“Draugia"

Katalikai paaaullonya turi kllnq ui*
davinį, — (neiti | Šeimynai Ir | vlauomene Krlataua mokai*, atnaujinti
Įmonių dvaal*. Jfisaua Širdies viešpa
tavimas milijonų Širdyse *— tai muaų
uiduotla "Draugraa“ padla Juma t*
apaStaiavlmo
darb* atlikti
Uitat,
įkaitykite Ir platinkite "Draug*.**

atatovauja

organlauotu

katalikų minti, remia nuoilrdilal ka*
taliklSkai draugijas, sąjungas, para*
pijąs ir lietuvių kolonijas. “Draugas”
dilaugiaal didele katalikų parama te
nori kad toliau pasilaikytų tie prie*
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TREČIADIENIS, RUGP. (AUGUST) 28 D., 1929 M.

ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH 11, 1»H, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH

VYRIAUSIOJO TEISMO BUTUI WASHINGTONE MODELIS

600 2UVE ARABŲ SU ŽYDAIS
KOVOSE PALESTINOJE

\

TOLIMUOSE RYTUOSE KOL-KAS
NEPRAMATOMA TAIKA
“GRAF ZEPPELIN” Į
LAKEHURSTĄ

BERLYNAS, rugp. 28. —
Kelinta diena kruvinose ara
bų su žydaisr kovose Palestino j apie 600 vienų ir kitų žu
vę. Tūkstančiai sužeistų.

LCfS ANGELES, Cal., ru
gp. 27. — Šiandie tuojaus po
pusiaunakčio vokiečių orlaivis
“Graf Zeppelin” iš čia išskri
do į Lakehurstų, išilgai J. Va
lstybių.
Kaip »rytoj pavakarėj
Britų valdžios militarinė
mašina jau ima malšinti ara žada pasiekti New Yorkų.
bų su žydais tarpusavį pašė (Ass. Press paduoda žinių
iš įvairių miestų apie Zeppelimų.
j •> J
lino skridimų. Jei užsuks į,
Chicagų, tai šiandie, rugp. 28
VIENŲ ŽYDŲ APIE 150
d., gal pusiaudieniu padangė
NUŽUDYTA
se pasirodys.)

LONDONAS, irugp. 27. —
Anot necenzuruotų žinių iš Ca- MEKSIKOJ GYVUOJANTI
TAIKA
iro, Egipto, arabų sukilime
Palestinoje, žuvę apie 150 žy
dų ir apie 100 arabų. Taip MEXICO CITY, rugp. 28.
bent paduoda žydų žinių age — Meksikos prezidentas Gil
paskelbė pareiškimų, kad vintūra.
Įsoj šaly gyvuojanti taika. VaNUKENTĖJO IR KRIKŠ ildžiai susitaikius su Bažny’ čia, sukilėliai pasidavę ir gryČIONYS
žę prie savo darbų.
JERUZALE, Palestina, ru-l Kalbos aPie naujus snkili"
gp. 27. - Arabų musulmonų raus’ anot Prezidento> moku
sukilimai iš čia plinta po visų nepamatuotos.
Palestinų, neatsižvelgiant į
Britų karo laivų atplaukimų. SOVIETŲ RUSIJA NORINTI
DERYBŲ
•Be žydų nukentėjo nemažas
skaičius ir’ krikščionių.
Jeruzalėj gyvenų krikščio SHANGHAI, rugp. 28. —
nys ant savo namų sienų pa Maskvos valdžia per Vokie
dėjo ženklus — mėlynuosius tijų Kinijos valdžiai pasiųlė,
kryžius. Tas reiškia, kad tuo kad ji paskirsianti naujų Ryse namuose nėra žmonių, ku tiniam geležinkeliui viršinin
rie dalyvautų rasinėse riau kų. Ir klausia, ar tada Kinija
sutiksianti atnaujinti taikos
šėse.
derybas.
ŽYDAI NUSISKUNDŽIA

REIKALAUJA ŽYDAMS
APSAUGOS

PASITRAUKIĄS IŠ
PARTIJOS
BUKAREŠTAS, rugp.

27.

— Praneša, rumunų, liberalų
partijos vadas Bratiano išei
nąs iš partijos ir politikos,
kadangi neturi pavykimo ko
voti valstiečių partijos vald
žių.
- '
.
ORO TRAFIKOS KON
GRESAS

WASHINGTON, rugp. 28.
— J. Amerikos Valstybių val
džia per ambasadorių I)awes HAGA, rugp. 28. — Tarp
Londone reikalauja Britani tautinės Oro Trafikos sųjunjos valdžios duoti reikalingos Ka <da
kongresų. Dalyvauapsaugos Amerikos žydams 3a
valstybių atstovai.
Palestinoje.
New Yorko ir Chicagos žy DIRBDINS KARO LAIVUS
dai kelia protestus prieš MADRIDAS, rugp. 28. —
Britaniją dėl rasinii} riaušių Ispanijos diktatoriaus minisPalestinoje. Pažymi, kad žy- terių kabinetas svarsto sumadų žudymai ten vedami ačiū nymų padirbdinti 8 karo laiBritų valdžios apsileidimui, 'vus.

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Kaunas, VIII-9 (Elta). Le
nkų KPO Ueiechos rajono poručnikas š. m. rugpiučio 7 d.
i pranešė Alytaus apskrities viršininkui, kad nuo rugpiučio
8 d. lenkai nebeleisiu mūsij
piliečiams vaikščioti per demarkacijos linijų lauko dar
bams. Neleidimo priežasties
lenkas poručnikas nenurodė.

.Graf Zeppelin Arti Lakehurst

CATRO, Egiptas, rugp. 28.
— Vietos žydai nusiskundžia,
kad Britų valdžia neteisingai
su jais elgias. Žydams Pales
tinoje uždrausta turėti tokius
ar kitokius ginklus, kad tuotarpu arabai nenuginkluoti.
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Telefonas: Roosevelt 7791

VOLDEMARAS PASIUNTĖ
TAUTŲ TĄJUNGAI
TELEGRAMĄ

BRITŲ MILITARINES JĖGOS MALŠINA
SUKILUSIUS MUSULMONUS

ŽUVĘ 600 ŽYDŲ IR
ARABŲ

I, 187t

GELEŽINKELIŲ PA
JAMOS

Per birželio mėnesį iš siau
rųjų geležinkelių gauta paja
mų apie 220.000 litų, o plačių
jų geležinkelių grynais pini
gais 2,750,000 litų ir už įvai
rius- bargan pervežimus gele
žinkeliai dar turi gauti 750,000
litų. Tuo būdu birželio mėnesį
geležinkelių pajamų gauta iš
viso apie 3,720,000 litų. “R.”

APDRASKĖ TIGRAS
Vyriausias J. Am. Valstybių Teismas nebeturi atskifio sau buto. Yra sumanymas Daugumas piliečių šiuo mepastatydinti Washingtone. Atvaizde parodomas tam butui modelis (pavyzdis).
4u jau turi nuplautus rugius,
Policijos žiniomis, rugpiūj
.
-r-dTi
'
•
’*• ,i<urįe stovi laukuose; kiti gi
NĖRA TAIKOS T. RY I
Keletas sužeista
.dar tebepiauna. Piliečiams iš 2° V* T.20
pU
TUOSE
Englewood viršutinio gele- tokio perėjimo sustabdymo .enf
.1C anavi^lus> Mar'įr'r •
.•*
žinkelio traukinis ties North gresia dideli nuostoliai, o kai vian os aimo gyventojas, suSHANGHAI, rugp. 28. — NEGALĖJO MIRTI NUO ave. ir Orleans st. užvažiavo kuriems ir tikro bado pavojus. sitaręs su cirko administraci„
...
.ja, nešė to cirko arkliams vaMandžiūrijos Siberijos pasie
GLICERINOS
ant sustatytų tuščių vagonų.
bųrysy su tais faktais, mi- „, • t»„ •
.
. , .
. . . ,
. ’
ndenp Beeinant pro tigrų naniu bolševikų puolimai nutrau
Keletas asmenų sužeista.
mstens pirmininkas ir uzsiervų, vienas tigras stryktelėjo
kti. Kinijos valdžia yra nuo-Į Vaistininkas Eggert, 5258
nių reikalų ministeris prof.
prie
jo ir, prisitraukęs prie
monės, kad Maskva ruošia So. Halsted st., išpažino, kad
Suplaiš'nta bomba
Voldemaras
8
d.
. ,
nr.* -. or
•
.m
ruffPĮu lo o u. narvo> apdraskė. Ciehanavičiui
jis atlikęs klaidų pardavęs
naujus puolimus.
Ties krautuve, 1821 W. 35 pasiuntė Tautų Sųjungos Ge-’ d u
ie u žaiz(}| Su.
-T. M anksti
l.T, 4-. TT*ryte
T 4- nsuplaiT-T 1 O T VInoraliniam
O 1 T VA 1 O T-.sekretoriui
T. 1— X _ _2 CSir
N 2_ T.T
Valdžia laukia iš Maskvos Pbcer^
.
J
st., —vakar
E. •
, ,
. '
e*
’
,
,
.
.
žeistasis
nugabentas
i
ligoninotos Rytinio geležinkelio ir MrS* Anna Walsh savo dvie- sinta bomba. Nuostolių busiu ne Drummondui tokio turinio ’
U R.
taikos reikale. Bet sovietų vametų vaikrakul davė “š- apie 5,900 dolerių.
.telegramų: “Lenkai uždarė a-'
čiukų glicerinas, manydama,!
ldžia, sakoma, antrukart nedministracijos linijų Ueiechos f
ŽUDESI RAŠTININKĖ
f kad tai Kasteria. Vaikas mi
'Alytaus rajone, kas aiškiauNESUTIKIMAI DEL
nori paduoti reikalavimų.
rė.
. ,, i,
; h ,
ŽUKLAVIMO
šiai prieštarauja lapkričio 7
Policijos žiniomis, rugpiūKinija, kiek žinoma, pasi-1 Gydytojau, gr. Meyer, kurs
TT.įrr
At!
^
a
raliųučiuj
pasirašyd.
Linksmadvario Iru—
rengusi taikon. Bet taipat pa-Į vaikiukų gydė, Išreiškia,' kad
BELFASTAS,, Siaurinis balandžio menesy ,s,galioja- j kuose viena
|ežinkeli, Tal.
sirengusi ginti savo plotus. |huo glieerinos jis negalėjo miAirijos Kraštas, rugp. 27. -- šiam ir Tautų Sąjungos glo-'dybos „„sunirk
raštininkė persipiovė
rti. Anot jo, vaikiukas sirgo Laisvoji Airija kovoja su boj sudarytam susitarimui,
KARO PADĖTIS NANplaučių uždegimu, tad glice- <§įaurįniu Airijos kraštu dėl Kiekviena valanda neša bega- skustuvu rankų gyslas, bet tai
KINGE
rina, rasi, ir paskubino miri- £ukl avimo plotų naudojimo, linius nuostolius gyventojams pastebėjo
”7 netoliese . buvę . paša, .
„
.
... ..
iliniai žmones, kurie apie tai
mų
i Spėjama, tuo reikalu bus krei ir naikina pasėlius.”
I
* *.
..... „ .. ..
r
i pranese policijai. Policija jf^
SHANGHAI, Kinija, rugp.
Koronerio teismas tų įvykj• ! p(asi f T sųjungų.
nugabeno į ligoninę. Žudymo28. — Susprogus amunicijos galutinai tyrinės rugsėjo 10 d.
APDOVANOTAS
GEDIMI

si priežastis tiriama.
“R.”
sandeliui .arti šios naujos Ki-^Ligi to laiko gal bus našta-[
16-AI STREIKININKŲ
NO ORDĘNU
nijos sostinės, čia paskelbta tyta mirimo priežastis,
BYLA
MRS. THADEN LAIMĖJO
karo padėtis. Valdžia tame
Dr. Rozenbaumas, Lietuvos
LENKTYNES
įtaria komunistus.
Nuo iškėlimo ant vagono
CHARLOTTE, N. C., rugp. garbės konsulas Palestinoj,
Viršumi iškėlimo ant Rock 27. — Prasidėjo 16-ai strei- Prezidento apdovanotas GeCLEVELAND, O., rugp. 27.
ATRASTAS LAKŪNO
Island geležinkelio važiuojąs kininkų ir vadų byla. Kalti- demino ordenu antrojo laips- — Moterų lakūnių lenktynėj
LAVONAS
a-utomobilius išdaužė geležinę narni už Gastonia policijos vienio,
“R? į čia iš Santa Monica, Ci
tvorelę ir nukrito ant vieno ršininko nužudymų riaušių
laimėjo lakūnė Mrs. Loi
ROMA, rugp. 28.
Italų' stovįn^įo vagono stogelio, pa- laiku.
PILSUDSKIS PRIE DEMcPhetridge Thaden iš Pit
lakūno G. Motta lavonas at starųjį įlauždamas.
MARKLINIJOS
burgh’o. Iš Monica į čia 1,.'
rastas Garda ežere. Valsty-,
ŪKININKAS VOS IŠ
mailių jai ėmė skristi 20
Automobiliu važiavo du vy
bės lėšomis bus palaidotas.
GELBĖTAS
VARŠUVA.
VIII-8
(Elta).
landų 20 minutų.
rai, Davidson ir Harrington.
Pranešama, kad maršalas Pi Iš 18 moterų lakūnių 1
Abu lengvai sužeista.
BULGARIJOJ TVANAS
ALLEGAN, Mich., rugp. 27. lsudskis atostogauja Druskini baigė skridimų.
— G. Peet, ūkininkų, žemė ir nkuose. Del tos priežasties jis
Žaibo
pritrenktas,
at

SOFIA, rugp. 28. — Rodoakmenys užgriuvo jam taisa nedalyvaus lenkų legioninkų
ČIA NEREIKALINGA
gaivintas
mir distrikte kilo tvanas. Kaint. šulinį 35 pėdas gilumoje. kongrese. Kartu su juo atos
RAUDONOJI GIJA
kurių sodybų gyventojai išsi
Užvakar Jackson parke žai-Į Po 50 valandų darbo kaimy- togauja ir lenkų pasienio ko
gelbėjo užsilipdami ant namų jw pritrenktas J. Puwski, da- nai jį vos išgelbėjo.
rpuso vadas Litvinovičius.
AVASHINGTON, rugp,
olnorn
*
9 rbininkas,
•» • • i
i__
i
.
•?
_2
__
*
_
stogų.
kada jis griausmų
“Czas” praneša, kad marša • Lakūno pulk. Lindbe(
laiku- stovėjo po medžiu.
ŽUVO DU LAKŪNAI
las Pilsudskis nuvyksiųs ir( žmona savo vyro pamokyi
BRITŲ KARO JĖGOS f
Atgaivintas ir paimtas į li
Rumunijon.
rlaivį valdyti pati viena
goninę.
Nemažai
apsvilęs.
BOSTON,
Mass.,
rugp.
28.
PALESTINĄ
mis dienomis keletu kartij
Iš Camden, N. J., skrindant UŽTEPĖ ŽYDŲ IŠKABAS laivių nuo žemės pakilo ii
LONDONAS, rugp. 27. —
Pritroško garadžiuje
į Clevelandų čia orlaivių sto
sileido ir iš Prekybos dei
Arabus su žydais Palestinoje
ty
nusileidžiant
sulužo
Cessna
Rugpiflčio
7
dienų
sargybitamento jau gavo studente
Uždarytam garadžiuj taisy-0
malšinti Britanija pasiuntė 17 damas automobilių nuodingo- ėroplanas.
Du
lakūnai
žuvo.
nis
policininkas
pastebėjo
Lai
kūno
“laisnius.”
*'
įvairios
rūšies
karo
laivų,
ke.........................................f mis dujomis (monoride) pri- Be to .mirtmai
svės Alėjoj, kad kai kuriose
lias dešimtis orlaivių, lturių
yy p Heilman, Evan8U ^a’a v’ena moteriškė.
Laisvės Alėjos vietose smala
CHICAGO IR AP5i
tarpe 20 bombinių, ir kelis.
užteptos
žydų
iškabos.
Iškabos
KĖS. — Šiandie dailu
gtone. Atgaivintas.
pulkus kariuomenės su artileDUCHOBORAI KOVOJAMI daugiausia išteptos kioskuose vešu.
t
nja.
ir prie įeinamųjų durų. “R.”
U!
PMMkai užpuolė viešbutį
NELSON, B. C., rugp. 28.
PINIGŲ KU!
Keturi plėšikai po pnsiauKETURI NUSKENDO
Provinciale policija kovoja VEDĖ OPEROS SOLISTĘ
nakčio užpuolė Lincoln Park duchoborus, žinomų rusų sekLietuvos 100 lit
ST. JOSEPH, Mo., rugp. West Apartment viešbutį, 2136
jjUri atsisako pripažinti vi- Užsienių reikalų ministeri Britanijos 1 sv.
26. — Į pietus nuo Forest Lincoln Park West.
'šokių valdžių ir vaikų moki- jos generalinis sekretorius Dr.
Francijos 100
City, Mo., važiuojant automo-! Klerkų ir du pašalinius su-Jnimų.
Zaunius šiomis dienomis vedė
Belgijos 100 bq
bilius su devyniais asmenimis ‘ rišo, pagrobė 265 dolerius ir
Ducboborai
protestuoja operos solistę V. Jonuškaitę.
Italijos 100 Ir
įkrito upėn. Keturi nuskendo, pabėgo.
prieš naujų žemės įstatymų. ;
.
“R” .Vokietijos

CHICAGOJE
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DRAUGAS

trečiadienis, ttugp. 28, 1929

kad be Federacijos mes jokiu budu negali-(
FORDAS NUPIRKO LONDONO RETENYBĘ.
me apseiti.
Ilelna fcar*11*", l*akyru> Mhmadlenlo*
Tai labai gerai suprato kongreso daly
MUBNUMERATO8 KAINA; Metam* — 9«M.
viai. Del to ypatingu susidėmėjimu ir rimtu VAIŽGANTO 60 METŲ
^įvesta arba kliudytų peronalę
Ml Metų — 15.60. Trim* Mėnesiam* — 95.00,
mu peržvelgė musų, visuomeninį gyvenimą,
Mėnealul — 76a. Europoj* — Metama 97.00, Pusei
SUKAKTUVES.
laisvę.
t« — 94-00, Kopija ,05a.
pastebėjo joje esančius skaudumus ir ryžosi
Yra daug įžymesniųjų už
Bendradarbiams Ir korespondentam* raitų negrų*
Maa, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam eiti į darbą, šalinant trukumus ir taisant tą,
Pranešimas Visuomenei.
Fordų žmonių, kurie toli ki
ttkalul pašto ženklų.
kas yra taisytina.
taip atsineša į proliibicijų. Bet
ReCaktoriua priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.
Gal nei viename iš buvusių kongresų ne Paskiausiu laiku netikėtai
tie žmonės prohibiciją matuo
kasdien.
buvo taip drąsiai ir atvirai žvelgta į musų vi sužinuojau, kad garsaus musų
ja, ne “biznio”, tik dorovės
Skelbimų kalnoa prisiunčiamos pareikalavus. __
dujinio visuomenės organizuotojo gyvenimo rašytojo, Vaižganto, kanaunin’
matu. Jie pareiškia,
kad valsSkelbimai sekančiai dienai priimami iki
vopiuosius
F.uvBxuBum,*u
8,mo*
««uCnvu
glCDC.^^
v
................
dalykus,
kiek 8šiame
kongrese.
Be jo |ko Juozo Tumo 60 metų am
vaL po piet.
kio 'pasigailėjimo barta visi tie asmenys, ku- žiaus sukaktuvės įvyks rugsė- .
.
uzengia,
?
rie tokiu tik nors budu trukdė lietuvBk^jo 20 d., ii, .net,, ir kad jis
1
ir katalikiškųjai akcijai Amerikoje.
idelei to gavo literatūros dok- žmones “dorinti”. Tos rųšies
“dorinimas” negali turėti pa“D R A U G A S”
Keletas šimtų rinktinių žmonių griežtu j taratą ir patapo Kavalierių
t
vykimo.
žodžiu apeliavo į visus tuos, kurie būdami Gedimino Vyčių,
UTHUANIAN DAILY FRIEND
atsakomiftgose vietose, ne tik kad nepritaria Tad, jei ir Amerikos lietu- MOKYKLOS IR JŲ IŠLAI
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
Ta retenybė, tai laikrodis, kuris daugiau nei šimtą metų
BUB8CRIPTIONS: On* Tear — 94 00. 81x Month* lietuvių katalikų akcijai, bet dar-gi jai kliu- vįaį, ar tai pavieniai, ar drauKYMAS.
— 95.60, Three Months — 95.00. On* Month — TO*.
stovėjo viršui vienos gražnų krautuvės Londone. Fordas tą
Europe — One Tear — 91-00, 81z Month* — 94.00, do, kad jei jau nemato reikalo tai akcijai va-1 gijos norėtų jį pagerbti, nors ?
laikrodį nupirko savo dirbtuvei, Detroite. Atvaizde matomos
Oopy — .05a.
dovauti, jai padėti, tai kad bent netrukdy-; paprastą linkėjimą pasiųsti Jungtinių Amerikos Valsty
I Advertlslng ln “DRAUGAS" brtag* best resulta
"figūros “Gog” ii- “Magog” kūjais muša valandas.
tų kitiems dirbti.
Jčia paduodu jo adresą: Kan. bę Švietimo Biuras apskai
Advertlalng rate* on appllcatlon.
Sąryšy su katalikų akcija, priimta ata- j. Tumas, Kaunas, Aleksoto čiuoja,
VIUVItt. -1ACAV4
T
VvalstyUAU V J
_ . •
• V 1 •- •
kad X\JlV>XV.
kiekvieną
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicaga
tinkamos rezoliucijos, kurios savo laiku bus^g.vė, Nr. 6, Lithuania.
bulėse (publiškose) mokyklo- im0ke«-*ų mokėtojams islamas kupai sutiko pasidarbuoti gy
. ..
..
mažina. Visa salis, visos vais ventoją numalšinime, ko val
paskelbtos spaudoje.
.
f
Vaižganto Prietelius.
per
ose besimokinantį vaiką ----ty bės ir miestai katalikams džia labai pageidavo. Neatsi
Ypatingu susidėmėjimu kongresas svarsmetus išlaikyti mokesčių mo
tė ir jaunimo klausimą. Paliesta mokyklos, i FORDAS IR PROHIBICIJA. 'kSx •,1IK „x • ■
*10905
riuri £ut dėkingi, nes jie, iš- žvelgiant į sunkias Bažnyčiom
jaunimo organizaciios. auklėiimas namuose.
į
. - nnn ,
laikvdami nuosavas mokyklas, gyvavimo sąlygas, Bažnyčia
akademija ir Lietuvių Kolegijos klausimas# “pįctorial Review” žurnalo taliją parapijų mokyklų, kn- zymial PalenSvlna Kafct^ k°- darbuosis valdžios jokiu budu
FEDERACIJOS KONGRESUI PRAĖJUS.
Prieita vienos tik išvados, kad, norint apsau- autOniobilių gamintojas For-i • lank • -o lnilionai’ Vai-.kią «'vent°jai turėtl* vUktL nekliudyti. Ji užsiims tik ka
talikų gyventojų švietimu,
Lietuvių visuomenė Federacijos XIX kon
kad jie plačiau ir daugiau su
greso laukę su gana dideliu nekantrumu. Vie
sipažintų su piliečio pareigo
ni laukė iš šio kongreso didelių darbų, kiti— ją, tuoj statyti bernaičių kolegijai ramus, stip- į butų vykdorua ir visuomet šioj mokesčių mokėtojams į metus LklaS’ kurios šaliai tiek didel®h mis, nes tuo reikalu gyvento
musų organizuotame darbe kažin kokių refor rinti L. Vyčių organizaciją, steigti prie pa- šaly pasiliktų.
jai yra toli atsilikę ir kaipo
naudos teikia.
sutaupo 204 milionus dole- ----- ’ “
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toki įvairių politikierių išnau
mų, o treti manė, kad iš kongreso visiškai nie lapijų jaunimui ldiubus, gimnazium’us etc. : Tarp kitko jjs pareiškia, rių
ko neišeis. Nors labai. nedrąsiai, tačiau, besi
Kongresas tarė žodį ir dėl dabartinės kad „ svaigalai buty p,žin. | Kitais žodžiais, jei katali- NUSAKO TAIKĄ MEKSI dojami.
rengiant prie kongreso, kai kas žodžiu ir raš Inetuvos vidaus politinės padėties. Priimtanutraukt, automobilius k, vaikai, kurie šiandie moKOJ.
Arkivyskupas Orozco entu
ziastiškai atsiliepia apie J.
tu reiškė mintį, ar tik nereiks eiti prie Fe protesto rezoliucija dėl katalikiškų organiza- idjrtęg_ Kitais
:i pro- kosi parapijų mokyklose visi
Guadalajara,
Meksikoj,
arAmer. Valstybių susiartinimą
deracijos likvidavimo. Tokios pesimistinės cjų, mokyklų ir bendrai katalikiškos akcijos hsbW> butl} sugriauta> Por. 'inlty laukyti valstybillcs m0.
'.7?
v.
“ .T?. . . kivyskupas Orozco
y Gime- su Meksika. Sako, kada Mek
mintys savo pradžią, tur būt, bus gavusios iš persekiojimo.
das nebetektų “biznio”.
.kyklas, mokesčių
mokesčiu mokėtojai į '.
,
. , ..
;kyklas,
., ,r .
sikoj ramybė ir taika bus už
praeitų ir užpraeitų metų neskaitlingų kon
Bendrai imant, kongreso įspūdžiai kuoBet ne apie “ten,’ Jis kabinetus turėtų 2(!t milionus do-^
lukinai
;
La
tikrinta, tada abi šalys atnau
gresų.
geriausi. Prie kongreso pasisekimo daug pri
ba. Sako jis 200,000 savo dar- lenų daugiau pridėti šių pas-1
"
jins savitarpius draugiškumo
ciceriečiai, o ypač darbštus ir 7°’
7*. 7 • v \
i/'__ 1
:x įredo, Te:
Bet, sekant XIX kongreso darbų eigą, sidėjo darbštus
.
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bininkų
nemokėtų
.jokių
uztarųjų
mokyklų
ir
mokinių
iš’
¥Y1Q'Ali c» kongreso
Iz/ATl
”
*
•
» .IflIT
Jau TlT\
pranešta, kad arkivys- ryšius. Arkivyskupo manymu,
sumanus
rengimo ‘komiteto pirmi
nei iš vieno atstovo lupų neteko išgirsti tos fili
mokesnių, jei tie darbininkai laikymui.
x
,
. .
kūpąs Orozco apie trejus me- abi šalys sudarys uniją.
minties, kad Federacija musų visuomenei ne- ninkas gerb. kun. H. J. Vaičiūnas. O be to, savo uždarbius turėtų praleis- TIr tas
dar nebūtų viskas.
. T
... , •,
slapstėsi,
kada Apie save al-krvyskupas pa
T?™’ ™
-butų reikalinga. Priešingai — gal būt nei vie Federacijos XIX kongresas džiaugiasi gavęssaliran08e. ;Jei katalik, vaikai susiburtų tus Meksikoj “
vyskupo ir net paties Šventojo Tėvo
.
, , , . .
\ „Qi_x^i
Tw«i-Aririoo
bažnyčiose pamaldos
buvo reiškia, kad jo išvažiavima/
name iš praėjusių kongresų nebuvo tiek daug vietos
. . . ;
,‘Tain pat iam butų baimes sa- 1 valstybines mokyklas, kiek
•
v
■
k n
1 x nutrauktos. Kada Bažnyčia su iš Meksikos- yra vien laikinas.
įrodyta Federacijos reikalingumas, kiek šia palaiminimą.
XT . . . „ v
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. . x ,
vo gaminamus automobilius tai daug naujų mokyklų butų
in
Naujajai lederacijos valdybai tenka pa-1
imirkū?iems svai a,u0.'reikalinga.
Butų reikalinga ^dzia l“kl1“1 "USltalk
Nesusipratimų su Meksikos
me pastarąjame.
.
linkėti kuogeriausio pasisekimo vykinti visus P ,mon5ma
:llc nlinonai> bet bilionai dolelr arklvJ’sku.na" Prf6irode valdžia jis neturįs.
Kongrese skaityti referatai nurodė dau
tu^ gražius šauuiai pavykusio kougresouu-į
* rių
Kiekvien0 micsto viešumon. Valdžiai buvo daug
gybę darbų, kurių įvykinimui yra reikalinga
gėdos, kad jo. sagentai ir ka
kuotampriausia lietuvių katalikų vienybė, o
_______
(darbininkai nebūtų daugiau į«»riose dalyse prisieitų sta- reiviai tokiu ilgu laikotarpiu
toji vienybė, tai musų Federacija.
Vienuolė - sesuo Celestina, Anglijoj,
smegenimis ir tada tyli mokyklos arba milionai arkivyskupo negalėjo niekur
Bažnyčių chorams, mokyk
surasti. Kad nusikratyti tų ne loms ir šiaip jan giesminin
Kun. prof. J. Vaitkevičius teoretiniai ir gaisro nasrų išgelbėjus 60 vaikų ir septynes nci P"sės tiek darbo ™»tl,kt'»smagumų, valdžia reiškė no kams
praktiškai įrodė, kad katalikas negali pasi vienuolės, pati gaisre žuvo. Įbėgusi gaisran kiek jie atlieka šiandie pro- feai nesimokintų.
Protingi nekatalikai tai vi- ro, kad arkivyskupas kokiam
rinkti dviejų kelių — dalyvauti, ar nedaly žiūrėti, ar kas daugiau nepasiliko, iš gaisro hibicijos globojami.
G I S 3 MI N Ė L Į
»
vauti katalikiškam veikime. Katalikiškąsis nebeišėjo. Ją galima pavadinti savo pareigos Toliaus Fordas nurodo, kad sa labai supranta ir todėl jie laikui apleistų Meksiką. Kad
šiandie prohibiciją pildą 99 parapijų mokyklų nepeikia ir nekliudyti padarytos laikinos kuriam tekstą sutaisė A Jak
veikimas, sulig Bažnyčios vadų nurodymų, y- kankine.
nuošimčiai gyventojų. Pačių nemano joms tokiu ar kitokiu taikos, arkivyskupas tuojaus štas, o gaidas pagamino J.
ra visiems katalikams privalomas dalykas,
Automobilių
skaičius
Lietuvoje
sparčiai
turtingųjų tarpe, anot Fordo, budu kenkti. Priešingai elgias Meksikoj apleido ir, kaip sa Naujalis.
ietuviai katalikai jokiu budu negali išsiskirau
?
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^
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i
n
į®
s
1^26
metais
Ari§įan(j}e vjg rečiau ir mažiau tik fanatikai, kurie visakuom, kyta, apsigyveno J. Amerikos 75 giesmės su gaidomis vie
iš kitų pasaulio krašti} katalikų. Mes čia
soje Lietuvoje tebuvo 430 automobilių, 1927 svaigalai vartojami. Netoli tas kas tik jiems nesava, nepanam, trims ir keturiems bal
Valstybėse.
irime lietuvių katalikų akcijos atstovę —
— 580, 1928 — apie 900 ir šių metų pradžio
Arkivyskupas Orozco nusa sams, užima 142 puslapius.
1. L. K. Federaciją, kuriai darbo vien tuo je jau 1,250 automobilių. Taigi vienas auto laikas, kada visai bus jų at- tenkinti.
sikratyta.
Į
Anie
pirmieji
visdomet
paKaina. .......... 80c.
ko, kad Bažnyčios su valdžia
[ilgsniu yra labai daug. O jei pridėti tauti- mobilis pas mus tenka 1,800 gyventojų.
“DRAUGAS”
is įvairius reikalus ir darbus, kurių tiek
Pagaliau jis užgina, kad pro reiškia, kad katalikams reikia Meksiką apleido ir, kaip saRusijoj vienas automobilis išeina 9,000 gymg kongrese iškįlo, tuomet pamatysime, ventojų, o Kinijoj '— net 30,000.
hibicija šaly butų buvus vara tik dėkoti, jei jie tuo budu patvari. Tai dėlto, kad vys- 2334 S. Oakley Avė. Chicago.
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Iš LIETUVOS GAVOME
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Stasius Būdavas.

TAMSUS SAULĖTEKIAL
---------------- Apysaka. -----------(Tąsa)

Pirmųjų jaunystės dienų gailus priununas dar aiškiau pražydo jo širdy...
Mortelė pati pasviro jo pusėn. Dajai reikėjo labai ištikimos ir tvirtos
;ikos ant kurios ji ir toliau galėtų pažiaurią savo gyvenimo sunkenybę ir...
»tį... Mortelė baisiai kentėjo. Aplinilgai žvalgės gailios širdies, kuri
atspėti jos vargą. Bet ji visur tik
i tematė. Ligšiol niekas nesupraidžiosios žaizdos; jos — našlaitės,
trokštančios ir dar daugiau
pidžiamos... Ir jos širdis, vilgoma
gyvenimo liūdesy, kentė ilgų
nusmus...
įidras gerai suprato ją. Ir ji
kimu... Pravirko radusi atNnujos laimės atošvaisprieš akis. Stipraus

džiaugsmo ir gilios padėkos bangos už
liejo ją..
Ji vėl krito ant ponaičio kelių ir mo
terišku vikrumu prie savo drėgnų lupų
prispaudė jo ranką... Ir taip tvirtai, ir to
kiu širdingumu ją bučiavo, kad iškart Aleksandras negalėjo jos atitraukti...
— Mortelė, juk aš tau jau sakiau, kad
taip daugiau...
— Ponaiti, aš kitaip negaliu... — ir
vėl jos lupos įkibo rankon. Bet dabar jis
Mortelę staiga pakėlė. Ji vėl atsirėmė jo
peties ir tokiu pat gailumu kukčiojo...
— Ponaiti, ponaiti.. — tiek tepasakė
ir jos skruostais pasipylė naujos ašarų
srovės...
Nebeištvėrė Aleksandras. Kaltas drebu
lys nupurtė jį ir gailus, gailus jausmas
nuskrido jo kunu... Dabar jis suprato jau
no gyvenimo prasmę ir jo kilniąją pusę..
Jis suprato, kad kuklios, nedrąsios kai
mietės širdy slepiasi tyrojo gyvenimo pil
nybė.. Tik kaimietės širdy randasi tobu
las gamtos ir gyvenimo veidas. Didmies
čio raku apsiblaususi jo dvasia susitiko su
vaikystės dienų blaiviais pasiryžimais... Ir
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stebuklingu budu antrasis nugalėjo pir
mąjį siela palietė mielaširdingas Dievo ma
lonės sparnas ir juodojo gyvenimo svaigu
ly apmirusios mintys suplasdeno pilnu
plasnojimu, o prieš jo akis atsivėrė nekal
tojo džiaugsmo vartai...
Mortelė vis verkė. Nesuprantamu
budu ji savyje pajuto naują drąsą ir, pa
ėmusi jo ranką, kietai, kietai suspaudė...
Ir vėl ašaromis aptvino jos akys ir antru
kart ji rengės nusvirti ant jo kelių... Bet
Aleksandras dabar paėmė ją ir sulaikė.
Ji nuleido galvą ir tyliai, tyliai verkė...
Aiškiai galėjo suprasti, kad ji visa savo bu
tybe jam bfivo atsidavusi ir jo ištikimybe
pasitikėjo kuip Dievui..
— Mortelė, nebeverk, tas nieko tau
nepadės... Nusiramink geriau... — Bet ji
nenustojo, jos širdis buvo perdaug ken
tėjusi ir ten baisiai daug buvo susitvenkę
tų kančių skausmo, kad ji butų galėjusi
jas išverkti taip trumpu laiku..
— Mortelė*, tu nebijok, aš tavo mamai
padėsiu, ji nenumirs, pagys... O kad tė
velis miręs kam tau čia beverkti. Geriau pasimelsk už jį... Jei ko daugiau tau
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truks, aš padėsiu... Nebus sunku... Mortelė,
klausyk, Mortelė, kodėl tu neklausai, ne
verk sakau...
Dabar ji labiau pasviro prie jo ir
nuo akių nuleido delnus Jis atsigręžė ir
pažiurėjo į ją.. Aleksandro širdy lyg kaž
kas ir sutirpo, pamačius jos keistas akis,
persisunkusias tokiu baisiu skausmu ir
taip patvinusias ašarose, rodos jose butų
susitvenkę viso pasaulio skausmingųjų akių liūdesys...
Keistu drąsumu ji žiurėjo į jį nė kar
tą nemirktelėdama... Ir šitame žvilgyje jis
išskaitė begalinį jaunos, nekaltos mergai
tės atsidavimą... Ji pirmiau, kol Aleksan
dro dar nesuprato, nedrįso su juo kalbė
tis...
Nuleido akis Aleksandras ir gailus
šiurpulys iš naujo jį sukrėtė. Ji pasviro
prie Aleksandro kaip prie savo tėvo ir
jis palengva apjuosė jos sunykusį kaklą...
Valandėlė, abu sustingo. Bet netrukus ji
vpl ėmė verkti ir, kietai'prie jo spausda
mos, savo ašarose maišė vos suprantamus
žodžius...
Dėkui, ponaiti, dėkui... Pone Die-

ve, Pone Dieve..

Jis vėl pasižiurėjo į ją ir prieš su
mirgo tos pačios, gedulu spindinčios akys.
Bet jose dabar glūdėjo gilus, gilus dėkin
gumas savo pirmąjam išgelbėtojui. Jis
dabar tikrai suprato, kad moteriškė turi
daug drąsos ir pasiryžimų, tik reikia mo
kėti jos sielą pajudinti, o tada jos širdy
atsivers tokios versmės, kokios vyrai pa
prastai ir nesupranta...
— Mortelė, buk rami.. Tau nebus var
go... Aš niekados tavęs neužmiršiu.
Ji nė kiek nesukrutėjo. Tuo pačiu
žvilgsniu vis žiurėjo. Jis taip pat buvo
stipriai susijaudinęs.
Staiga jos kratinė giliai, giliai atsi
kvėpė ir lupose prasiskleidė vos, vos jau
čiama šypsena, ant kurios dar tebeplasdėjo neaiškiai suprantamas liūdesys... Vėl
Aleksandro galvon trenkė smarki kraujo
banga ir jo veidą* pradėjo artintis prie
jos skruosto... Mortelės lupos suvirpėjo ir
staigios laimės svaigulys blaškė* ją.. Ir kai
Aleksandras buvo visai jos arti, ji nebe
ištvėrė nežmoniško susijaudinimo ir kaip
negyva nukrito ant ežios.

Trečiadienis,

9

D B X ū <3 X B

Rųgp- 28* 1929

UrXX-T-*-

Vakare, prieš einant gulti, ,

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

'gijos narių nuomonės,

lygios

paskaitė mums

AMERIKOS ILIUMINACIJA BARCELONOJ.

mirtimi nu

ima sušaldė, visai silpnos liko.
Me-

LIETUVOJE | Spiečių retai kur girdėti.

įdaus nešama, bet koriai neple-

baustųjų pavardes ir paaiški

no, kodėl taip, o ne kitaip bu

vo su jais pasielgta.

DERLIUS LIETUVOJE.

Įčiami,

Jonas Zanavykas,

Po to

teisės turi visur ir visuomet
kasdien turėjome tokių skai
v
(“Draugo” korespondento).
Prieš kelias savaites vienam
būti vykdinamos. Pavyzdžiui,
tymų klausytis.
Šįmet
derlius
vietomis,
kaip
Chicagos priemiesty buvo toks
nuėjus vyrui su savo draugu
Ryto metą vos tik prašvi
Suvalkijoje,
Aukštaitijos
daly,
įvykis. Į kliniką buvo atgaben
į teatrą krutamuosius paveik
tus, buvome suvaryti į laivą,
Mažoj
Lietuvoj
tikrai
stebė
tas septynių metų berniukas,
slus arba restoraną abudu ly
einantį į Solovecką. Kalinių
tinas.
O
audrų
ir
nederliaus
kuris bekrisdamas buvo smar
giai užsimoka už savo pavaiši
buvo 150. Čekistai ir jų žmo
nukentėjusiame
krašte
viduti

kiai susitrenkęs galvą. Kaip jį
nimą. Vyrai sulig teisybės ir
nos sėdėjo kajutėse, o kaliniai
nis,
pakereiamas.
Bado
nelau

paklausė, kaip jis vadinasi,
lygybės taip pat privalo elg
buvo sugrusti ant dangčio. Į
kiama.
Tik
paskutiniu
laiku
berniukas atsakė; “Oranžas”.
tis ir su merginomis, nes jau
mus žiurėjo du priruošti kul
nugązdino nuolatinis liepus, Tada pakilo viena sesuo, atsi
atėjo laikas vyrams atsikraty
kosvydžiai.
....
.
--------------kuris
visą rugpiučio pirmąją
nešė obuolį ir, padavusi ber
ti senų madų ir ieškoti nau
Atvaizde
parodoma.nacionalini
rūmai
Barcelonoj,
Tapantpusę
hc
ne,taoda
Solovecko salos nuo Kemi yIlgą’ laiką moterys kovojo
niukui, vėl paklausė, kuo jis
jų. Lygybės darbas pradėtas,
ra apie 65 kilometrus tolumo. joj, laike parodos, naktį iliuminuoti elektra sulig plano Ame- i jaukams pailsėti
su vyrais uz. savo teises, da-|
.
..
v, .
.
vardu. “Apelsinas”, atsakė
,
.
.
, ,
reikia ji užbaigti. Moterys
mzinierių. kurie dirba Wpsti.nu-l,f,nico
. . .
.
Westingliaujse Vnr>n-i«in5ini
kompanijai. čs!e
Šis in ' _
,Tų salų yra penkios. Pati di likos inžinierių,
bargi vyrai pradeda kovą su
Rugiapiute
prasidėjo
visoje
tas.
i norėjo lygybės, tegul ją ir tu
džioji, kurioje yra garsus ka žinierių daibas, sakoma, viršija visus .įpirmiau darytus ban Lietuvoje.
moterims už savo teises.
Yra
maža
dalelė
rės: iki šiol jos turėjo dides
Galų gale ten buvusieji iš
lėjimas,, padarytas iš vienuo dymus išorinės šviesos.
kluonuose
suvežta,
bet
daug
Anglijoj (Manchestery) su nes negu lygias teises ir į vy
rinko patį gražųjį apelsiną ir
lyno, turi apie 23 kilometrus .
.
.
.
™«
i
«
allt
lank0
rikėse
P°
i*
0
vėl
atnešė bomiukui. “Kaip
sitvėrė nauja, negirdėtos rų- rus žiurėjo kaip į mažukus,
ilgio. Krantai neaukšti ir ak kurty tarpe
man teko būti, į vidudieniu į kalėjimu puval- r, savaičių guli- ir pradeda - u vadinicsif klaus5 smaisno
šies draugija,
kurios tikslas naudingus tik delei išnaudomeningi. Viduje salos
dar turėjome nurinkti nuo pelkių j gydavau drauge su kitais sriu dygti.
yra apsaugoti jaunus vyrus ’jimo, vabalukus.”
liai. — “Oranžas — Apelsi
daug pelkių. Iš tolo buvęs vie- kilometrą geležinkelio ir visus j bos iš žuvies arba iš grikių,
Vasarojus
ir
vietomis
nu

nuo “neteisingų gražiosios lyLaikraštis spėja,
kad tos t
,
.
,
v. .
nas”, atsakė mažasis skaniai
,
..
...
, . nuolynas atrodo gan gražiai vagonėlius su nuimtomis reiko ir vėl turėjau eiti į darbą li- plautas. Avižos puikios, mie
ties” apgavimų.
draugijos skyriai greitu lai-r
___ .
® .
valgydamas gražųjį apelsiną.

ir didingai. Tik keisto įspu- mis sustumti į palapinę. Ka gi 6 vakaro. Per kiekvieną va- žiai kaip kur. Kviečiai ZanaTuo pačiu momentu seselei
džio
daro
cerkvių
bonės
be
linių
tarpe
buvo
daug
ligotų'(karionę
vis
būdavo
paskaityviki
joje
šiurpuliu
kiekvienų
miestuose. Na, Amerika nuo
tęptelėjo į galvą genijališka
“Kalbėdamas su spaudos at- BritanijoB
nelabai tolij 0 kryžių. Garlaiviui pasiekus ir per ištisą parą nieko ne ti tą dieną nubaustieji mirti-[nukrečia. Bulvės, daržovės ge
mintis. “O gal ir ištikro jis
prieplauką, pamatėme grupę valgiusių. Šaltis buvo jau mi.
stovais, vienas tos draugijos
ros, tik prie molio bulvės nuo taip vadinasi,„
Nu.
visokioms naujanybėms čia
čekistų
odos
švarkais
ir
kasįnemažas,
ir
sudrėgusios
rannarys tarp kit ko išsireiškė,
Mano drabužiai virto skar gausaus lietaus pūva.
i(,jusi Būsirado telefono abonm.
yra derlingiausia dirva.
kietais,
kuopą
kareivių
ir
mi'kos
tuojaus
prišaldavo
prie
kad merginos per amžius vy
malais. Naktimis ėdė utėlės ir Stenu šįmet ūkininkai galės tų knygą jr ten p^;^. To.
reikų.
Porai
reikų
pakelti
rei

nią
skarmaluoti}
kalinių,
dir

rų vaišinamos būtinai to ir
kratė šaltis, nes tokioje di ir tvartus pasikloti. Kaip kur,kia pa, pavard5 Jig paskam.
“Birželio 25 d. nuėjom į
kėjo
trijų
žmonių.
Taigi,
jei
bančių
uoste.
Jų
tarpe
paste

dabar reikalauja,
nors vyro
Kvui k
džiulėje cerkvėje dvi iš plytų ir tris žoles ims. Senažolę sn- (ihm0
Maskvos biurą, kur tvarko apbėjau
keletą
savo
draugų
ir
vienas
suklupdavo,
kiti
du
butų ir menkiausia alga. Tas sivedimus ir persiskyrimus.
mažędį „Oran&Į
krosnys buvo grynu pasityčio ėmė be lašo lietaus. Paskuti- ;atsijn)U
kitų
pažįstamų,
kadaise
užė

ir-gi
turėjo
suklupti.
Vienas
buvo kenčiama tuomet, kuo
jimu iš kalinių. Daugybė ka mu laiku ir gyvuliai, ypač.
Apelsinu”.
Ten kaikam net keista rodėsi,
musių aukštas vietas prie ca muši} draugų, buvęs kariškis, linių mirdavo nuo tifo ir škor karvės, pabrango. Ūkininkai, ■. ..... —
met merginos negalėjo uždirb
,
, ----kad taip greit galima apsives
ro valdžios. Kaliniai atrodė pritrukęs jėgų, atsigulė že buto. Juos pakasdavo, kaip turėdami sočiai pašaro, pati ir neturėjo praleidimui pi
ti ir atsiskirti. Mums bebū
taip nuvargę ir nukankinti, mėje ir sako čekistams;
nigų. Bet laikai persimainė.
gyvulius, bendroje duobėje beitys laiko, augina.
vant apie 15 minutų, atlikta
kad buvo panašus nebe į žmo
— Verčiau mane užmuškite. jokių karstų.
Atėjo kita gadynė. Merginos
j Visas nuostolis ir lietuvio
trys persiskyrimai be jokių
nes, o į kokias giltines, ant Aš jau nebegaliu išturėti.
dabar visokius darbus atlie
Drauge su manim Solovecko , nuoskauda, tai sodai, gilios,
kliūčių”.
kurių grobų oda vos besilai
Čekistas Sartis, latvis, pas kalėjimuose kalėjo 8,500 kali^ nelemtos žiemos iššaldyti, sto
ka, kad ir
pavojingiausius:
Nesakykit, kad tai melas.
kė.
Čekistai
tuojau
liepė
mu

tatė ant kojų ir ėmė drąsinti. nių; vieni dvejiems, kiti tre-M pliki, be vaisių, be lapų
dar ir giriasi, kad jos fiziniai
Taip rašo tūlas Januška, ku
ms
lipti
iš
laivo
ir
rikiuotis
į
— Nebūk kvailas. Kiti dir jiems, o dar kiti nei 5-riems! Vietomis atsigavo obelys ir
yra drūtesnės ir kadi Jų uždar
ris šįmet buvo nuvykęs sovie
eiles. Susirikiavę ėmėm žy ba, ir tu dirbk. Turėsi dar lai metams. Abejoju, ar ir svei-į vaisių dėl vaistų rodo, bet labis kartais didesnis negu vy
tų rojun.
giuoti kalėjimo linkui. Kai ku ko numirti..
rų.
, i • į '
kiausias žmogus galėtų tenai peliai vysta, šakos džiūsta, o
Ir kas gali sakyti, kad Ru
rios nuvargusios moteriškės
Bet
tas
padrąsinimas
mažai
gyvas išlikti daugiau, kaip kriaušės stovi plikos.
“Atsižvelgiant
į tai, mer sija bolševikams nėra rojus.
negalėjo suskubti eiti draugė tegelbėjo. Nuvargintas kali- per pusmetį. Tiesa, ne visiems
Vyšnios, slyvos ir be nau
ginos pradėjo reikalauti ir ga Kad tik duonos butų, o pačių
je ir atsilikdavo kitų užpaka nys patruko ir apie 4 vai. ry kaliniams tenka nuolat sunkus dos. O kita sunki žaizda, tai
vo lygias teisės su vyrais. Bet — kas penkios minutos ir nau
lyje. Čekistas pribėgęs rėkė: to 'pasimirė. Mes dar turėjome darbai dirbti yra ir lengvesnių bitės, kurioms vasara stengia
jeigu taip, tai, sulig tos drau- ja.
’ •
•
— Skubinkitės poniutės, čia darbo ligi 6 vai. Numirėlio la- darbų, į kuriuos paskui ir aš si- visa kuo patenkinti, bet žie
nėra automobilių.
vonas buvo paliktas lauke, o įpatekau. Bet tokių laimingų
Beeidami iš prieplaukos į mes sugrįžome į kazarmę vi- kalinių, yra maža. Dideli šalPILNAS EGZAMINAS
kalėjimą užgirdome ir pama siškai nustebinti. Pusantros čiai, nešvarumas, skurdus mai
95.00 TIKTAI $5.00
(Pabaiga)
į kranto į nedidelį uostą, kuria- tėme danguje skrendančius ir paros nieko nebuvome nei val  stas šimtais sargina ir mažina
SPECIALISTAS
šiaurės gę nei gėrę. Tačiau užmigome kalinius.
Taigi nenusiminkit, bet eikit
:
Kai jau buvome patikrinti, I1“ stttvįj° garlaivis. Turėjo- liūdnai klykiančius
« •
pas tikra specialistą, ne paa koki
ir išmiegojome ligi 3 popiet.
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
me prikrauti jį anglies. Mano paukščius. Liudųą įspūdį dar
Mane
užstojo
Suomių
vyriau
suvarė mus į barakus. Aš pa
ba profesorius, neklaus Jūsų kas
Pasikėlę
turėjom
iškuopti
nuof
sybė
ir
spalių
mėn.
1925
melabiau
padidino
niūrūs
oras
ir
pareiga buvo suskaityti kiek
turas kenkia, ar kur skauda, bet
tekau į baraką Nr. 5. Tas ba
nešVarumų
visą
cerkvę.
Tik
6
uis
buVau
grąžintas
atgal
j
pasakys pala po pilno lšegsamlpaniurusios
cerkvės,
paverstos
maišų anglies buvo prikrauta.
navlmo. Jus sutaupysit laika Ir
rakas buvo nelyginant didžiu
valandą
vakarą
gavome
paval
Petrapilį. Tenai, kaip tik Kū pinigus. Daugelis kitų daktarų
Baigėme darbą apie 11 vai. kazarmėmis. Mus atvedė prie
lė daržinė, sukalta iš lentų, tu
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
gyti
Per
vakarienę
paskaito
didžiausios
cerkvės.
nakties. Vienas dirbusių su
čių
dieną
buvau
paleistas
iš
lie n..turl reikalingo patyrimo, •«rinti 45 metrus ilgio ir apie 20
Kai visi formalumai, pri mums, j kad tą dieną buvo su kalėjimo ir jau kučias valgiau rarlvmui žmogaus kenksmingumų,
mumis kalinių taip nusilpo,
llano ltartlo — Scope — Raggl.
pločio. Vidus buvo
išteptas
X-Kay Roentgeno Aparatas ir vlsave
konsulate.
Išvydę
mane
kad staiga pasimirė. Apie vi imant naujus kalinius, buvo šaudyta dešimts kalinių.
kalkėmis. Pasieniais
stovėjo
siBkas bakteriologiškas egsaminaR . C. A. Radiola 46
Kitą dieną pristatė mus pažįstamieji, labai nusigando: vimas kraujo atidengs man Jusu
dunaktį sugrįžome į barakus, padaryti, suvarė mus vidun
medinės lovos, o abiejuose ga
tikras negeroves. Ir Jeigu aš pa
sušlapę ir juodi nuo anglies cerkvės. Vos tik savo daiktus traukti rąstus iš vandens. Šal atrodžiau kaip iš numirusių imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata
luose dvi krosni. Vos tik sus
$179
dulkių tuojau gulėme savo- pasidėjome ant lovų, tuojau tyje turėjome braidyti vande prisikėlęs. Pasenau kokia dvi Ir gyvumas sugryš Juras taip kaip
buvo
pirmiau.
Jeigu
kenčiat
nuo
pėjom mesti savo bagažus ant
R. C. A. Radiola 44
guoliuosna ir saldžiai užmigo buvo pranešta, kad turime ei nyje ir rankomis vilkti sieno dešimčia metų. Bet dabar jau ligų skilvio, karnų. Inkstų, odoa
lovų, tuojau pasirodė Michelkraujo, nervų, šlrdiea reumatla$11O
me nežiūrint, kad kūną pauk ti į darbą į durpines, penki jus į krantą. Nei kablių nei čiuosi laimingas ir sveikas ir mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
sonas, kelių čekistų lydimas.
pnų plaučių
arba Jeigu turit ko
R. C. A. Radiola 66
ščiai mus kapojo, ir barake kilometrai nuo kalėjimo. Arti virvių mums nedavė. Tas dar meldžiau Viešpaties, kad net kia
užsisenėjuslą.
įsikerėjusią.
Atidarę bagažus viską išknisibas
taip
pat
buvo
nežmoniš

chroniška
Ilga.
kuri
nepasidavė
nosi
žiema.
Reikia
nuimti
siau
švilpė šaltas vėjas. Pažadino
aršiausiam mano priešininkui
$225
■
nėjo; mus taip pat
iškratė,
net gabiam šeimynos gydytojui,
kai
sunkus,
kaip
ir
nuimant
rasis
geležinkelis,
kuriuo
biisuteiktų
malonę
niekuomet
neatldėliokit neatėlp pas mana.
šešiomis
ryto.
Atsikėliau
pa

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
liepę prieš tai visai nusivilkti,
DR. J. E. ZAREMBA
vo
gabenamos
durpės
į kalė siaurutį geležinkelį.
neišvysti
prakeikimo,
vargo
ir
Išgirskite ir pamatykite pas:
o buvo jau taip šalta, kad dan gautas škorbuto ligos. Mano
SPECIALISTAS
jimą. Pora sukaltų geležinke
ašarų salų.
Jau
nemaža
praslinko
dienų
Inėjlmas
Rūmas
1011
timis brazdinom.
ntfvarė į ligoninę ir priskyrė
lt W. JACKSON BOULEVARD
lio reikų svėrė apie 180 kilo, naujame kalėjime. Sestą vai.
‘‘Vilniaus Rytojus”.
Arti 8tat« Gatvės
prie
lengvesnių
darbų:
turė

Kaluginas prisiartino prie
o kiekvienas
vagonėlis apie ryto buvau siunčiamas prie
Ofiso Valandos: Nuo lt,ryto Iki
‘Išeivių Draugas” rašo:

ku atsiras visuose

Britanijos

NAUJI RADI0S»

VARGO IR AŠARŲ SALOS.

JOS. F. BUDRIK,

Miclielsono ir kažką jam pašni jau nešioti malkas ir vandenį 200 kilo. Vagonėlių buvo 23.
kokio sunkaus darbo, vis kito- SKAITYKITE IR PLATIN
į
barakus
ir
kuopti
jFiemą.
bždėjo, rodydamas
į kelius,
Per 18 valandų 43 kaliniai, kio kiekvieną dieną. Grįžęs.
KITE “DRAUGĄ”.
naujai atvykusius
kalinius.
y ■■
'
Tada Michelsonas paklausė nu I

TUBBY

rodytų kalinių.
— Kas iš jūsų metė indą su
karštu vandeniu ant Kalugino.
Jus įtaria keturius.

Jei ne-

prisipažinsite, visus

keturius

tuojau liepsiu sušaudyti.

Kaltininkai tuojau

prisipa

žino. Juos išvedė laukan. Dar

nepraėjo

nė pusvalandžio, o

jau mus išvarė kieman ir pa
rodė tris lavonus su perskelto

mis šuviu kaktomis. Visus tris

sušaudė pats Kaluginas. Toje
Ji

pačioje vietoje, kur dar tebe
gulėjo šilti lavonai, suskirstė
mus į dvi kuopas. Mano kuo
pa buvo nuvaryta prie juros

It’s Home and Dinner for Hank.

1 po pietų. Vakarais nuo S Iki T
Nedėllomis nuo lt ryto Iki X
po pietų.

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

D R X O O X
KIEK PINIGŲ ATEIVIAI
IŠSIUNČIA UŽ
SIENIN.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
___ MARQUETTE PARK ALEX ALIŠAUSKAS—

B ~

joj. Visi susirinkimai ir visi
jos darbai buvo labai slaptai
laikomi. Neužilgo skyriai pa
sirodo visoj Pennsylvanijos
valstijoj ir daugybė angliaka
sių prisidėjo prie organizacijos. Paskui skyriai pasirodė ir
kitose valstijose, ir 1885 m.
i jau turėjo 500,000 narių

*Pre?iacfienls, Rugp. 28, 1929

■
vyzdį ir dabar rugsėjo mėne
sio pirmas pirmadienis yra
viena iš aštuonių legalių šven
čių.

to numarinti negalima kitaip
tik ar nuleidžiant kraujų, ar
ba užnuodijant. Tai vis tiek

kyklų siųsti savo vaikus. Ir
lietuvių vaikai ta mokykla ga
li nauduotis.
Rap.

žmogžudystė butų vykdoma ir

Komercijos Departamentas
“Darbo Diena” Suv. Valsti jokia valdžia negali turėti tei
58, Norvegija — 57, Latvija 'raportuoja, kad ateiviai \is
Mikas: Pasakyk man, ar yjose reiškia visai kų kita vai sės tai leisti. Kaipo patžudys— 55, Švedija — 35, Suomija' mažiau ir mažiau pinigų siunkams, -paprastai, t» dien» bai-I* ni«k“om«t ”«ra nuteisinti- ra tokia ant žemės vieta, ku
— 25, Meksika — 24, Lietuva tinėja giminėms arba šiaip
giasi vakacijos ir ant ryto nn, nors butų daroma kad pa rioj nesirastų žydo?
— 21, Jugoslavija — 13, G ua-J užsienin. 1928 m. išsiųsta tik
Petras: Yra. Grenlandijoj nė
jaus jie turi stoti prie darbo naikinus kentėjimus, taip ir
J. A. Valstybės turi dau tamala — 7, Bolivija — 7 ir $189,000,000, sulyginus su
Darbo Vyčių programa vie- — vykti į mokyklas. Viešosios kito tyčiomis kokiu nors bu ra žydų.
giau gydytojų, negu bile kita Persija — 3.
$241,000,000 1927 m.
du numarinimo negali būti. Gy
Mikas: Aš nemanau. O “Ice„
..
A .sai paskelbta 1881 m. Bandy- mokyklos atsidaro pirmų die
šalis pasaulyje. Čia yra apie Skaičius medikalių mokyk Komercijos Departamentas L
.
...
, ,. . ,
dytojavimo gamtos mokslas berg” kas, ar ne žydas?
,
, , .
. )ta suvienyti visus darbininkus, nų po “Darbo Dienos”.
149,521 užregistruotų gydyto lų, kurios yra Amerikos Me- sako, kad pirma — ‘ pereitais ‘ ..
.,
.neturi pats sau prieštarauti;
F. L. I. S.
prityrusius ir neprityrusius,
jų. Iš tų, 18,634 gyvena New dikalės Asociacijos pripažin- keliais metais Europa nereikatikrai prieštarautų pats sau,
dedant pastaųgų pamokinti
Yorko valstijoj, 11,405 — Pen- tos, sumažėjo nuo 80 iki 74. lavo tiek daug pagelbos, kiek
jei stengtųsi nepagydomuo
neprityrusius. Rugsėjo 5 d.,
nsylvanijoj, 10,893 — Illinois Dviejų medikalių mokyklų čar pirm to reikalavo. Antra —
sius tyčia kokiu nors budu
1882 in., Darbo Vyčių įvyko
ir 8,854 Californijoj. District teriai buvo atimti už pardavi-'kuomet tik galima ateiviai
numarinti. "
bendras susirinkimas, New
of Columbia turi 34 gydytojus nėjimų medikalių diplomų ir parsitraukia į šių šalį savo tėF. P. S.
Yorke. Paskirta didelė vieta! ‘Draugo” Nr. 200 pirmam
Moterims, kurios kenčia nuo šir
kiekvienam 10,000 gyventojų, keturios kitos mokyklos ne- vus ir žmonas, kuriems pirprie Union Square ir nariai Pus^aPyj įdėta šitokia žinutė:
dies pyktmo,
arba taip vadinamos
Califomija 20 kiekvienam 10,- pripažintos dėl netinkamumo, miau daugiausia pinigų buvo
‘‘rytinės ligos”, šis paprastas būdas
buvo pakviesti nuvykti ir pa- Reikalauja nepagydomuosius
pasirodė palaima. Didžiuma slaugių
000 gyventojų, Colorado, Ne- 1927 m. kiekviena pripažinta siunčiama”.
tai žino ir tą. pataria žymiausi spe
numarinti.
cialistai Prirengk biskutį susmulkin
vada, New York ir Missouri — medikalė mokykla reikalavo ! Aukščiau pažymėtas skaitli- matyti pirmų darbo parodų.
to ledo — sakysim vyninį stiklelį.
a *k
16 ir AVisconsin — 10, Idaho net dviejų metų kolegijos dar- nes Komercijos Bepartanien- 'T.3* .^uvo U rmas toks
PRAHA, rugp. 23. — Čeko- Mokykla prieinama visiems. Užpirk ant jo arbatinį šaukštuką
Phillips Milk of Magnesia. Palengva
Darb° slovakų tautiniam gydytojų
— 7. Kuomet Massacliusetts bo pirm negu aplikantas ga-'tni atsiunti Amerikos konsu- ‘T’“’1’3 11 f“™*
gurkšnok iki išbaigsi arba iki blogu
Saldžiausios Širdies V. J. mas visiškai praeis. Retai priseina
liniai ofisai iš keturiasdešimts ienos Paro 1
turi 78 gydytojus kiekvienam Įėjo būti priimtas.
suvažiavime po ilgrj ir karštų
dožą pakartoti, kad užbaigti pilvo
artą tąsymą vemti.
19218 m. 20,545 studentai į-'šalių,
100 ketvirtainių mylių, New
New Yorke pradėta pirmieji'diskusijų išspręsta reikalauti parapijinė mokykla atsidarys skaudėjimą
Phillips Milk 'of Magnesia
turi
antradienį
rugsėjo
3
d.
Moky

Jersev
t. L. I S.
prieŠrugštinių ypatybių lr jis teikia
žingsniai įstatymui paskirti1 Čekoslovakijoje įvesti įstatyf turi — 50 ir New Yor- sirašė į medikales mokyklas, i'
pagelbą, kuomet ąda rėmuo,
kas — 39, o Texas tik 2 ir A- Kasmet apie 4,000 mokyklas ;
v
---------pinnų rugsėjo mėn. pirmadie- ' mų', kuriuomi einant butų Ici- tojos jau sugrįžo ir daro pri greitą
surugę viduriai, gesai. Jo švelni, bet
labama, North Dakota, Mon užbaigę pradeda veikti kaipo DARBO DIENA — TAUTI- ,nį legale švente ir jų vadinti džiama gydytojams nepagydo sirengimus naujam mokslo me tikrai liuosuojanti velionė užtikrina
regulerį vidurių išvalymą. Vartoja
tana ir Wyoming mažiau kaip gydytojai. Beveik du trečdalys
mas burnos plovimui jis neleidžia
N* ŠVENTĖ.
“Darbo Diena”. New Yorkų muosius žmones numarinti, i ui.
rūgštims ėsti ir dantims puti nėštu
mokyklas baigę buvo apie 27
vienų.
greit pasiekė ir kitos valsti-j kad tuo budu panaikinti jiems
Mokykla ra? dasi prie 16 g- mo laiku.
' Su kiekvienu buteliu Phillips Milk
J. A. Valstybėse yra 12} metui senumo arba jaunesni.
Darbo Vyčiai, pirma didelė jos Bet pirmas įstatymas bu- kentėjimus.
Vės ir Rače g-vės.
of Magnesia eina pilni nurodymai
jo daugybės vartojimų. Visose aptisgydytojai kiekvienam 100,000
F L. I. S.
darbo organizacija Suv. Vals- vo priimtas Colorados vals“Numarinti”! Kų tųi reiš Klebonas pareiškė, kad bus kose po 2 5c. ir 50c. Reikalauk tik
žmonių, Vengrija turi — 73,
--------- ;------ -gijose įsteigė Darbo Dienų, tijoj 1887 m. Tais pačiais me
rosios, daktarų užtikrintos per bO
kia? Kodėl nesakoma nunuo priimami vaikai visų tautų be metų.
Italija — 71, Danija — 70, Vo ATYDfclAI PERSKAITYKI- kaipo tautinę šventę.
tais Oregon, Nėw -Jersey,
jokio skirtumo. Taipgi nebus “Milk of Magnesia” buvo Chas.
kietija — 64, Čekoslovakija— TE BIZNIERIŲ BARGENUS Į pra<jžioje gyvavimo, Darbo New York ir Massachusetts dyti arba vaistais nužudyti?
H. Phillips Chemical Kompanijos S.
.. .
v
...
Tas išreiškimas tiek čia yra atsižvelgta į tai, iš kurios mie- v. registruotas vaizbos ženklas ir jo
;
m0.
a.
-„„„e.
(Vyčiai buvo slapta drabužių pneme panage .statymus. saprantamas> jog
1 darbininkų draugija., suorga- Visos kitos valstijos ir teri'
i
•
- ----- —'■———-—----------- —J-------------__ »
nizuota 1869 m., Philadelphi-1 torijos, be Filipinų, sekė 'paJ. A. VALSTYBĖSE YRA
BEVEIK 150,000
GYDYTOJŲ.

MOTERYS PRIVALO
IŠMOKTI VARTOTI
MAGNESIJĄ

SKAITYTOJŲ BALSAI

MELROSE PARK, ILL

DIDELĖS AMERIKONIŠKOS KOMPANIJOS
PARĖMUSIOS “DRAUGO” PIKNIKĄ

Pliones Boulevard 1781-1782-1783-1784-1785
ILLINOIS PAOKING COMPANY

Jautienos, Avienos ir Veršienos tfaiolesale.
Su 10 trokų orderius išvežioja po visų Cliicagų.
907 West 37th Place

JŪSŲ GIMINES

Union Stock Yards

MUTUAL’ SAUSAGE COMPANY
Marvel Brand Food Products

Su 20 trokų rūkytos mėsos ir kilbasų orderius išvežioja po ■’l
visų Cliicagų. Vienas smarkiausių išvežiotojų yra lietuvis R.
Precin (Prečinauskas)
3247-61 W. 47th Street

AH-Depts. Tel. Lafayette 8300
- -

— ;

------ r,-

Reikalauja Pinigų

KODĖL ŽMONES

,

■■ i

K. KRUEGER

Šviežios kiaulienos wholesale, kurs orderius išvežioja
po visų Chicagų

Žmonės greitai pamato, kad vi
siems malonu atlikinėti savo ban
kinius reikalus šiame'banke.
.
1
Kadangi mes prietelingai apseiname su savo kostomeriais, tai
mūsų depozitorių šeimyna nuolatai
didėja.

2312 West 35th Street

Tel. Yards 2300
•

i

"-u

Yards £0£0(S
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~ .. ■
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iimiAI BIZNIERIAI, SUTEIKUSIEJI STAMBIAS
DOVANAS “DRAUGO” RUDENINIAM PIKNIKUI
i R

METROPOLITAN WET WASH LAUNDRY
Lietuvių Vienatinė Skalbykla Chieagoj.

Patogumas taip-gi imamas do
mėn, nes šis bankas atdaras Seredomis ir Subafomis vakarais iki 8
vai.

Su keturiais trokais kostomerus aptarnauja visoje Chicagoje.
Norintieji turėti gražiai išplautus drabužius kreipkitės:
6551 So. Kedzie Avenue

■- I

Tel. Prospect 3939

■ T. ■■■Įtofc

MANUFACTURING

MAROUETTE PARK ALEX ALIŠAUSKAS

Pristatau anglis ir ledų. Perk rausta u, Patarnauju išvažia- (I
vimams ir piknikams.
Užlaikau ice cream parlorių, saldainių, soties ir grocerinių daiktų.
t
*
Reikalo kreipkitės, visiems greitas ir mandagus patarna
vimas.
7126 So. Rockwell Street

Tel. Republic 5099

DISTRICT

Dank

.TRUStlNE KOMPANIJA

1110 West 35th Street

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvų dovane
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
“Draug&s” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingą ir greitą
patarnavimą.
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gera ir greita patarnavimą, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue,

Chieago, Hl

TELEFONAS: ROOSEVpLt 7701

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

Biržos Bankas

Valstijinis Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600
M. MINIAT IR SŪNŪS

Šviežios kiaulienos ųrderių išvežiotoja i po visų Cbicagų.
Daugiau kaip 20 metų tarne biznyje. Orderius pristatom grei
tai ir gerai.

,

6456 So. Whipple Street

-------------------- -I ■
,

■ —■ ■

Tel. Hemloek 4080

H

•

I-

.

' ■

VLADAS V. WITKOWSKIS

,

Šviežios mėsos orderių išvežiotojas. Kostomerius aprūpi
nau! visoje Chicagoje.
6624 South California Avenue
Boulevard 5320

—

Res. Hemlock 5696

KAZ STASIUKAITTS

Rūkytos mėsos wholeHule, ordėrių išvežiotojas ir kilbasų
išdirbėjus.
Dirbtuvės Telefonas Roosevelt 3000
6720 So. G sbTrvpb dl

Al vonno

Tel. Hemlock 2330

■Mirr'ir .nr rr j--.-,
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Trečiadienis,

Hugp. 28, 1929
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rinkęs. Blaivininkų Susivieny- kaipo viena didelė šeimyna: KLAIDOS PATAISYMAS.
mas ir-gi neapsėjo be jo.
'draugėje valgė, draugje link
Tai-gi, uolus darbuotojau, smmosi, oraugeje vaišinosi ir Mano knygutėje “Sveikata Telefonas Boulevard 1939
Ofiso Tel. Victory 3687
linkime
Tau
laimingai
sugrįž

ir ligų priežastys”, kuri ats
tt.
•
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374
X Visiems patinka MarąueWEST SIDE RADIO.
ti
Lietuvon
ir
teif
taip
darbuo

pausdinta
Lietuvoje,
pusi.
17.
tteparkiečių sumanymas Auš
Birželio 26 anksti rytų AQIA TANIA sustojo Francijos por- 16-toj eilutėj nuo apačios žo Ofiso Valandos; 9 lkl 12, 1 lkl 3
X Pereitume antradienyje ros Vartų parapijos darže bei tis.
diena, tr 8:30 lkl 9:30 vakare
te Cherbourg. Norėdami ko- dis “nebijau” turi būti “neGirskiai minėjo a. a. Juozapa- svetainėje Šilinės vakare pa
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
4608
S.
ASHLAND
AVĖ.
CHORO
IŠVAŽIAVIMAS
lypstau
”
.
Nežinau,
kodėl
spau

' greičiausiai pasiekti Lietuvų,
tos metinę fnirties dienų. Ne gerbti “Draugo” seniausių;
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Netoli 46th Street
Chieago, 1U
PAVYKO.
dešimtis ekskursininkų išsedo sdinant jį pakeitė.
begalėdami vėlesniame laike agentų Br. Vladų, kuris viso
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
i vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Kun. P. P. Saurusaitis.
Cherbourge ir nuvažiavo gelžatsitraukti nuo savo darbų, se Chicagos lietuvių kolonijose
i piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-.0 vak.
Rez. Tel. Midway 6512
'Šventadieniais pagal sutarljna.
bažnyčion susirinko 6 valandų turi daug pažįstamų ir prie- North Side/— Pereitų sek keliu į Virbalį ir Kaunu, kur
madienį vietinis parapijos cho atvyko anksti Birželio 28. Va PATS SKAITYK IR KITUS
tint pirmųjų šv. Mišių, kurios telių.
PARAGINK SKAITYTI
Tel. Canal 6764
Iras buvo suruošęs labai sma dinasi į septynias dienas po
Vlrglnia 0380
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rap.
buvo laikomos už mirusių' mo-•
“DRAUGA”
Oakley Avenue tr 24-tas Street
ugiu ekskursijų per Michigan išvažiavimo iš New Yorko šiuo
čiutę. Tikrai gražus ir pavyz
Telef. Canal 1713-0241
Valandos:
2 lkl 4 p. p. Panedėliais
'ežerų. Ekskursija pavyko pui keliu yra pasiekiama Lietuva!
RADIO ŽŽŽ.
dingas mirusiųjų atminimas.
Rea tel. Van Buren 6858
lr Ketvergais vakare
kiausia. Nemažas būrelis choX Pirmadienio vakare Auš
GYDYTOJAS,
Likusioji ekskursijos dalis
Town of Lake. — Sukilimas I ristų dalyvavo, na visi. KuCHIRURGAS
ros Vartų- -parap.
svetainėje
- •
. . v , i •
i i
. • > ,
Birželio 26 popiety buvo jau
IR OBSTETRIKAS
“Draugo” pastarojo pikniko ,Town of Lake. Visi šneka, ne nedalyvavo toje ekskursi- Londone čia ekskursininkai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas
darbuotojai skaitlingai susi-1 bruzda ir tariasi, kad bus di- joje, tegu dabar gailisi, nes
nemokamai nakvynes įt
vyrų, moterų ir vaikų
Sulte 909
1679 Mllw»ukee Avė. GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
rinkę linksmai puotavo su re-Įdėlis šv. Kryžiaus parap. pik-'smagu buvo, praleisti vienuoviešbutyje ir autobusu
Tel. Brunswick 0624
Ofisas 2403 W. 63 Street
DARO OPERACIJAS
dakcijos ir administracijos nikas rūgs. (Sept.) 1 d., Čer- ,likų valandų ant vandens, pa- pavežinimQ
miegt^ jdomilJ. Valandos; nuo 2 lkl 7:20 vaL vak.
Kertė So. Western Avenue
Nedėllomls nuo 1 lkl 2 vai.
Ligonius priima kasdieną nuo
Tel. Prospect 1028
darbuotojais ir tokiu budu už- nausko darže. Visi važiuos, 'kvėpuoti tyru oru ir atsigai- jų vietų apžiūrėjimui. Pasisma kasdien.
po piety.
pietų lkl 8 vai. vakaro.
Rezidencija 2359 So. Leavjtt SL
Nedėliomis ir seredornis tik
baigė šių metų išvažiavimo se X Serga Antanas Cibulskis Jvtatt nuo visos savaitės dirbTel.
Canal
2330
Londono
lfikalno susitarus
Canal 2118
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v,
zonų. Buvo gražių prakalbų, (4430 So. Hermitage Avė.), .tuvių dulkių. Visi ekskursan 'grožiu, ekskursininkis išplau- Ofiso Tek
Namų Tel. Lafayette 0898
Nedėlioj pagal susitarimą
Ofisas ir Laboratorija
kuriose ypač West Side pa- Taip-gi serga Antanas Viliu- tai buvo viens kitam draugia. ięjaįpį|d{T Birželio 28 va
~
Ir X-RAY
žymėtu kaipo centras Chica- ^sis.
Iiki,> rodosi vieno tėvo vaikai. kare. Po trijų dienų ramios ir
2130 AVEST 22nd STREET
X Ru°n 24 d d Sudeiku'Laive visi laikėsi savo bure-,
- . ,keliones „
gos visų bendrojo veikimo.
a rvugp. -tt U. p. ouueiKti.................
. smagios
Europos pa
CHICAGO
OFISAS '
name
įvyko
panelei
S.
Jurgai'lio:
vieni
šnekučiavos,
kiti
dai
1
Irvi
vt
Zio
,
n
■»
i»
.
r»i
■»»
ys-L-i
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Visiems darbuotojams labai
. 1 .
. .
.
_.
i krančiais ir gražiuoju Kiel 1900 S. HALSTED STREET
4601 South Ashland Avenue
patiko klebono pranešimas ir.tei pagerbti vakarėlis. Svečių neles niūniavo, o kas norėjo Į kanalu ekskursija atvyko į
Tel. Lafayette 5793
Telefonas Boulevard 7820
NAMAI:
vaikštinėjo po gražų laivų ir;T. ,
,
,
/
drauge pakvietimas į Aušros'buvo daug.
Res. 6641 South Albany Avenue
v. .. . ...
'Lietuvos ponų Klaipėdų nak
4193 ARCHER AVĖ.
Tel. Prospect 1930
Vartų bazarų, kuris prasidėsi X Rugp. 25 d. Kelpšai pa- žiurėjo į blizgantį nuo saulės tį iš 1 į 2 liepos mėn. Kelionė
Valandos
2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
Valandas;
prlefi
pietus
pagal
sutarti
po Šilinės trečiadienyje ir lig krikštijo sūnų vardu Aleksam vandenį.
iš Londono į Klaipėdų Balti Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 ▼. v.
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Po keturių ir 'pusės vai. pa
mėnesio pabaigos bus tris dras.
jos laivu taip pat buvo rami
Ofiso Tel. Victory 6893
Office; 4459 S. California Avė.
_
v
'sijutom. kad jau esam Mich. i. ...
• x
,
•
kartus savaitėje — trečiadie- X • Šv.
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
Kryžiaus parap. 25 |
- ,»jr linksma, o maistas kopui Tel. Hemlock 8151
Nedėlioję pagal sutarti
niais, šeštadieniais ir sekma m. jubiliejaus puotos tikietųįV u
kiaušis.
, •
____________
dieniais parapijos darže, o
galima gauti rengimo ko- Išlipus ant kranto apžiurę- j
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
tikus blogam orui bus parapiBanketas bus rugsė- J0‘“ i^memes jr gražesnės IgVAŽIAVO VAKACIJOMS,
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
2486 Weat 69 Street
jos svetainėje.
Specialistas Moteriškų, Vyrifikų
jo 22 d., Čcrnausko daržo pa- [vietas,
'7 e' ’ parkus ir skubinomis i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vaikų ir visų chroniškų ligų
VaL: .9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
- vįiįone'atgal, nes nedaug laiko turė-| Marąuette Park. — Dom.
X — Spinduliai
v. v. Nedėlioj susitarus.
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chieago
Ofisas
2201
West 22nd Street
jome
pasivaikščiojimui.
KuoPratapas,
agronomas,
bitininarti 31st Street
ADVOKATAI:
X Klerikas Katauskas su met iš musų akių Mich. valsti- fturįs re£l estate ofisų
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6239
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
grįžo iš vasarinės vilos. Tuo- įa* išnyko, tada užėmę tinka- Į 5953 go VVestern, išvyko va
7-9 vak. Nedėliomis ir Šventadieniais
Avenue
Tel. Repubiic 7868
Valandos 1 — 8 4 7 — 8v. ▼.
jau po darbininkų dienos (La- m€snę laive vįetų pradėjom
j Michigan valstijų, 4910 So. Michigan Avenue 10-12.
Nedėlioj: 10 — 13 ryto
bor Day) grjz 1 seminarijų. 'įvaįrį4 programų : dainų, anek i Apsistos lietuvių farmerių koTel. Kenwood 5107
Tel. Wentworth 3000
ADVOKATAS
KJeriko pneteliai rengia jam.^ ir t t Ypač graži buvo į lonijoj pas K. Benetų, PeaTel. Canal 0257 Res. Prospect 6689
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
11 So. La Šalie St., Room 2001
Rez. Tel. Stewart 8191
isleistuvių
vakare^.
.sutartinė
“
Pasėja*
kanapę
”
,'
cock
,
Mieli.
D.
Pratapas
ten
Tel. Rtndolph 0331-0332 Vai. 9-fl
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
*Vci-ko. rais
ir kilų liaiųįįįis dainelių. Sve- (buvo ir ištyrė lietuvių farme3241 SO. MLSTED STfc'«ET
NETENKAME VEIKĖJO. timtaučiai susirinkę aplinkui' rių padėtį 1912 m. Dabar pa- šventadienio ir ketvirtadienio
TeL Vlctory 0562
Gydytojas ir Chirurgas
7-9 v. ▼. apart Panedėlio tr
Gydytojas ir Chirurgas
'. ,
i rankomis plojo ir praš-i uau- matys, kokį lietuviai farmeriai
Pėtnyčios
6558 SO. HALSTED STREET
1821 SOUTH HALSTED ST.
Dievo Apveizdos Parap.
|gįau dainuoti. Taip jiems lie- nro£rresa vra Dadare Sugris
Rugp. 31 d. 10 va, vakare i?uviškos dai„os pJik, Ke.kia,™^
aavo^ OPTEMITRISTAI Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Rezidencija 6600 S. Artaotan Avė.
Valandos. 11 ryto lkl S po pietų
JOHN B. BORDEN
6 iki 8:30 vakare
laiku apleidžia Chi- |pažym6tlj kad vįSų laik{J> cbo- • pudžiais pridalins su “Drau(John Bagdziunas Bordcn)
cagų p. M. Jatuzis ir vyksta- rįstaį tarp savęs vien tik lie- g0” skaitytojais.
OFISAI:
1446
S.
49
Ct.
2924 Washlngton
tėvynėn, dėl kurios taip daug tuviškai n -bėjo.
ADVOKATAS
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Rap.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461
darbavos.
Garbė jurrt. choristei, :.ž l.n
105 W. Adams St. Rm. 2117
Perkėlė savo ofisą po numeriu
Jis buvo katalikiškų laik- kad nesigėdinate savo tėvelių
TelepboM Randolph 6727
4729 S. Ashland Avė.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. raščių skaitytojas ir jų re- 'kalbos. ’
Gydytojas Ir Chirurgas
mėjas, o ypač “Draugo”, ir Anekdotuose labiausia pasiSPECIJALISTAS
REZIDENCIJA
Telephme Roosevelt 9090
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
Džiovų, Moterų lr Vyrų U<ų
daug pasidarbavęs. Visame žymėjo p. Manstavičius, kuris
V.
X.
MEDONIO
Tel. Cicero 2888
8 ik* 8 ryte Tel. Repub. 9800
Susitarus • VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2__ 4 po
katalikiškame veikime buvo daug prikrėtę visokių šposų,
pietų: 7—8:80 vakaro
LIETUVIS AKIŲ
Nedėllomls 10 lkl 12
nepamainomas eilinis darbi- Dabar lieka tik malonus priKų tik iš spaudos išėjo seOfiso lr Res. Tel. Boulevard 6918
SPECIALISTAS »
TELEFONAS MIDIVAY 2889
ninkas.
siminimai buvusios ekskursi- kanteji veikalą:
Palengvins aklų Įtempimą
kuris
Savo parapijos labui ir-gi jos. Todėl patariu kitų syk vi- Į1. Viltis, Mišram Chorui 20c. esti priežastim galvos skaudėjimo,
Tel. Boulevard 1401
LIETUVIS ADVOKATAS
aklų aptemimo, nervuotu
8464 SO. HALSTED STREET
daug darbavos
tai Dievo. siems važiuoti ir sudaryti dar '2. Tėve mūsų (Pater Noster) svaigimo,
skaudamą aklų karšt}. Atitai Ofiso valandos $uo 1 lki 3 po
2221 West 22nd Street
20c. mo,
Apveizdos parap. būdamas ke- didcs,1i buri ir s"la«iai keHas i
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
pietų lr 6 lki 8 vai. vakare
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą Res. 3201 S. WALLACE STREET
Arti Leavitt Street
valandas
praleisti
ant
van3.
Sveika
Marija
(Avė
Maria)
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
lis metus komitetu, reme jų <
regystę.
Telefonui Canal 2552
20c.
3343 SO. HALSTED STREKT
I.JL
gausiomis aukomis ir darbu.
Prirengiu teisingai akinius visuose
Choristas.
Virš
minėtus
veikalus
gali

atsitikimuose,
egzaminavimas
daro

2 — 4 P- P.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va Pastačius bažnyčią, visas gė
DENTISTAI Valandos: 7Nuo
mas su elektra, parodančia mažiau
—9 vakare
ma
gauti:
sias klaidas.
kare. Seredenais ir Pėtnyčio- dinęs perdirbo ir sustatė baž
APIE
EKSKURSIJĄ
LIETU

mis nuo 9 ilki 6.
Speclalė atyda atkreipiama moky Office Boulevard 7042
nyčioj neimdamas atlyginimo.
“DRAUGO” KNYGYNE
klos vaikučiams.
VON
CUNARD
LINE
Priklausė prie Susivieniji
2334 So. Oakley Avenue
Valandos nuo 10 ryto lki 8 va
LAIVU AQUITANIA.
mo Rymo Katalikų Amerikoj,
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
Chieago, IU.
IA RUSIJOS
12 po pietų.
LIETUVIS DENTISTAS
Apaštalystės' Maldos dr-jos,
t
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Gerai lietuviams žinomas per 88
kurioj per daug metų darba Nepaisant trumpo laiko po
4645 So. Ashland Avenue
(Juozas J. Grišius)
Į metus kaipo patyręs gydytojas, chlkitų
ekskursijų
išvažiavimo,
į
Ant
Zaleskio
Aptiekos
vos būdamas nutarimų rašti
' rurgas ir akušeris.
ADVOKATAS ,
Tel. Boulevard 7589
antrųjų
ekskursijų
skubiai
už
| Gydo stalgias
lr chroniškas 114631 S. Ashland Avė. (2 lubos) ninku ir proinoteru, ir Amži
Tel. Canal 6222
BS=
siregistravo
39
keleiviai,
kurie
rvyrų,
moterų
lr
vaikų pagal nau
Telef. Baulevard 2800
nojo Rožančiaus nutarimų raš
jausius metodus X-Ray ir kitokius
RESIDENCIJA:
ir
išplaukė
iš
New
Yorko
pui

elektros prietaisus.
6516 So. Rockwell Street
tininku. Federacijas vietinio
Telef. Repubiic 9729
kiuoju
Cunard
Linijos
didskyriaus buvo iždininku ir
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
DENTISTAS
Ofisas ir Laboratorija
Nailoną Muses, Uodus ir
2201 WEST 22nd STREET
Netoli Morgan Street
I,taip-gi darbavos Chicagos Ap laiviu AQUITANIA Birželio
(Kampas Leavitt St.)
20
anksti
rytų.
Ekskursijos
pa
-Kitokius
Namų
skrityje lankydamas susirinki
1025 WKST 18 STREET
OPTOMETRISTAS
Valandos' Nuo 9 iki 12 ryto
lydovu buvo tos pat Cunard
Vabalus.
mus,
Labdaringos
Sų-gos
4
ADVOKATAS
nuo 1 iki 9 vakare
VALANDOS: Nuo 19 — 11 pietų Ji
Nuo 9:90 lkl 1 vai.
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
kuopos buvo raštininku ir iži- Linijos viršininkas p. StepoTel. ofiso CanakSUO Ref. So. Rhore
127 N. Dearborn Street
dininku, darbavos ligoninės ,nas ®erSen2238, arba Randolph 6800.
noom 928
Tel. Bmnswlck 9684
Tel. Franklin 4177
vajuje, lankė apskričio susirin-1 Kelionė per Atlantikų buvo
DR. A. J. GUSSEN
Nuo 9 lkl 9 vakare
99 E. 107 St., Katnp. Mlchigan Avė. kimus. Beto, yra L. S. Garbės komaloniausia. Mat oras visų
Lietuvis Dentistas
Relieve Coughs, Colds,
Tel. Pullman 6960
16T9 MILWAUKEH AVENUE
Narys. Buvo L. Vyčių 4 kp. Jaikų buvo labai gražus ir juValandoj 9-11. 1-1, 9-3: M
Headache, Rheumatism
Sekmadieniais lr trečiadieniais
Gydytojas ir Chirurgas
įnarys, Murijonų Bernaičių ko- ra rami. Keleiviai jautėsi piland All Acjhes and Pains
pspU susitari raą.
Telephone Central 6926
įlegijos 26 skyriaus uolus dar- nai patenkinti taip vietomis,
with
4631 SO. ASHLAND AVK
Ekspertas tyrimo aklų tr pritaikymo
akinių
jbuotojas, ėjo fin. raštininko kaip ir maistu. Palydovo pasTel. Yards 0994
1801 South Ashland Avenue
Tel. Lafayetta 6819
; ir antrus metus pirmininko pa langomis tapo patvarkyta,
ADVOKATAS
Platt Bldg., kamp. 18 St. 3 auldHas
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
įreigas. Ir M. K. Rėmėjų yra kad visi lietuviai butų sodinaPastebėkit mano Iškaba*
134 North LaSalle Street
VALANDOS:
Valandos nuo 9:39 ryto lkl 8:89 va
CHICAGO, ILLINOIS
' Garbės narys. Jo pastangomis mi prie stalų draugėje, tad
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dloną.
DENTISTAS X RAV
karo. Seredomls nuo 9:99 lkl 19 e.
All drattlit.- 38. mJ <8.)tn ud hibM.
Nuo 9:30 iki 6 vai. vaje.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
- GMMraa’.
fo«*)3Sk
ryt*. Nedėl lomia nėra
I^cal Office; 1900 So. Union Avė. musų M. K. R. skyrius gerai 'greitai visi ekskursantai susiNuo
10 iki 13 dieną,
4193
Archer
Avenus
valandų.
Room
9.
Bttttr than a Mtutard Plasttr
Tel. Rooeevelt 8710
Nuo 3 iki 8 po pietų.
gyvuoja ir daug aukų yra su- pažino ir visų laikų jautėsi
Pkona danai 9698
_
k.
VaL nuo 6 lkl 9 vai. vak.

H I

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. R. C. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS

DR. A. L YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS

DR, M. T. STRIKOL

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. V. S. NARYAUCKAS

DR. A. A. ROTH

DR. S. BIEŽIS

į

A. L DAVIDONIS, M. D.

A. A. OLIS

DR. H. BARTON

DR. VAITUSH, D. D.

P. Z. ZALATORIS

DR. CHARlfS SEGAL

DR. S. A. DOWIAT

NAUJOS MUZIKOS

JOHN KUCHINSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. V. A. ŠIMKUS '

DR. G. Z. VEZELIS

JOSEPH J. GRISH

25 METĮĮ PATYRIMO

J. P. VVAITCHUS

DR. HERZMAN ,

DR. JB. I. BLOŽIS

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. MAURIGE KAHN

F. W, CHERNAUCKAS

DR. 1 A. PAUKŠTYS

'.Q-

3
ir pasimelsti už jo sielą. Lai-)cė Pennsylvanijų,

CHICAGOJE

dojimų

aprūpina

parapijos. Apžiūrėjęs spaustu

buvo

Tritfiadienis, Rugp. 28, 1929
biznio talkininkavo brolis An

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY

graborius sliingtone, dabar yra New Yor drius iš “Draugo”. P. Bu
ke.
kauskaitė yra uoli parapijos

Lachavičius.

Ziniu Žineles

®, 8

Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojimo ir Tai
symo Namų. Taip gi dei atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.
InSurlname automobilius, namus tr kitas nuosavybės.

gelbsti
X Ateinantį
sekmadienį .darbuotoja, choristė,
daugis
įvyks šv. kitoms parapijoms piknikuose
ros Vartų par. salėj įvyko Černiausko darže
2450 WcHt 6»th Street
įrengimu. Paskui aplankė sa
pikni ir turi gerų gabumų ir norų A
“Draugo” pikniko darbininkų] Kryžiaus jubiliejinis
X Buvo piknikai, bet da ne vo mokslo draugus — kunigus
vakarienė.
Brighton
Parko kas, į kurį rengiasi vykti ko dirbti prie lietuviškų saldai
paskutiniai. Paskutinis bus ir žymiausias Chicagos lietu
TRUKDO ORGANIZACIJŲ
Apaštalystės Maldos dr-jos misija, susidariusi iš darbuo- nių.
Darbo
Dienoje,
rugsėjo —jviij įstaigas.
X P-nia Liudovika BurnieVEIKIMĄ
narės, vedusios restoranų pik tojų įvairių kolonijų. Tai ben
Sept. 2 d, Černiausko darže.
Scranton, Pa. leido vaX Vakar Chicagoje, Con- nike, uoliem “Draugo” dar drai komisijai vadovaus išjn®
Papilė (Šiaulių aps.) Vie“Draugo” brolis Vladas. Iš Nacijos Chieagoj
pas
Kaz.
Pikniką, rengia Vyčių Chica
gress Hotel, kampas Michi buotojam ir rėmėjam ant grei
•v i
n-r -.ir ... x w • >tos katalikų organizacijų veigos Apskritys.
North Sidės atvyks Ant. Ba-.^ulk}b 31yo W. 111 st. P-nia kimag vigaį silpnag
gkund_
gan ir Congress st., prasidėjo tųjų 'pagamino šaunių vakarie
X Sis Vyčių, piknikas yra Amerikos Numizimtfikų Kon nę su visokiais gardumynais. cevičius, iš Dievo Apveizdos Burmene yra biznierka, biznį žiasi, kad esu trukdymų iš va
par. graborius Skudas, iš Ci- turi P° num- 720 Ferdinand st
pavadintas dovanų pikniku. vencija, kurion suvažiavę isldžios pusės. Ypač didelis va
X Dievo Apveizdos par.
cero
Kaz.
Syrewicze,
Yra paskleista serijos nuo 10J torikai ir numizmatikai iš vi
narys
rgas su leidimais susirinkima
piknike daug pasidarbavo Ci
žemaičių choro, iš Marąuette
iki 40c. Reikia ištraukti vienų sos Amerikos, Filipinų salų,
ms šaukti: reikia po 5 — 7
ną Budvitienė su šv. Onos drParko Kaz. Anužis, iš Bridge
tikietukų ir jau tori įžangų į Vokietijos ir Meksikos. Kon
prašymus siųsti ir vis negau
jos narėmis ir Rožancavos drporto P. Bukauskaitė ir Jonas
daržų, o be to, ir progų lai vencijoj suruošta įdomi paro
ja. Surinko nuo vietinių biz
Marąuette Park. — Šv. Ka- ni leidimo.
«
Dimša.
mėti vienų dovanų, kurių auk da istoriškų liekanų ir senovės ‘
Kada
galima
bus
sulaukti
I zimiero Akademijos Remėjų
nierių daug dovanų ir piknike
ščiausia 15 dol. “cash”.
tikslių
instrukcijų
susirinki

monetų. Dr. Al. M. Račkaus
vedė restoranų. Gryno pelno X Jonas Eurkaitis, Brighton i 8 skyriaus mėnesinis susirinParko siuvėjas, 4456 So. Wash kimas įvyks penktadienib va- mams leidimų davimo reikaX Pereitų nedėlių Chica pastangomis, lietuvių sekcija padarė $200.
tenaw “Draugo” piknikui da-*kare, rugpiueio 30 d., 7:30 ^u> nes dabar atrodo, jog kie
gos dienraštig “Herald and yra didžiausia ir įdomiausia.
X
Vytautas
Zalatoris,
"VVest
kvienas apskritys sudaro at
Examincr”, i Lincoln parko Visi lietuviai kviečiami atsi
vė gražių dovanų, kurių lai- • vai., Gimimo Panelės Šv. pa.Sidės
lietuvių
fotografo
sū

skirų valstybę: vienur vieno
lankyti. Čia pamatys lietuviš
“lagune” buvo surengęs mo
mejo vienas iš pikniko dar- lapijos auditorijoje.
nūs,
su
savo
draugais
Jurgiu
kia, kitur kitokia tvarka. ‘R.’
kų pinigų iš priešistorinės ga
terų plaukimo lenktynes čem
buotojų.
Visos
narės
kviečiamos
atsiŽuku
ir
Legeikiu
automobiliudynes apie 4,000 metų pirm
9 pionatui laimėti. Lenktynes
lankyti
ir
atsivesti
daugiau
X
P.
Bukauskaitė
šv.
Jur

mi
išvyko
vakacijų
į
rytines
RADIO — RAKANDŲ
laimėjo jau žinoma lietuvaitė Kristaus, taip-gi Gedimino,
naujų
narių.
Taip-gi
tos,
gio
par.
piknike
prie
lietuviš

valstijas..
Ypatinga
tas,
kad
DALIS.
plaukike pdė Žemaitytė. Ant Keistučio, Vytauto ir vėlesnių
kurios
trrėjo
parduoti
tikietų
kų
saldainių
padarė
jgryno
jie
sugebia
keliaujant
užsidirb
rytojaus laikraštis įdėjo labai kunigaikščių. Visas tos kon
saldainių nuo paskutiniojo Centro pikNamai be radio šiais laikais
ti lėšoms padengti. Jau aplan- pelno $71.50. Prie
didelį plės Žemaitytės paveik vencijos parodos turtas siekia
apie milijonų dolierių. Įžanga !
niko, prašomos sugrąžinti pi-, laikomi nepilnai “išfornišiuoslų. Sveikiname naujų, čempio
nigus uiž parduotus tikietus tį o padi0 yra rakandų dalis.
visiems dykai. Paroda būna '
nę.
kurie užsiliko.
Todel didžiosios rakandų iš,atidaryta nuo 9 vai ryto iki
Valdyba.
X Vakar “Draugo” redak- n vaL vakaro. Paroda
dirbystės kompanijos išdirbicijoj lankėsi kun. E. J. Shteig * rys ketverge,
nėja radios.
Brighton Park.
Penktamanas, iš Lorain, O., Nativity
Garsi Grand Rapids FumiX Pereito antradienio ryte
dienyje rugp. 30 d., 7:30 vaJ.‘ture kompanija, turinti dirb-

vę stebėjosi

jos modemišku

X Pirmadienio vakare Auš

company

Telefoitas Hemlock 6050.

MARQUETTE'JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dalĮ ktų, vėliausios mados
radio, pianų rolių, re' kordų lr tt
Taisau
laikrodžius lr muzikos
Instrumentus.

PRANEŠIMAI.

GRABORIAI:
į

S. D. LACIIAWIGZ
Lietuvis Graborius
Patarnauja
laido-|
tuvėse kuopiglausia.
Reikale meldžiu at-j
šliaukti,
o
maao,
darbu busite nigs- [
nedlntl.
Tel. Roosevelt 26161
arba 1616
>114 W. 23rd Plaeel
Chicago, IIL

------ ----

mirė Jonas Juškevičius iš Ci*
cero, uolus darbuotojas baza-

įaugo” piknike su dukterim
|Magd. Luckuviene. Velionis H

JBNASJUšKEVIBUSį

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIKT. GRABORIUS.
* CHICAGOJE
Laidotuvėse
paK tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16dlrbystės.
OF.’SAS
608 VVest 18 St.
Tel.
Canal
6174
SKYRIUS:
8288
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS

patarnavimų

Mandagus
—,
[Geresnis ir Piges-

’nis už kitų patar-!
navimas.

J. F. EUDEIKIS KDMP. I
I
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 lr 1742
4447

SKYRIUS
8o. Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero 7794

GRABORIUS
Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
Įkyrių.

Par., Slovančių Kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

prašomi atsiliepti.

Magdeleną Luckuvienę ir Eleną Kazakevičienę, 2 žen

ti visų namų

tu Juozapų ir James, 1 anūkų Antanų Lucku ir 2 anū

Tuoj atsišaukit

Kūnas pašarvotas 1804 So. 50 Avė. Cicero, 111. Lai

gaspadinystę.

400 Rush Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų. draugiškų
patarravimą.

BUTKUS

Patarnavimas
visose Chica
gos dalyse lr
priemiesčuoee.
Grabai pigiai
net už 826.
OFISAS
1288 South
Halsted St.
Vlctory 408888

UNDERTAKTNO CO.
P. B. Had’.ey LIc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal

2161

Telefonas Yards 1188
St.

Virginia 1290

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIU8, IR
BALSAMUOTOJAS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUn
Ofisas:
1688 S. MARSHFIELD AVENUB
Tet Bonlevard 9877

Turiu automobilius
vlsoklepis
relkal gms. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

bus atlydėtas į Šv. Antajio bažnyčių, kurioj Įvyks

Arba į namus

gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų

4237 West Walton St.

bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines,' draugus ir

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
* Nubudę: Moteris, Dukterys, Žentai, Anūkai ir giminės
patarnauja

TUltBl ’3 <ro Gab
white
St Louis
“Dutch Boy”
lead 100 svarų ......................... $11.50
Pure Turpentine ................. 80c. gal.
PRISTATOM VISUR

gTab.

Lachavičius,

Telef.

•

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Palnters 4 Decoratons
J. 8. Raipanclonls, savininkas

8147 So. Halsted Street
Te!

Vlctory 7281

aktai

M, ZIZAS
Mamų

Statymo Kontraktorins

kaina.

$3

7217 S. Califoraia Avenne
PAIEŠKAU moters, kuri ga-

Telef. Hemlock 6598

0^ lėtų atlikti namų darbų. Gaus

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė.

.kambarį su valgiu, ir mokestį

Pageidaujama, kad butų dora.
Atsišaukite tuojau.

J. PRAKAITIS
'213-155 Str. Calumet City, III.

mėnesį kas pirks musų krautu

vėj 100 svarų Hammer Bro-»

EUFROZINA
VAIČEKAUSKIUTĖ
mirė rugp, 25, 1929 m. 5:40
va! ryt. 15 mėn. 17 dienų am
žiaus. A. a. Eufrozina gimus
Chicago, II!.
Paliko dideliame nulludlme
motiną Oną po tėvais Gerlkaltė, tėvą Praną, seserj Ludgardą,
du dėdės Ludvlką Gėriką lr Ka
zimierą Vaičekauską, pusseserę
Alvlną Valčekausklenę Ir gi
mines.
Kūnas pašarvotas 4242 So.
Maplewood avė. Laidotuvės Jvyks Seredoj rugpj. 28 d. IS
nam,ų 8 va! bus atlydėta J Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv.
bažnyčią, kurtoj Jvyks gedulin
gos pamautos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nulydėta J šv.
Kazlhilero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
tėvai, sesuo, dėdės ir giminės
laildotuvėms patarnauja grab.'
Lachavičius, Roosevelt 2U1.S

Telefonas Canal 7281

PETRAS CIBULSKIS
Maltavojlmo Kontraktorius
Dažų lr Popleros Krautuvė
8984 8. LEAVITT ST.
Chloago

(26-29)

Per visų rugpiučio (August)

(Po tėvais Gasiunaitė)
Mirė rugpj. 23, 1929, o palaidota šv. Kazimiero ka

Lapavi&ų Šeimyna

kontraktoriai

Durys atsidaro 1:30 vai. po p. Statau {vairiausius namus prieinama

Galite gauti tyro gero me
...........................

matinis lošimas.
i
•.
ž.
Vitaphone Vodevilio

.nos, muzika, pasaulio žinios.

ANASTAZIJA LAPAVI6IENĖ

kapinių sugrįžusiems.
Dar kartų ačiū ačiū visiems broliams ir seserims
už parodytų jūsų palankumų musų nubudimo valan
doje. Be laiko negailestinga mirtis ištraukė man
gyvenimo draugę ir vaikų motinų. Užgesai mums tu
Anastazija, kaip žvaigždė. Gailestingas Dievas te
suteikia tavo brangiai sielai amžinų atilsį, o mums
kantrybės ir jėgų tęsti šių žemiškų kelionę.

ĮVAIRŪS

Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng
* Hardware Co., dabar perėmė visą
btsnj J savo rankas lr duos visose šio
biznio šakose plrmoe klesos patar
navimą.

i

pinėse rugp. 26.
Reiškiame širdingos padėkos žodžius visiems a. a.
Anastazijos laidotuvėse dalyvavusiems. Pirmiausia
gerb. kun. P. Vaitukaičiui, lydėjusiam iš namų į baž
nyčių ir atlaikiusiam gedulingas pamaldas. Dėkuojame gTabnešiams, gėlių aukuotojams, gėlių nešėjoms
ir kapinių gaspadoriui Jonui Krušui.
Giliai dėkingi esame giminėms ir kaimynams, kurie
velionės ligos metu lankė, o jai mirus budėjo ir reiškė
suraminimo žodžius. liekuojame visiems dalyvavu
siems pamaldose bažnyčioj ir lydėjusiems į kapines.
Grab. Eudeikiui esame dėkingi už jo prietebngų
patarnavimų ir tvarkų laidotuvių surengimų.
Dėkuojame geraširdėms moterėlėms už surengimų
gedulingų pietų musų giminėms ir kaimynams iš

j

4414 So. Rockwell Street
Chicago, Hl.
Telefonas Lafayette 4689

Kalbantieji paveikslai, dai-

MEDUS!
MEDUS!
daus.
10 svarų

JOHN DERINGIS

Gražiausias Teatras Chieagoj

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

■

5 svarai ................................ $1.50

Nubudusi:

Gajiroa
vartoti ’
ajit medžių ir
fliorų arba kllJonkų. Duodame
trijų colių brušj
sų kiekvienu ga
lionu.

J. S. RAMANCIONIS

Lane, Sharon Lynn.
“The Alibi” geriausias dra

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
Kampas 46th Ir Paulina Sta
Ttl. Blvd. 6202
Nulludlmo valandoje
kreipkitės
prie manos.
patarnausiu slmpatlHkal. mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplrtla dėl šermenų
dykai.

AUGUST SPECIAL

1,
. S*r^71Sjh £
’turtas
------ ----------valandas.,

RAMOVA

c-o Craft Plioenix Cheese Co. Dalyvaujant Sue Carol, Lola

dotuvės įvyks pėtnyčioj, rugipj. 30. Iš namų 8 vai.

Roosevelt 2515

Tel. Boulevard 1189

skelbia apie

35-ta ir Hajsted Gatvės

ANTANAS STULPINAS

kes Eleną ir Jozapinę Luckiutės ir gimines.

Laidotuvėms

4644 So. Paulina St.

—

Taipogi paieškau moters ves

I. J. ZOLP
1650 Weat 46th Street

RockwcU

nų par. Patys ar juos žinanti

PADĖKONĖ

ko

3307 Auburn Avenne

Ro.

amžiaus. Kilo iš Marijampolės Apskričio, Gliaukos

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 8201

plyčia dykai.

4424

Kilę iš Bajorų akalicos, Žarė

Paliko dideliame nubudime moterį Onų, 2 dukterį

Simpatiškas —

Savininkas

Stulpinų.

pairė rugpj. 27 d.," 1929 m. 7:30 vai. ryt. apie 60 metų

8380

Wm. J. Kareiva

nuoja pavaryti jų išpardavinė

nigdos ir Juzefos

HEMLOCK

Del geriausios rųšies
“lr patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

.

r

jimų po visas Suv. Valstijas,
PAIEŠKAU brolio Pranciš Neužilgio jų išdirbima* bus
kaus ir seserų Aguieškos, Be- toks, kad sieks 2100 dienoj.

A»

A.

Buvo ilgai gyvenęs West Si

bažnyčios.

tuves Chieagoj,

susirinkti.

mų ir 9 dienas pasirgęs mirė.

Visi kviečiami susirinkti ati-11

Nauja, graži

• i)

buvo pagavęs plaučių uždegi

dėj ir daugeliui pažįstamas.
Laidotuvės Įvyks penktadie

’

'

Telefonas

mo Panelės Šv. moterų ir mer- patobulinimų Lincoln radio.
iginų dr-jos mėnesinis susirinTai naujas 1930 m. Lincoln 6.
! kimas, par. svetainėje. Kvie
Kompanija tų savo išdirbini
čiame visas narės skaitlingai rokuoja aukštos klesos ir pie

'pasidarbavo pirmajame “Dr-

duoti paskutinį

--------

vak. įvyks Nekalto Prasidėji

ruošė ir piknikuose. Jisai dar

ny iš Šv. Antano

—

2650 West 63rd St. Chicago.

thers White

Lead, tas gaus

4 colių grynų Chinijos šerių

šepetį dykai.
Pristatoln visur.

•

J. BALSEVICIS
2325 So. Hoyne Avė.
Telefonas Canal 6850
Chicago, IU.
Į trumpų laikų noriu par
duoti 2 flatų namų geroj vie
toj West Sidėj priešais Aušros

Vartų bažnyčių. Savininkų ma
tykite nuo 9 vai.

ryto iki 2

vai. po pietų.
Kaina $6,500.

F. BUDRECKIS
2322 West 23 Place

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorins
4556 So. RockweU Street
Te! Bonlevard 9914

M. YUSZKA A CO.
PLUMBTMG A REATIMG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia
4894 BO. PAULINA

M0RT6EMSK0L0S
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama i vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas *1600,000 60
1804 80. KEDZIE AVENUB
Te! Lafayette 6728.0716

