų ir vaikų. Pati čeką jo ■Perimt’ žmonės. Prezidentas! Kol perskaitysi tų straips- 
Jo bijo ir todėl išsiuntė į So-!Gil paliaubas sk Bažnyčia pa- , niūkų, jau bus mirę 60 žmo-

lovecką.
(Bus daugiau)

MEKSIKOS PADĖTIS.

;darė tikslu nuraminti šąli. Tik nių. 
maža dalis atsiekta to, ko ti- 

Ikėtasi. Nes jei Bažnyčia ir jos 
f viršininkai ir tolesniai varžo

mu, argi katalikai gali būt pa-
NAUJI R A DIOS

Calles išvyko į Europą. Kai, tenkinti, 

kam nelabai norėjosi, kad jis Prezidentas Gil, kaip žino- 
apleistij Meksiku. Jis sergąs, ma, tik šiltą, patogių vietų 
padėtimi nepatenkintas, pil-į užima., Kas jam šalies gero- 
nas susikrimtimo, • bevilties vė. Jis neturi jokių konstruk- 
kankinamas. Pats tai visa pri- tivių idėjų. Jo paskelbta ša- 
pažjsta. Jo reikalauta, kad jis liai prohibicija neturi jokios 
Meksikoj pasiliktų ligi lap-1 reikšmės. Nes Meksika negali 

kričio, kada įvyks prezidento ,but sausa. Kalbama, kad jis 
rinkimai. Tuos reikalavimus tą paskelbimų atlikęs sąryšy 
jam statė ne tik jo šalininkai su J. Am. Valstybių sausųjų.
Meksikoj, bet ir kai-kas J. į------  — .............:.=
Amerikos Valstybėse. Gi jis į
tuos reikalavimus štai kų at
sakė;

“Jei naminė Meksikoj tai
ka priguli nuo vieno žmogaus, 

nuo jo jin:stangų, pasišventimo 
ir gyvybės, tai tokia taika ne
gali būt pastovi ir tuo budu 
nei neverta gelbėti šalį.”

Tame pareiškime yra daug 
teisybės. Viena, Meksikai tai
ką grąžinti negali nei Calles., 
nei koks kitas jo rųšies žmo
gus. Be to, Calles’ui, kiek ži
noma, tiko gyventi gal du me
tu ar kiek ilgiau. Jo sveikata 

tsugriauta ir to jam to niekas 
negali atitaisyti.

Pagaliau, prieš jį atsisuko 
kai kurie buvę jo geriausi dr
augai, net kai-kurie kariuo
menės generolai. Kadangi Cal
les šalies politikoje yra mi
ręs, kas-gi numirėlius gerbs,'I
ar su gyvais lavonais skaity-

he ujASCAIUM 
HE UAMES Aki* l 

gave'im a Soft 
AMSuiete.

VU SAVIDIO!
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sia. Tai svarbiausioji priežas
tis, kodėl Calles išvyko į Ėu- 

ropų.
Savo ražu Meksikos visuo

menė netolimais prezidento 
rinkimais nei ne įdomauja. Vei
kia tik visai profesionaliai po

Visi priguli klikai, kuriai dar 
nesenai vadovavo Calles. Kan 
didatai pasiskirstę į dvi dalis: 
vieni civiliniai, kiti militari- 
niai kandidatai yra stipresni

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS 

Taigi nenusiminkit. bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį Tikras specialistas, ar
ba profesorius neklaus Jusu kss 
Jums kenkia, sr kur skauda. bet 
pasakys pats. po pilno lSegzaml- 
navtmo. Jus sutaupysit laika ir 
pinigus Daugelis kitu daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu.

Mano Kuilio — Sccpe — Raggi. 
X-Uay Roentgeno Aparatas Ir vl- 
siSkas bakterlologlAkas egzamina
vimus kraujo atidengs man Jusu 
tikras negeroves. Ir Jeigu aS pa
imsiu jus gydyti, tai Jusu sveikata 
ir gyvumas sugryS Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgu skilvio. Sarau. Inkstu, odos. 
kraujo, nervu. Širdies, reumatia- 
mo, kirminu, uždegimo Sami}, sil
pnu plaučių arba Jeigu turit ko
kią ulslsenėjusią. Jsikerėjusia. 
chronišką Ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėlloklt neatėie pas mana. 

DR. J. E. ZAREMBA 
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101S 
»• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State OatvAo 
Ofiso Valandos: Nuo lt ryto lkl 
1 po pietą. Vakarais nuo S lkl T 

Nedėllomls nuo IS ryto lkl 1 
po pistu-

I OlOM'ri SAV
AUYTHIHG“

L SOAKEOHM 
\wVTH A 8AO 
'Tok Akto’

fanatikų norais. Nes šie pas
tarieji šiandie vien ir šūkauja 
— štai kokia pažanga Meksi
koj daroma prohibioijos at
žvilgiu!

Meksika yra blogoj padėty. 
Kovos nutrauktos, bet šalis e- 
konomiškai tiesiog ant nuga
ros parblokšta. Valdžios paja
mos sumenkėjusios. Neturima 
pinigų butiniausiems reika
lams, išėmus aukštųjų valdi
ninkų algas. Ambasadorius 
Morrow klabinamas duoti pas
kolos. Bet tai sunkus dalykas. 
Ateitis tad apsiblaususi ir ne
aiški.

Akstinas. '

Žmonių skaičius visame pa
sauly apskaitomas maždaug 
1,660,300,000.

Vidutinis žmogaus amžis yra 
33 m.

Kiekvienais metais miršta 
maždaug 57,374,758 žmonės; 
kas savaitę-apie 908,520 žm.; 
kas valandų — apie 5,310 žm.;

R

R.

R.

C. A. Radiola 46

$179
C. A. Radiola 44

$11O
C. A. Radiola 66

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pa

JOS. F. BUDRIK,
*3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705 >
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KELIONĖ Į ROMĄ. juje” atlieka žmonių vedybas 
■ir divorsus. Sakomam laikraš
ty jis dabar rašo, kų ten ma-

(Tąsa)
Nusileidę laiptais į kitų ka

lnelio pusę, prie Foram Ro
man um, užsukame j 
Mamer tinus, garsų j Į

darėm ir įmokėtų pinigų ne- tęs ir patyręs. Pareiškia, kad 
ištenkam. Kai kas išsitraukia bplševistiniam “rojuj divor-
pinigines ir mėgina konkre- 'sus galima gauti tris kartus 

Carcer čiai nustatyt savo ekonominį veikiau, negu vedybas. Jei 
Romos pajėgumų, kiti skeptiškai skai- bolševikų biure ponai susituok

SU TIKĖJIMU, KAIP GARS
TYČIOS GRUBU —

NtRA NIEKO 
NEGALIMO.

Nors, kaip priežodis sako, 
kiekvienas palyginimas šluo- 
buoja, tačiau Išganytojas kitu 
argumentu aiškiai 'parodo, jog 
tikėjimas, kaip garstyčios grū
das atsiekiamas tikrai įvyk- 
dintų jo prižadų. Nes kuomet 
Petrui leido viršum vandens 
ateiti pas save, ir kuomet pra
dėjo skęsti ir šaukėsi pagal
bos, Jėzus tolydžiai, ištiesęs 
rankų nutvėrė jį ir tarė: ‘ ‘ Žmo 
gau menko tikėjimo, kam abe- 

(Mat. 14. 27 — 32). 
aišku, kad' Petras vien

dėlto pradėjo skęsti, jog abe
jojo apie Kristaus dievybę.

kalėjimų, kur 9 mėn. prieš sa- čiuoja komiteto išlaidas, bet ti ima 5 minutas, tai divorsas 
vo mirtį vargo šv. apaštalai mūsų “matronos” ilgai ne- gaunamas į dvi minutas.
Petras ir Povylas. Tas baisus ! svarsto. Tuoj pareiškia — mo j Vedyboms, gimimų registrą 
urvas iš didelių tašytų akme- kėsim, tik sakykit laikų ir(cijai ir divorsams bolševikų 
nų statytas VI šimt. priešu vietų, o pačios savo pažada-J valdžia išlaiko biurus, kurie 

Kristų. Jame pasmaugti arinis patvirtinti siekia Klebono padalinti į tris skyrius. Jei 
numarinti badu Romos užka-J rankos... Kų prieš tokių “dis-Jpora nori susituokti, eina biu- 

riavimų laikais Numidijos ka- ciplinų” gali spirtis. iran, tenai parodo savo svei-
ralius- Jugurta, žydų karalius Mente Gianicolo. P. Mace- kūmo certifikatų (liudymų),
Aristobulas, armėnų kar. Ti- vieiaus užkimęs avanti, ir mes tai visa pažymima tam tikrose 
granas, Gailios didvyris Ve-! ilga žąsele, nedrųsiai kiūtinam knygose ir baigta. Nori kuris į joji? 
ręingetorixas ir kit. Čia iškal-, tramvajaus link, ant kurio pa- ig poros gauti divorsų, eina į Gana 
bingasis Ciceronas liepė pas-jrašas “reservato.” Kųgi Ro-'tų patį biurų ir tenai divorsų 

maugti 5 Katilinos sąmokslo' moję net speciališkais tram-' skyrių je įregistruoja, kad jis 
dalyvius. Neronui įsakius čia Į vajais važinėjam! Per pusva-jar ji yra liuobi. Gavę šiandie 
grandiniuose buvo laikomas landį atsiduriam ant kalno divorsų, rytoj gali eiti biuran Tat ir mes visi’

LINKSMAS KAMPELIS.

St. Jūreivis.

Antradienis, Rugp. 27, 1920

“BAYER ASHRIH” 
TIKRAI SAUGUS

Jamculum, kuris nepriklausė įr vėl susituokti. Tikrai begė- 
prie anų garsiųjų “septynių Į diskas ir nedoras vyrų mai-

šv. Petras, kuris atvertė 2 ka
lėjimo sargus ir 40 kalinių.
Kadangi nebuvo vandens jie- kalnelių”, ant kurių pastaty-:nininkavimas moterimis!
ms pakrikštyti, šv. Petras pa ta senoji Roma, bet už anuos:i Retkarčiais divorsų skyrių- 

aukštesnis (84 mtr.) ir nu0;jc kj,a jei divorsi.
šaltinis, kuris ir šiandie snu- seniausių laikų apgyventas, 'ninkai turi vaikų. Tada ko- 
vena, o juodo marmuro alto-,nes buvo sustiprintas Romos !Iaunistas toigėjas abi pusi kal. 
rinje bronzinė grupė išreiškia priemiestis.-Seniau čia gyve-įbina vaikais
šitij naujų Kristaus išpažinto- ndavo daugiausia svetimšaliai kur vaikus Be
j« krikštą. Taip pat yra stul- ir žydai, ir dabar čia gyvena 1^^ a

pas, prie kurio pirmasis po- kiek skirtingos rasės ir var- ,jo kloilHnlo. Nereikalinga pa, 
piežius buvo prirakintas ir tojantieji savotiškų tarmę gy-'duotį jokil} priežasčių 

ventojai, daugiausia amatni-
nkai.

Ant pat kalno, gražioje ai
kštelėje stovi granito ir bron
zos didelis Garibaldžio pami
nklas, atsigręžęs į Vatikanu,

simeldė ir iš uolos atsivėrė

sumanymus, katrie tik nėprie- 
šingi niekuo Dievo valai, kad 
tik visuomet pakartotume 
bent mintimi: Jęzau, duok 
man tokį tikėjimų, tokių vil
tį ir tokių meilę Dievo ir ar- j 
timo, kaip garstyčios grudų, o 
tikrai nebūtų mums nieko ne
galimo. K. P. S.

ir
ant kurioakmeninis suolas,

jis gulėdavęs.
Reikia primokėti. Suvalgę 

mūsų išmanymu ne paskutinės 
vdrtės pietus, stenėdami mik
liname kojas į šeštų aukštų,

P. McDerniott stebisi ir su 
juoin visi, kad ko panašaus 
nerasi visam kultūringam pa 
šauly.

Ašara. x
vadinasi, namo. Reikia koks tarsi, ir dabar grasindamas,
“labas” pažįstamai mergio
tei ar berniokui pasiųsti, juk

svietiškai popiežių valdžiai. iATYDŽIAI PERSKAITYKI- 
Mes nebuvome toki atkaklūs,. TE BIZNIERIŲ BARGENUS

Na, Pranai, kų sakė tau 
kai vakar iš ryto su

grįžai namo?
— Ar žinai, broliuk, ji ma

ne gėlėmis sutiko!
— Kų tu sakai? Tai geru

mėlis! O iš kur toji mėlynė 
ant kaktos?

— Mat, ji ėmė bert į mane 
gėlėmis su visais jų puodeliais 
ir lėkštėmis.

žmona.

Sudiev tau mylimas kampeli,
Man buvo čia gyvent smagu;
Dabar- jau širdį skausmai veria,
O, kaip palikt tave griaudu!

Man reik apleisti tų kampelį,
Kurį mylėjau taip labai;
Ir puikų jaunąjį miškelį,
Kuris šlamėjo taip graudžiai.

Čia aš praleidžiau jaunas dienas,
Po pievų žaidžiau tarp gėlių;
Čia sėmiaus saldžius atminimus 
Nuo pat jaunų savo dienų.

Čia puikias gėles linksmas skyniau, 
Kurios žavėjo man jausmus.
Iš jų vainikų puikų pyniau,
Kaip Išsvajotuosius sapnus.
f

Čia gyvenau ašai linksmybėj, 
Nejausdanis Skausmo, nei vargų;
Čia kvėpavau aš tyru oru 
Kuriam nėr piktų gaivalų.

Dabar su savo brangiu kampu,
Štai, jau priseina atsiskirti;
Ir į pasaulį iškeliavus 
Skausmų gal daug dar teks patirt.

Linksmas, jaunas aš savo dienas. 
Per visų amžių vis minėsiu,
Ir. jas, kaip puikias pievos gėles,
Į savo sielų susidėsiu.

Imk be baimės kaip nurodyta 
“Bayer pakelyje”.

BAYER

notaffa?

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
Šalčių Galvos Skausmo
Meurltls Lumbago
Dantų Skausmo Rumatlsmo
Neuralgijos Skausmų

Kiekvienam neatdarytam "Bay
er'’ pakelyje randasi nurodymai. 
Fakely dvylika pilių kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje tal-gl parduo
da bonkose po 24 Ir 100.

KŪDIKIS NEAUGA?
Prižiūrėk jo virškinimų.

Kūdikiai negali augti, jei jų vl- 
durėlius užkemša surugusi medžiaga, 
gaminanti gesus, dieglį Ir užkietėji
mą.. Tada bandyk būdą., kurį dak
tarai pataria, o milijonai motinų ži
no. Tada tėmyk vaiko gerėjimą. 
Keletas lašų grynos augmenlnės ne
kert kf/ningos Castorijos tuoj nutildo 
nerimaujantį bei karščiuojanti kūdi
kį. Koletas dožų ir jo Virškinimas 
tvarkoj ir normaliai auga. Kad gau
ti tikrąją Castorią, tai žiūrėk, kad 
butų ant pakieto Fletcherioparašas.

ne kasdien tokia laimė — iš kaip mūsų pirmtakūnai, 1904
Romos laiškus rašyti. Kas pa- 
liko'Lietuvoj “savuosius.” ar 
“savąsias” (juk ne visi ga
lėjo išsivežti!), tas periodiš
kai pleškiria kelis bloknoto la
pus ir kiša į vokų, kad kiti 
nesužinotų “sekretų.” O kei
stų kaprizų turi tas fašistiš

kas paštas.
Jeigu ant atviruko prira

šysi nedaugiau kaip 5 žodžius, 
tai prilipinai už 25 sant. paš
to ženklų ir gerai, bet jeigu 
neiškentęs pritašei dar nors 
pusę žodžio — mokėk 75 sant., 
mat koks brangumėlis tas % 
žodžio! Tat tebūna toki ma
lonūs ir nesirūstina tos ger
biamosios ir tie gerbiamieji, 
kuriems teko mūsų atvirukai 
su ilgais (nes po kelis jungėm 
į vienų), ,bet tik 5 žodžiais, 

es mes “ekonomijų” darėm 
r italus apgaudinėjom. Gerai 
ems, ir taip gerokai iš mūsų

m. maldininkai, kurie demon-j 
stratyviškai pro šį paminklų j 
pravažiavo, ir teikėmės ap
žiūrėti šito “maištininko” q 
paminklų. Gatve Passeggiata t Ginevieienė 
Margherita, kuri, tarsi, Ber-1 q žastautienė 

lyno Siegesaeule, iš abiejų Misevičienė 
pusių nustatyta geresnių vy- p, Rozgas 
rų statulomis, nusileidžiame Juščius 
žemyn. Alex Zakaras

Nuo šios gatvės turėjome t. Traškienė 
progos pasigrožėti puikiausiu 
reginiu senosios kultūros pa
minklų miesto ponorama. Ne
paprastai gražus reginys, y- 
patingai saulei leidžiantis.

(Bus daugiau).

VEDYBOS IR DIVORSAI 
/ RUSIJOJ.

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvų dovanė
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvų per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerų, teisingų ir greitą 
patarnavimų.

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

Norintieji gerų ir greitų patarnavimų, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
Kuliuos siuntė per “Draugų” šie asmenys.-

Budavičienė ( Ag. Kraujalis
F. -Zoviša ■
A. Krikščiukaitis 
P. Pestinikas

L. Kontrynas 
J. Bložis 
Pr. Eigirdas 
V. Lukoševičius 

P. Atkočiūnas 
Z. Česnauskienė (2 siunt.)
O. Mazerevičiutė
M. Miškinis 
J. Šarkauskis
P. Vasiliauskas 
M. Jaras 

St. kšyvickas 
JT. Bičiusas 
V. Žolimienė 
I. Tiškevičius ( Žčekiai)

M. Čypas 
C. J. Pancirna 
A. Raginis 
A. Baceviče
N. N.
L. Niedvaras 
A. Čižauskas 
P. Trumpis 

A. Peldžius

M. Juozaitienė
A. Kišonas
J. Brazauskas
B. Noreikienė
L. Lileika
M. Brainskienė 
St. Ūsas
V. Toločko t
M. Stankienė 
B. Dowėnas 
A. Deksnis (3 siunt.)Rusijoj bolševikų valdžia 

griauja krikščioniškų moterys-' gtOgieng

V. Zamarauskaitė 

M. Česnavičius

tę ir šeimynų. Tuo budu ji ar
do civilizacijos, valstybės ir 

‘f uždirbo,” nes mes, ypač šve- j tautos pagrindų. Ji darbuojasi 
Irioji mūsų ekskursijos dalis, Į įmonėms grąžinti senai atgy-

nemaža atvirukų ir bloknotų 
nudarkėm. Net susigraudini, 

ūdavo, pamatęs, kai kokia 
mėlynakė parašius kelis, sko
linto blaknoto, lapus deda į 
vokų, giliai atsidūsta ir užli-

yentūs barbariškus laikus. Sa
vo mokyklose ji vaikus moki
na pažinti tik socializmo ir, 
komunizmo “gerybes”. Kas St, 
tik krikščioniška, ji griauja 
Tokiu budu bolševikų valdžia

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, UI
TELEFONAS: ROOSEVELT 77&1

Ofisas atidarytas kasdienų nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

pinus ne|a į dėžutę, ant kurios 'darbuojasi iškelti naujų genV 

parašas “ Pasta regia.’ j kartę, kuriai Dievas ir dora 
Laikas pradėti popietinį bebūtų žinoma. Kiekvienam

yiaršrūtų, tat metam laiškus ga| j,na suprasti, kad be Dievo

P. Ūselis (2 siunt.)

M. Jasiunas 

J. Osinskienė 

Jonas Rimkus 

Bernotas

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v.

2334 So. Oakley Avė., Ghicago, UI.

ir renkamėe prie vartų, kur 
išgirstam visai 
naujienų 

iškilmingu balsu paskelbia,

kad teikia nauji mokesčiai mo 
kėti,\po 75 litus nuo galvos.

ftalsmg the Family- pa a worae on now man ne was belotą! Ffsber

Jr doros išauklėti žmonės gali 
nemalonių akijausį tamsuoliai ir

Komiteto Klebonas kraUgeriaį. Maskvos autokra

tai nori tokių žmonių. Kada 
jie tokių susilauks ir jiems 
patiems tada galvos nebus ap
saugotos.

TVMKT tvia OE5TO“*“

lAtT KlfiKT

AlACKD'* HA'

l'tou

ežėm, sako jūsų lmgn- 
žus Begjynfe, pavėžinom Verte- Laikraščio “Cleveland Plain
cijos kanalais, inainėm dole- įDcaler” dramatinis kritikas 
rius į 1 i rd sumokėjom už žva- W. McDcrmott šįmet lankėsi 
kūtes į khtafcurnbas ir šiaip Rusijoj ir nuodugniai lyrinė-j 
visokiu išlaidų jūsiAlabui pa- jo, kaip bolševikai savo “ro-

ęJ, (Mtą-r 
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LIETUVIAI AMERIKOJE
aiškiui savo išsiauklėjimų, y- 
pač vienas draugas.

Pasibaigus šokiams, katali
kiškas jaunimas sustojo su- 
giedoti savo tautos'

CHICAGOJE
LAIMĖTOJAI “DRAUGO” 

PIKNIKE.

Paukščio, 2701 W. 47 st., Ri- 
ezkaus, 4337 So. Maplewood 
ir Deringio, 4414 So. Rock- 
well ir kitų biznierių stambios 
dovanos liko ir bus išleistos 
sekančiais metais “Draugo” 
piknike černausko darže. 

SUGRĮŽO IŠ ATOSTOGŲ.

, TORONTO, KANADA.
Nekurie Toronto lietuviai 

bolševikėliai labai pavydi ka
talikiškam jaunimui gražaus
sugyvenimo, kad šie dažnai •.^uo ^arpu minimas asmuo, su laimėjhnaig ir buvo
daro įvairius pasilinksmini- keliais savo draugais, sode -, kirU d dovanų. Kas tu
mus, arba šokius, ir tam pana- 1111 kedese ^trauke kokių tai .J.
šiai. Jie, kaip galėdami, ieš- rusiškų dainų; negana to, nors
ko įvairi, priekabių, daro į- ! 4 “Draugo” prenumeratos
v^us^naasrrt.t,-— 810,• 466,

Bet, galų gale, matydami, I . ’ ’ ? . v : 1473
tuojau tas bolsevikelis viešai, . , . , «,

2 “Draugo” prenumeratos lllllb kurios bus S v. Panos Ma-kad nieko iš jų pastangų neiš 
eis, pradėjo traukti į savo pu 
sę katalikiškų jaunimų, o ypač

himnų. yo

Pereitų sekmadienį “Drau- 
piknike buvo daug lai

mėtojų. Mat įžangos tikietai

rite žemiau parodytus nume
rius atsišaukite.

Marąuette Park. — Didž. 
gerb. kun. A. Baltutis, musų 
klebonas, jau sugrįžo iš atos
togų. Atrodo daug stipresnis, 
bet ne visai sveikas.

Dabar rengiasi prie iškil-

Araer. Pilietiško Kl. susirin
kimas. J šį susirinkimų kvie
čiami visi nariai, taipgi ir no
rintieji įsirašyti \ kliuban. Ne 
vėluokite, bukite laiku.

X P-lė Gertrūda Tomkuto- 
niutė, praleidusi porų savai
čių vakacijose, Wisconsine, giį 
ž» prie darbo. Vakacijoms la
bai patenkinta.

Telefonas Boulevard 1038

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 13, 1 iki 3 

dieną., Ir 6:80 tkl 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chlcago. 111.

užsipuolė ant vienos dorosLIZJOA M U.V1L U11V Y iVHUC UVlVk? ' . . . . $• •
; merginos, žmonių akyvaizdoje & i 17S6< 18C1- f™,™. *““* ,B“S P“’
! šaukdamas visokiais žodžiais 2 “Kelionės Įspūdžiai” kun. Kviestas drd.s pamoksbnrukas, >

merginas. Bet ir tuo labai ap-' . v , . , ipniIlinkn- 1337 236.7. / iš piemenų žodyno. Kiaušy da- ^auliuko, kkh, Zdo.sivylę, nes pamate, kad kutą * * J J ~ ™ m . .. .r, . • . , . imas iš šalies tokio asmens ki-' ^9 laiptautinis
likęs merginos nėra nendres— 1 . . . . . . įKnnorpyne _  Kun• , .. v . , • r , «i taip neįvertins kaip tik neis-! ^on&re‘as Kun,i kur vejas pučia, i ten ir Imk-. ’ . , . . igm: limo 1491* , , . 1 , m auklėtu, kuris turi galvoje ne iJ°y’ ±4dJ~sta, bet eina doru keliu. Tat. : . . ¥ | 4, .. v . . I smegenis, bet kokių tai košękų, vargšai, bedarys, visus s_. *1707, 794, 1952, 1884.

kuris laikys pamaldas, sakys 
Euch. pamokslus iš ryto ir vakare 

Bučio: P®r oktavų, tai reiškia 
aštuonias dienas po švenčių.

Misijonieriaus Užrašai”: įKlauskyte kitų žmonių ir žiū
rėkite “Drauge”, kas jis bus

, .v, j . . i įir baisiu nalialu, kuris net žino' , ,savo planus išbandę ir nieko! . ..... , r. «Knrn1i«*Ti3R Prižndn«”- P™' pamokslininkas, nes apsigero nenuveikę? fcnėsi tokių “ky™zdoJe d.r,sta dorų - Karalienes Prižadas . ™

priemenių, kurias dvidešimta
me amžyje vertėtų visai pa-

«ois vist gerai zjuo, kujui • , , »» •,. * . . , , ’ .1169 918 . ..j. ®;’lomjų lietuviams. As jau girlietuvių patarle sako; “šunies 10! ■<*
.baisas į dangų neina”, bet vis-I 5 “Laivo” prenumeratos V2 

Nesenai į katalikiško jauni- jgi tai yra labai ncgražu> kad metų; 1380, 1982, 237, 1401,

merginų. tokiais žodžiais pius'- 14ra> 1355> 1B1«> «3. į“°kės Panl0_
.. I '6 “šv Tfcrftsė Kūdikėlio]kimmU ne tlk niarketparkie-

PARAGINK SKAITYTI 
“DRAUGĄ”.

Ree. tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-taa Street 

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

Ir Ketvergais vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Sulte i08 1578 Mtlvroukee Avė.

Tel. Brunswick 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:20 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 8888

DR. A. L. YUŠKA
tį j o Šv. Teresė

’ • . -v. , . iJė’zans”- 995 1877 1676 789 jčiams, bet taipgi ir kitų. ko-Nors visi gerai žino, kaipidczaus * 10‘9J> , .. ... . Ay • •. „ . i-ifio oi8 :te*!lonijų lietuviams. Aš jau gir
dėjau jį uoliai mokinant žmo
nes, bet pavardės dar neteko 
sužinoti.

pakraipų lietuvių; daugama, [neišauklėtų - nahališkų 'žmo‘- Į 4 “La™” prenumeratos“ fl >unimo choras ir šv.
galima sakyti, apseidinėjo vi- *nių kurie savo pasielgimu sa-4Lietuv^ metlj: 175> 795,'.Mišių tarnautojai turės įsva- 
sa kame kaip reikiant. Bet ve ’ir savo draugus žemįna> Į1415, 866. |žiaviinų trečiadienyje. f
atsirado tokių, kurie pasirodė geį broliai _  sesės, ! “ Marijonų Kolegijos Rėmė- Ųg .iujij puikų giedojimų ir

nežiūrėkime, kas mus perse- 39 narystc“ °02, 1358. gražų prie §v Migjų patanm.
kioja, ardo musų broliškų su- J ^etJus 0 svarų Rlb': 1714> vinių' reikia atlyginti kokia 

' 1 Medus 10 svarų kib.: 787.

miršti. Aš čia paminėsiu kelis 
pavyzdžius;

mo šokius atsilankė ir W jlietuvių tarpe yra da tokių

ADVOKATAI;

A. A. OLIS

.760. f?, ■ it

gyveninių^ mus šmeižia; kad ir į 
daugiau mums reikės nekaltai 
nukęsti, bet eisime visi iš 
vien, neklausysime, iš kurios 

t pusės girdime šmeižtus. Tuo-

No. 117 laimėjo 6 “Drau
go” Kalendorius 1930 met.

nors retenybe. Gal šis išvažia
vimas pažadins ir kitų musų 
jaunimų dalyvauti parapijos

ADVOKATAS x™7:x4...„ rn.. daug gražių dovanų nuo biz-
; * x • 4. • i • v: uierių, “Draugo” rėmėjų,ii so. La šalie st., Room 2001 met tiktai atsieksime savo uz- T V , ,, . ... _ ... — — - -* - Jonas;Baįtu^s davė “praisų”

gero aliejaus — laimėjo L.

Be to dar buvo surinkta; panialdOse. Juos išveš P. Al- 
šauskas savo troku.

Vienas parapijonu.
TeL Randolph 0231-0332 

vjfelrais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Victory 0562 
7-9 v. ▼. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios

9'5 feibiėžtųjį tikslų.:
Vargo Vaikas.

JOHN B. BORDEN
(John Besdziunas Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Teiephoae Randolph 8727 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Teiephoae Roosevelt 9890 

■anie: 8 Iki 8 ryte Tel. Repub. 8800

pinauRGH, pa.
Padėka.

Reiškiame širdinga ačių Pa
laipinei Saldžiausio Jėzaus 
Vardo draugijai, Šv. Kazimie
ro parapijoje, Soutb-side, Pitts 
burgli, Pa., už paaukojimų

X Rugp. 28 d., 8 vai. vaka-
Gasilionienė, No.93, gyv. 2344ĮrO) oimi]„0 1>anofe Sv par
W. 23 PI. 'įvyks Marąuette Park Liet.

Antanas Rudokas, gyv. 4044 ( ______________________
’ So. Rockwell, paskyrė iš savo
giedančių paukščių skaičiaus 
kanarkų — laimėjo No. 80,
Jonas Maženis, gyv. 2314 So.
Leavitt.

Jonas Martinkus, siuvėjos, R(Į a
2.246, S.°-. H.°yne nve-’.I>askyrt ikauteji veikalu:

NAUJOS MUZIKOS
V. X. M1D0NI0

išvalyti ir išprosyti siutų, lai
minus bonų $200.00 vertės, ku- mėj0 No 23, klierikas Jokū-

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
8183 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija

8504 S. ARTESIAN AVĖ.. ‘
' Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
ivak. Antro Of. Vai.; Nuo '8-6 po 
I piet: Utarn, ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutartina.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western 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

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

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

Tel. Hemlock 8151

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2486 Wetd 89 Street 
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 8—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki z8. vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

Tel. Canal 6764 Virginia 0380

DR. A. RAČKUS
z

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 seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 81st Street

Valandos: 10-11 ryto. 2-4 po piet. 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12.

, DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St TeL Canal 6232 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 347 — J v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Tel. Canal 9267 Ree. Prospect 6688

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

Rezidencija <600 8. Arteslan Avė. 
Valandos. 11 ryto Iki S po pieta 

< Iki 8:30 vakare

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

riuos mums įdavė pirmininkas 
Tamkevičius, rugp. mėnesyje.

Kadangi mes neišsigalime 
Jums, brangus geradariai, už 
tai atsilyginti, tai melšime 
Aukščiausiojo Tėvo, idant Ji
sai gausiai kiekvienam buvu
siam šios draugijos nariui tęi-! Fairfield avė.

bas Šlikas, gyv. 2336 So. Oak
ley avė.

Siuvėjas Antanas Lukošius, 
2555 AV. 43 st., paskyrė išpro
syti ir išvalyti siutų. Laimėjo 
No. 14, real estatininkas Po
vilas Šmitas, gyv. 4425 So.

, JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telefr Beulevard 2800 
RESIDENČIJA: 

8515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

ktų savo gausių niųlonių. 
Šiuos dėkingumo žodžius no

ri Jums išreikšti
Seserys Pranciškietės,

Mt. Providence, R. D. 9, 
So. Hills, Pgh., Pa.

S10UX CITY, IOWA
Padėka.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 029 

Tel. Franklin 4177 
Nuo i iki 9 vakare

82 E. 107 8t„ Katnp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

G. Barowsky, siuvėjas 4414 
So. California, paskyrė išpro- 
symų siutų ar dresę, laimėjo 
No. 10, B. Gotautienė, 4414 
So. California.

Brooklyn Nejv York Tailo- 
rs, 4459 So. Talman, išprosys 
siutų ar dresę, laimėjo No. 8, 
Ieva Rudienė, gyv. 4436 So. 
Talman.

Gražių cigarnyčių laimėjo 
No. 32, Antanas Šedys, Šv. 
Kryžiaus par. zakristijonas. 
“Draugo” prenumeratų lai
mėjo No. G, Vincės Urbonas,

1. Viltis, Mišram Chorui 20c.
2. Tėve mūsų (Pater No^ter)

20c.
3. Sveika Marija (Avė Maria)

20c.
Virš minėtus veikalus gali

ma gauti:
“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, Hl.

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Woshlngton
1O’-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOtfIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. CHAR1ES SEGAL
' - 1 . • ' ' . “V 'U
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų' 
Susitarus V$U.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

Nedėliomis

Šiuo tariu širdingiausių a- 
jčiu chię^giečiams ir cicerie- 
čiams, ypatingai gerb. kun. L.
Draugeliui ir gerb. kun. H.
Vaičiūnui, už prielankumų ir į gyv. 4513 So. Wood st. Kun. 
malonumų, kurį jie man paro- Pauliuko knygų laimėjo No. 7, 
dė laike dalyvavimo 19 L. R. V. J. Kareiva, gyv. 4644 So. 
K. Federacijos Kongrese. I Paulina. Kaz. Būras, gyv.

n w * j 1845 W. 47 st., No. 3, laimė-Kun. Jurgis G. M. česna.i . „ \ ’. i/v otrorua Ttrmrianc .1

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl» l» n Famous Vlvanl Hot and In- 
cludca fap<> pow<ler, |1.00; Rouge, 75c, 
TlRnųe Cream 11.00. Depllatory $1.00, 
Faclal Aatrlngent $1.75, Bath Balt 1.00, 
Tollet tVater $1.$5, Perfumo $2.75. Brll- 
llantlnb 75c. Skln tVhltener 76c. Totai 
Valuo $l$.|0. Spėriai prlco, $1.#7 for all 
ten plecea ta Introduce thla line.

Vardus ...................................
Adresas ...................................
Siunčiamo per, paštą COD 

Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

Imo, skaudamą akių karštį. -Atitai 
Į sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Spcclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

Valandos nuo 10 ryto lki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

. ........... I .11*11 IHITT II

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

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

Rea 8201 S. WALLACE STREET

.DENTISTAI

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

įjo 5 svarus medaus. J. Atko-Sioux City, Iowa, liet. par. • v .. . , eaitis, bučens, gyv. ui04 Ar- klebonus. , , . .;. XT ro T ■cner avė., laimėjo A o. 52, Lie- 
' l' “ituvos Albumų. M. Miniat, gyv.

X Kazimiero ir Onos Vili->,456 So. Whipple st, laimė
tinų dukrelei Aldutei Šv. Kry- jo No. 2, “Draugų” pusei me- 
' žiaus ligonbutyje padaryta ton tų.

vecai ’offica- 1900 so. umon Ave.'sulums operacija. Operacijai Brighton Parko biznierių 
▼aL*uoR<°°iSu *e otų'n*. f puikiai pavyko. i geležinių krautuvių Vinco

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Strnet 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 lki 6'vai. vak.

BAS
KADI SOOD avlth

mttUoiist

Šame Price for Over 
38 Yean

85wM«<svtS/Pmv« —EcoMomloaf
MILLIONS OV POUNOS 

USBB BY OUB COVBBNMBNT

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2889

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas ir Akušeris! 

3343 SO. HALSTED STliEErį
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p. 

7—9 vakare t

25 METįĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMITRISTAfl

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
D E N TĮSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Bmnsirick 8814
DR. A. 3. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1878 mLWA*UKEH AVENUB
Valandos; 8-18. 1-8, 8-8:88 

■ekmadlenlais ir trečiadieniais
paųal susitarimą.

Tel. Lafayette 6818

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue'
Platt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 0:80 ryto Iki 8:18 va
kare Seredonaie nuo 8:80 Iki 18 V,

ryU». Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phoaa Oaaal 8688

DR. J. A. PAUKŠTYS
DJENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Av«m

. DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per s4 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi-] 
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas U-l 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Kay ir kitokius] 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET!
VALANDOS: Nuo 10 — lž pietų} ir 
nuo • Iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofleo Canal 8110 Rea. So. PJ 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE K
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASIILANI) AYE,
Tel. Yarda^?)94 j

Rezidencijos Tw I'laza 3200 ’
VALANDOS:

Nedėl. nuo. 10 Iki 12 dieną. 
Nuo 7 jlsf 9 vakare.
Nuo 1(1 Iki 12 dieną.
Nuo Iflikl 3 po pietų.
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C H I C A G O J E

žiliu žineles
X Smagiai su savo žmo

na atostogavęs p. J. Martišius, 
Vyčjų spaustuvęs menedže
rius, vakar grįžo prie savo 
pareigų. .( J'į*1

X Dr. J. Poška, buvęs L. 
Vyčių Centro pirm., sa žmona 
ir-gi kvėpavę sveiku "VViscon- 
sino oru, grįžo namo.

KONGRESO VAKARAI.

“Karolio Teta”'.
Ciceros Federacijos skyrius 

šauniai suruošė visas Fede
racijos kongreso pramogas.
Atstovai buvo svetingai pri
imti į ciceriečių namus, vai
šinami. Vakarais buvo suruoš
ta specialės pramogos svečių vystyti.

kaitė, Emilija Venckiutė, Ci
ną Nazninckaitė, Bronė Moc- 
kaitė ir Antanas Šileikis.

Vaidino visi čiagimiai, kaip 
juos esame pratę vadinti. Vai 
dino labai gyvai, kalbėjo aiš
kia ir gražia lietuvių kalba, 
be jokių “žydžiavimų”. Už 
tat kreditų tenka atiduoti jų 
tėvams ir liet. par. mokyklai, 
o be to ir režisieriui.

Visi šayo roles gerai mokė
jo ir dėl to gerai vaidino. Y- 
patingus scenoje gabumus, ma
tomai, turi p-lė Alena Petkiu- 
tė, kuri vaidino Lordo Bob- 
berley rolę. Scenoje vaidinti 
jai prigimta. Ji ten jaučiasi 
visiškai sava, nesivaržo, nors 
ir tukinančiai akių jos vaidi
nimų seka. Tai talentas, kurio 
nereikti} užmesti, bet ir toliau

karienę su malda, gabios šei- ■ Bendrai kalbant, abu kon- 
mininkės pasiuntė prie stalų 

jaunas mergaitės, patarnauto
jas su gardžiais valgiais.

Po vakarienės, pradėjus pro
gramų, kalbėjo šie kalbėtojai: 
p. Jankauskas, p. Kadzevičius, 
kun. Cesna iš Sioux City, Io- 
wa, p. K. Krušinskas iš Brook 
lyn, N. Y., adv. B. Mastaus
kas, p-ni A. Nausėdienė, kun. 
dr. J. Navickas, kun. P. Kara
lius, p-ni E. Vileišienė, kun.
Ig. Albavičius ir kun. H. J.
Vaičiūnas, kuriam keltų ova
cijos už taip gražų kongreso 
ir jo pramogų suruošimų.

Alumniečiai pastatė trumpa 
komedijelę. ' t

Buvo ir dainų bei muzikos.
Pirmiausia p-lė Skiriutė, žino
ma pianistė ir muzikos moky
toja, gražiai paskambino pia

greso vakarai dalyviuose pa
liko labai gražių įspūdžių. '

Negalima praleisti nepaste
bėjus darbščių Moterų Sųjun
gos vietinės kuopos šeiminin- I
kių, (kurios suruošė vakarie
nę. Tai p-nios: Šneiderienė,
Rašinskienė, Stonkienė, Laz- 
dauskienė, Vasiliauskienė,
Sriubienė, Vilickienė, Geidžįu- 
nienė, Narbutienė, Palubins-, 
kienė, Petraitienė ir Stašaitie-1 jaunų vyrų 
nė.

. Rap-

X Jau vasaros atostogos bai 

giasi ir laikas tėvams rengti 
parapijos mokyklon savo vai
kučius, ypač pirmamokslius, 
kad jie iškarto galėtų geriau 
pasiruošti prie Šv. Sakramen-1 

tų.

VYČIAI “ŽVAIGŽDĘ” 
UŽTEMDĖ.

West Side. — Čia gyvuoja 
kliubas vardu

PARAPIJOS PIKNIKAS 
GERAI PAVYKO.

Retai tenka girdėti musų 
salėse publikų tiek juokiantis, 
kiek Ciceros alumniečiams 
vaidinant teko girdėti.

nu.
Musų mylimas dainininkas 

p. A. Čiapas padainavo porų 
gražių arijų iš “Traviata” ir 
“Faust” operų. Antroji iš ei
lės dainavo Chicagos lietuvių 
lakštutė p-ni M. Janušauskie-

pagerbimui.
Pirmų vakarų, rugp. 20 d. a- 

lumniečiai vaidino juokingų 
komedijų “Karolio Teta”, ku
rių sumokino art. R. Juška.
Vaidino sekamieji asmenys:
Jonas Mikolainis, Alena Pet-
kiutė, Vaclovas Urba, Kazys vadovaujant. i ir gražiai padainavo. Į& Southern apdraudos kom-
Bružas, Sofija Tekoras, Rapo- j. Vakarų vedė p. A. Žvirblis ' Dainavo ir Philadelphijos o- ( panijos agentai p. Vilkišius, L.

las Juška, Sofija Dovidaus-Marąuette parko. *peros artistas p. Rapolas Jus- 'Abaravičius, A. Jurgilas, p-nai
Reikia da ir tų pastebėti, jka, kuris savo balso pilnumu, 'Kalėdai ir kiti.

į kad publikos buvo prisigrudus gražumu , ir tobulu dainavimu | But buvęs geresnis pikniko 

^pilnutėlė salė. Žmonių matė- ''publikų sužavėjo. Publika at- pasigekimas> jei but oras vė- 
-si iš visų Chicagos apielinldų. į kartotinai jį iššaukė ir g»u-ls(jsnisf buVęs ir daržas geres.

Bankietas. 'singais aPlodismentais vėl Pra niame stovyje.
‘ rn_ v. , !šė dainuoti. P-nas Juška da

Ireciadiemo vakare, rugp.;. .x.„ , . A .
.22 d., šv. Antano par. salėj, .7,raa- Ątazvelgant ,

vyko delegatų pagerbimui graČ? P»-
!žus bankietas. Nors vakaras .f8’’. ”.!k,tt. “ 3°
ibuvo karštas, virš 90 laipS-!laukla “kral grazl lr sarbinga 

y. . . • , ateitis dainos meno pasauly, 
mų, vienėk svečių prisirinko *■'
pilna salė

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Oraborlus 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu at
plaukti. o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt S 51K 
arba 2510 
2814 W. 2lrd Plaee 

Chicago, HL

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE,
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dirbvstės.

OP.’SAS
KI West 18 St. 
Tel. Canal 4174 
SKYRIŲ 8: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

, Musų patarnavimas 
bsuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netaurl- 
Įie išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anhnrn Avenne

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mee eutel- 
1 klam manda
gų, draugišką 

į patarnavimą.
Patarnavimas 
įsose Chlca- 

daiyne lr 
prtemieečuose.

pigiai
pet už 225.

, OFISAS 
South

St.
Vit'kory 4088- 

82

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo Ir Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus ir kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

2456 West flttth Street Telefonas Hemiock 6050

(Vartų parapijos mokyklos 
kambaryje. Prašoma kuoskait- 
lingiausia susirinkti.

Valdyba.

Susivienijimas Lietuvių Dr-

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

“White Star”, kuris turi su-'jų ir Kliubų Bridgeporte tu- 
daręs ir palaiko beisbolės ty- /ės savo mėnesinį būtingą, 27 

mų. .Garbės šiais laikais visi į<t rugpiučio, 8 vai. vakare, 
taigi ir “ wlntestarie- jChicagos Lietuvių Auditori-nori,

Čiai” susiginčijo su vietinės 3°j- 1
i Vyčių 24 kp. sportininkais, kas j Kviečiami visi atstovai ir 

Bridgeport. -r- Pereitų sek-1 West Side privalo turėt 1929,draugijų viršininkai atvykti, 
madienį įvykęs £v. Jurgio par. Į'm. baseball čempionatų. Kad į Daug dalykų turime apsvars- 
piknikas gerai pavyko. Uoles- tai sužinojus, aišku, reikia lyti, taipgi bus svarbus nau- 
nieji parapijoiąi ir vietos biz-.persitikrint. Tas ir buvo su- jas dalykas diskusijoms, 
nierai piknike dalyvavo ir ge-’ tarta padaryti pereitų nedėlią, . M- Z. Kadziauskas, 
rų biznį darė. Iš žymesniųjų pDouglas parke, vienoj baseball sekretorius,
biznierių matėsi piknike p. Pe- ^aikštėj. Pradėjus žaisti YVliite ) 1930 So. Tumer Ave.
trauskas, Bridgeport Clotliing Star tymas pasirodė tiek silp-
krautuvės savininkas, Dr. Pošlnas, kad Vyčiams žaidimas
ka su žmona, p-nai Zalatoriai,'atrodė lig “zabova”. Kad ne- Kolegijos 2 skyriaus susirin-

Uilalkau visokių auk
sinių lr sidabrinių dal- 

į ktų, vėliausios mados 
radio, planų rolių, re- 

I kordų lr 1.1. Taisau 
laikrodžius lr muziko* 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

North Side. — Marijonų j

Del geriausios rųiles 
‘Ir patarnavimo, Saukit

GREF.N VAI.LEY 
PRODUCTS 

Olsella Šviežių klausi
nių. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1880

p. J. F. Budrikas, muzikos palikus stariečių su zero, Vy- (kirnas įvyks 27 d. rugp., 7:30 (
krautuvės savininkas, su savo čiai paskutiniam ininge davė ,vak Vakare. Malonėkit . visi Geras vamish ku 

ris tižiu na, j Ke-

AUGUST SPECIAL
Programo pradžioje dai- nė, savo vyrui akomponuojant. ,

navo Šv. Grigaliaus choras,,Kaip visuomet, taip ir šį kar-, darbininkais, viešnia iš Bosto- 1 išbėginių. Vyčiai padarė 16 (rent^Jai ir rėmėjos susirinkti, turtas valandas, 
vietos varg. p. A. Mondeikai ttų, p-ni Janušauskienė gerai Ino p-nia Kyburienė, Western “runs”. Tuo budu Vyčiai ,nes laikas jau pagalvoti apie GaJlma „yarto.tl

West Side “vaigždę” basebo- 
lėj visai užtemdė.

Sakoma, kad “stariečiams”

busimųjį vakarų, kuris, ren
giamas M. K. naudai, taipgi 
reikalinga išplatinti tikietai,

tas išbandymas “betais” at- nes bus laimėjimai: $5 dol. auk

siejęs iki 50 dol.
Rap.

su ir auksinės plunksnos. Tat 
reikia visiems subrusti į dar
bų.

Pijus Plečkaitis.

Ten buvęs.

WEST SIDE RADIO.

X Aušros VUrtų bažnyčios

SVARBUS VYČIŲ CHICA- 
GOS APSKRIČIO SUS-

MAS.

apšildymui rugpiučio mėnesy-į Svarbus> mėnesinis, L. Vy- 
Bankieto dalyviai sUšliaukė'je aukpjo p. Cibulskis $10.00, Chicagos Apskričio susi- 

Vietos klebonui, gerb. kun. ,’r &ra^aus surpryzo. Niekur l Pranas Balčiūnas $7.00, P° rinkimas įvyks rytoj, rugp. 
H. J. Vaičiūnui, pradėjus va- nebuv° skelbta, kad bankiete $5-00 P. Dabrovalskienė ii ((August) 28 d., 8 vai. vakare,

Suimtas New Yorko 

galvažudis
Chicagoj, policija suėmė Ch. 

Greene, ieškomų New Yorko 
galvažudį.

ant medžių lr 
fliorų arba kli- 
jonkų. Duodame 
trijų colių brušj 
su kiekvienu ga
lionu^
Tiktai $3.00 Gal.

St Louis “Dutch Boy” whlte
lead 100 svarų ........................... >11.50
Pure Turpentine ... .............. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

dainuos p-ni Marijona Čižaus-1 Vaitkevičienė, į»o $3-00
Q. ,.w, ’kienė, pasižymėjusi dainininkė-Kulbis, P. Šliogerienė, I
bimpatiSkas — t; „„ po $5 00 — P

ir A.

Gimimo P. Š. parapijos salėj, 
,6807 S. Waslitenaw ave. Ap-

.uu t . ri- gkr ^stovai darys praneši- 
Kulikauskai, jg geįni0 darbų, bus svars-

"BĮ" T 2. CU į i - -
Geread ir*Pi į88,70 vyra> muz.-J. Čižausku jStrutis, J.
niTnTkifn r Seru dainininku, gyve- jL. Petrauskas;1 A. Zentek, l'.!'toma Apskr. pikniko ir kiti

navimas !na ^eve^and» Dhio. Vedėjui Maženienė, M. Keturakienė, S. 'reikalai.
'paprašius, p-ni Čižauskienė 'Gasparaitis; po $1.00 — J.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Ilermitage Ave. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had'.ey Lic. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 8181

4424 So. Rockvrell RL 

Vlrginla 1290

ZERSKI
LIKTINIS GRARORIUkoi I a a c

4201 B. MARAHFIELD AVENUB 
Tai. Bouietftad 2277

p-m ------ —» v'- v-----  Be to, girdėt, kad šiame
į maloniai sutiko padainuoti i Petraitis, K. Labanauskas, A. apgkr. susirinkime dalyvaus 
^keletu dainelių, kurios publi-jšliogeriutė, M. Kaminskienė, na.ujas Vyčių Centro pirm. p. 
Į kai labai patiko. Daugelis jų j J. Kovalskis, Šudrauskis, M. Onaitis, kuris šiomis dieno- 
'girdėjo pirmų kartų ir dėl to Radžiutė, Valauskai ir A. Vai- mįg atVyko į Chicagą. 
džiaugėsi turėję progos jos Jciekauskas, viso suaukota J visos kuopos atsiųskite at-

dainavimo pasiklausyti. Jai $59.00.
akomponavo muz. Čižauskas. į X Iš Coloma, Mich., atosto- 

Beje, p. Juškai ir p. Čiapui j gaujenčios Bronė Gasparkaitė 
akomponavo p-lė Skiriutė. ir Julija Markevičiūtė, Aušros 

Programai vadovavo L. Ši
mutis.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 We*t 46th Street

Kampas 4<th lr Paulina Sta 
Tel. Blvd. 5208

Nuliudimo valandoje' kreipkitės 
prie manos, patarnausiu slmpatlB- 
kat, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
tykai.

Telefonas Yarda 1122

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS ĮR 

BADSAMUOTOJAB

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

A l A.
EUFROZINA

VAIČEKAUSKIUTĖ
mirė rugp. 26, 1929 m. 6:40 
vai. ryt. 15 mėn. 17 dienų am
žiaus. A. a. Eufroilna gimus 
Chicago, IU.

Paliko dideliame nulludtme 
motinų Oną. po tėvais Gerlkal- 
tė, tėvą Tranų, seserj Ludgardą, 
du dėdės Ludvlką Gėriką Ir Ka- 
cimterą Vaičekauską, pusseserę 
Alvlną Valčekausklenę Ir gi
mines.

Kūnas pa»ar<’otas 4242 So. 
Maplewood ave. Laidotuvės J- 
vyks Seredoj rugpj. 22 d. IS 
nanrųų S vai. bus atlydėta | Ne 
kalto Prasidėjimo Panelės kv. 
bažnyčią, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos ui velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta J ftv. 
KasiVniero kapines

NuoSirdžlai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
tėvai, sesuo, dėdės lr giminės 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Laehavičlus, Roosevelt 2515

* stovų.

RAMOVA J
Gražiausias Teatras Chicagoj 

35-ta ir Halsted Gatvės 

SAVAITĖS PROGRAMA
f,Ned. ir Pan. Rugpj. 25 ir 26

THE MYSTERIOUS DR.
FUMANCHU 

Ut. Ser. ir Ketv. Rugp. 27, 
28 ir 29 

FOLLIES
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

J. Š. RAMANCiONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

tt Hardvrare Co.,, dabar perėmė visą 
blsnj | savo rankas ir duos visose Slo 
blsnio Sakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Painters 4k Decorators 

J. 8. Ramancionis, savininkas
3147 So. Halsted Street
a TeL Victory 7281

M. ZIZAS

PAIEŠKAU moters, kuri ga
ilėtų atlikti namų darbų. Gaus

LabdarybėTČenta) srnirin- ikamb‘,ri s" valgiu’ ir mokes‘‘ 

Vartų alumnietėš, sveikina sa- kimas įvyks ateinantį trečia-,Pa^eida'Vani“’ kad but'! dora'

Valdyba.

Namų Statymo Kontraktorlns 
Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 8. California Avenne

Telef. Hemiock 55M

vo dvasios vadus.

A. | A
ROBERTAS KIRELIUS

mirė Grand Rapids, Mich. rugp. 
28, 1929 m. 6:25 vai. vak. 12 
metų amžiaus. A. a. Robertas 
gimęs Chicago, I1L, balandžio 
4, 1917.

Paliko dideliame nuiludlme 
motiną Juosapiną po tėvais Da
rgaitę, tėvą Juosapą. seserį E- 
leonorą, 2 rbollu IvesterĮ Ir Rel- 
mondą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4026 So. 
Wsshtenp.w ave. Laidotuvės i- 
vyks seredoj, rugpj- 22. IS na
mų 8 vai. bus atlydėtas 1 Gi
mimo Panelė* flv. bažnyčią, ku
rtoj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas Į Sv. Kazimiero 
kapines.

NuoSlrdžial kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
tėvai, sesuo, broliai lr giminės 
Laidotuvėms patarnauja grali. 
Eudelkis, Yards 1741.

[dienį, rugpiučio 28 d. Aušros 'AWSankite tuojau.
' h ’ 1 J.. PRAKAITIS

PAIEŠKAU brolio Pranciš
kaus ir seserų AgRieškos, Be- " 
nigdos ir Juzefos Stulpinų. 
Kilę iš Bajorų akalicos, Žare

213-155 Str. Galumet City, Hl.

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
llallavojlmo Kontraktorlns 
Dažų Ir Popleros Krautuvė

2224 8. LEAVITT ST. Chicago

(26-29)

Per visų rugpiučio (August) 
mėnesį kas pirks musų krautu-

nų par. Patys ar juos žinanti pjg svarų Hammer Bro-i
nraartmi otailiorkti v»T, •. * t i a ___ >prašomi atsiliepti.
Taip-gi paieškau moters ves

ti visų namų gaspadinystę. 
Tuoj atsišauk it

ANTANAS STULPINAS
c-o Craft Pliocnix Cheese Co.

400 Rush Street
Arba j namus

4237 West Walton St.

thers White Lead, tas gaus 
4 colių grynų Chinijos šerių 
šepetį dykai.

Pri statom visur.

J. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Ave. 

Telefonas Canal 6850
Chicago, III.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 4114

M. YUSZKA & CO.
PLUMBTNO A HRATING 

Kaipo lietuvi*, lietuviam* patar
nauju kuogerlauela

4444 SO. PAULINA

MDRTGEČIAI-PASKŪLUS

MEDUS!
MEDUS!

Į tTumpų laikų noriu par
duoti 2 flatų namų geroj vie
toj West Sidėj priešai Aušros 

Galite gauti tyro gero me- Vartų bažnyčių. Savininkų ma 
daus. | ! j j '• tykite nuo 9 vai. ryto iki 2

10 svarų .......................... $3.00 vai. po pietų.
5 svarai ...............................$1.50

j DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Ave.

Kaina $6,500.
F. BUDREOKIS 

2322 West 23 Place

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paakola eutelklama 1 vieną dieną. 
Perkame real eatate kontraktu*. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapltalaa 2600.000 00 
1804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette <788-2718


