
palikai paaaullonya turi kilau uj- 
— ĮneStl J Šeimynų lr J vi-

^enę Kristaus mokslą., atnaujinti 
įlų dvasią. JSzaus Širdies viešpa- 
has milijonų širdyse — tai musų 
jotis. "Draugas” padSs jums tą 
taiavlmo darbą atlikti. Užtat, 
Kklte Ir platinkite "Draugą."
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nori, kad toliau pasilaikytų tie prie* 
tellškl Jausmai.
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HAGOJ BAIGĖS VALSTYBIŲ 
KONFERENCIJA

z

•dinas Rytoj Apleidžia Am. 
J. Valstybes

au Britų Kariuomenės Siunčiama Į Pales- 
ą; Arabai Atsisuka Prieš Britus, Skelbias 
priklausomais; Bolševikai Su Kiniečiais 
iasi Berlyne

:S HAGOJ KON- 
'ERENCIJA

Olandija, rugp. 30. 
atpildymo reikale 

icija baigės, kada sa
ntarvės valstybės išsprendė, 

kad ligi birželio 30, 1930 me
tais, Pareinis pilnai bus pa- 
liuosuotas, ty. iš tenai visos 
santarvės annijos bus atšau
ktos.

Pareinio paliuosavimas bu
siąs vykdomas laipsniškai. 
Prasidės ateinančiu rugsėjo
mėnesiu.

BAIGĖ APLINK PASAUU 
KELIONĘ

ANGLIJOS BANKOS 
BUTAS ~

LONDONAS, rugp. 30. — 
Anglijos Banka statys naują 
sau butą, koks atsieis apie. 25 
milionai dol., su požeminiais 
konkreto ir geležies rūsiais, 
kurių sienos bus 8 pėdų sto
ros. T4L bus kaipir kokia tvi

LAKEHURST, N. J., rugp. 
30. — Vokiečių orlaivis “Graf 
Zeppelin” vakar ryte čia bai
gė savo aplink pasaulį istori
nę kelionę. Kaip 7.-07 (Chi
cago laikas) ryte atskrido į 
vietos stotį ir nusileido. Iš 
Los Angeles juom atvyko 16 
keliauninkų.

Rytoj orlaivis iš čia išskris 
i Vokietiją. Komendantas Dr. 
E-ckener porai savaičių pasi
liks šioj šaly. Jo vietą grlai- 
vy užims /kapit. Ernst Leh- 
mann.

Kaip tik čia orlaivis nusi
leido, Dr. Eckener’ui tuojaus 
įteiktas prezidento Hoover ’o 
sveikinimas del jo atlikto ap
link pasaulį skridimo.

“Graf Zeppelin” pasaulį 
apskrido į 21 parą, 7 valan
das, 33 minutes. Tai rekordas.

rti
FRANCU A PRIEŠ BRITA

NIJOS VALDŽIĄ

ILGIAUSIAS PASAULY GARVEŽ1S ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IŠ CIRKO BĖGA ŽVĖRYS

Pirmasis beždžionės pasi
vaikščiojimas Kaune

Sunku žiūrėti į cirke kali
namus žvėris. Liūtai liūdnai 
žiūri pro grotas, tigrai nera
mūs vaikšto. Kaip jiems no
risi laisvės, karštosios Afri
kos saulės, dykumos, tankiųjų 
Azijos miškynų! Bet jie ge
ležiniuose narvuose. Kur kas

NEPAPRASTAI DIDELĖ 
PERKŪNIJA ZARASUOSE

Ilgiausias pasauly garvežis baigiamas dirbdinti Hillyard dirbtuvėse, Spokane, Wa-'geresnėse sąlygose beždžionė. 
Dirbdina Great Northern geležinkelio kompanija. Garvežis bus 119 pėdų ilgas, Jai panorėjus lengviau ir pa-sh.

kaip čia atvaizduojama. Svers 1,978,240 svarų.

ARABAI SKELBIA NEPRI
KLAUSOMYBĘ

JERUZALĖ, rugp. 30. — 
Nablus, vidurinėj Palestinoj, 
arabai vakar paskelbė savo 
nepriklausomybę Britanijai ir 
išskleidė turkų vėliavą.

Yra žinių, kad ir kitose Pa
lestinos dalyse arabai pasi
skelbsią nepriklausomais.

DAUGIAU L9 ARABŲ IR 
ŽYDŲ ŽUVO

CHICAGOJE
Pašautą paliko Ir pabėgo

Vėlai nakčia į Henrotin li
goninę nežinomas vyras au
tomobiliu atvežė mirtinai pa
šautą žmogų, paliko ir patsai 
pabėgo, palikdamas ir auto
mobilių, kada pajuto atvyks
tančią policiją.

Pašautas mirė. Policija pa
žino, kad tai J. E. Bo\vman,
30 m., rakieteris ir plėšikas, j žmogus tuojaus paleido kele-, 
Ieškomas pabėgęs vyras. Gal tų šūvių iš revolverio į maši-

bėgti.
Cirko patalpose tvanku, o 

L. Alėjoj, Duonelaičio gatvėj 
[smagu pasivaikščioti, pasidai-

------------ J ryti, kaip kauniškiai gyvena...
SOPIA, Bulgarija, rugp. i Bezdžionė ir nutarė pasi- 

30. — Bulgarijos ministerių vaikščioti ir cirko tarnautojų 
pirmininkas Liapcev važiavo nesiklausus rugpiūčio 10 d. 
automobiliu iš Kseniogrado į išėjo miestan. Tarnautojai 
Varną. Važiuojant pakliudė puolė ieškoti, bet rasti nega- 
dailų arklinį vežimėlį, kuriuo Įėjo. O bezdžionė per tvoras, 
važiavo vienos dirbtuvės sa- per medžius, per dangčius lei- 
vininkas. dosi “ spaciruoti. ”

Nepasitenkindama

ŠAUDĖ J MINISTERIŲ 
PIRMININKĄ

Kada ministeris pirminin
kas automobilių sulaikė, anas

JERUZALĖ, rugp. 30. — 
Mieste Haifa, palei Tarpže- 
mių jūrą, kilo naujosTcruvi-

jis bus suprastas einant palik- 
tu automobiliu.

nos arabų, su žydais riaušės.; 
Žuvo 11 arabų, 6 žydai ir 21 
krikščionys. Riaušes nutraukė

Trys pavojingai apdegė

Namuose, 1919 No. Central

ną. Jis nežinojo, kad tai pir
mininkas važiuoja.

Žmogus greitai suimtas.

iš vir
šaus žiūrėti” į kauniškius, nu
tarė pasižiūrėti ir butų. Pir
mąjį vizitą kaž kodėl sumanė 
padalyti p. Duonelaičio bu- 
tan, Duonelaičio gatvėj (Juo
kdariai dabar kalba girdi, 
bezdžionė dantis norėjusi pa-

Perkūnas įtrenkė klebonijom 
ir išardė jos pamatus. No
taro bute perkūnija užmu
šė notaro žmoną ir pri
trenkė tarnaitę. Kitose Za
rasų apskrities vietose 
padaryta daug nuostolių.
Rugpiūčio 10 d. tarp 16—

18 vai. Zarasuose ir apylin
kėje siautė didelė audra su le
dais pupos dydžio. Perkūnas 
trenkė į notaro Oželio radio. 
Užmušė jo tarnaitę Emilę Ka- 
zlavičiūtę, pritrenkė žmoną, 

[ apdegino vaiką ir baldus bei 
kitą turtą.

Trenkė į kleboniją. Išdras
kė pamatus, toli išnešiojo ak
menis. Mieste išdaužė daug 
langų, daržų, nutraukė, suga- 
,dino daug elektros ir telefo
no laidų.

! Smalvų ir Imbrado valsčiuo 
se esą sudeginta vienas gy- 

, venamas namas, 1 tvartas, 2 
klojimai. Kelių kaimų sunai
kinti javai.

į Imbrado valse. Kuklių k.
! buvę pritrenkti vyras ir mo
teris, bet atsigavę. “L. 2. 99

nuvykusi britų kariuomenė. Į Park avė., sprogo nafta. Trys
i

BRITŲ KARIUOMENE 
Į PALESTINĄ

asmenys pavojingai apdegė. 
Namai dalinai apgriauti.

>SIOS LIGOS
IDEMIJA

B, rugp. 30. — Ka- 
DŠama ir išdalies ki- 
įijos prefektūrose 
rainosios ligos epi- 
|kę 349 susirgimai, 
pinonės mirę.

UA DIRBDINS 
LAIVUS

rugp. 30. — Ją
ją praneša, kad va- 
įja dirbdinti ne- 

karo laivų, skai- 
frn tikslui busią išleis-
tmilionai dolerių.

PARYŽIUS, rugp. 30. — 
Britanijos iždo ministeriui 
Snowden, kurs Hagos konfe
rencijoje laimėjo didesnę ka
ro atpildymo dalį, Anglijoj 
ruošiamos iškilmingos priim- 
tuvės.

Bet čia Snowden’o vardas 
ir Britanijos valdžia nepake
nčiama. Vietos krutomųjų vai
zdų teatruose uždrausta rody
ti ministerį Snowdeną.

BOLŠEVIKŲ SU KINIE
ČIAIS PASITARIMAI 

BERLYNE

AS GALĖJO ŽŪTI

įYŽIUS, rugp. 29. — 
Įinėse turgavietėse gai- 
fgesintas, bet del dide- 
timo į rūsius neineina- 
ėjama, kad rūsiuose 
it žmonių. Visoki va- 
5vo įpratę ten nakvo-

MUKDENAS, Mandžiūrija, 
rugp. 30. — Bolševikų vald
žios atstovai su Kinijos vald
žios atstovais Rytinio geležin
kelio reikale turi pasitarimus 
Vokietijos sostinėje Berlyne, 
nnot apturimų žinių.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
18 PRIEDĄ

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 8

MEX») CTTY, rugp. 30 
— PlėšWi užpuolė Tepelme- 
me mųoBlį, Oaxaca valstijoj. 
8 žmones* nužudyta.

ST. PAUL, Minn., rugp. 30. 
— Svetimose šalyse kariavę 
veteranai čia turi suvažiavi
mą. Pagaminta rezoliucija at
šaukti iš konstitucijos 18 prie
dą ir skirti reikalingos pašel- 

1 pos pabėgusiems karo vete- 
' ranams. Rezoliucija bus pa- 
' siųsta Kongresui.

JERUZALĖ, "rugp. 29. —
Daugiau ir daugiau britų ka
riuomenės prisiunčiama į Pa
lestiną arabų malšinti. Ka
riuomenė paskirstoma į įvai- [laiptus. Žuvo.
rias žydų apgyventas vietas,) _____
kurios jau nukentėjo ar gali 
nukentėti nuo arabų.

Kartu su kariuomene vis 
daugiau prisiunčiama milita- 
rinių orlaivių ir armotų.

Jeruzalės miestas kaip iš
miręs. Nuo sutemos ligi auš
tant uždrausta žmonėms išei
ti į gatves. Karo padėtis.

Čia ir kituose miestuose bri
tų valdžia žydams leido orga
nizuotis į savanorių būrius 
savo apsaugai ir davė gink
lų. Arabų vadai prieš tai pro
testuoja.

Smogė j bažnyčios laiptus

Frank Bliss automobiliu va
žiuodamas vieškeliu, McHenry 
apskrity, užsisukime smogė į 

vienos bažnyčios akmeninius

* \
Autontobilių aukos

559 žmonės nuo automobi
lių žuvo šįmet ligi rugpiūčio 
29 d. Cook apskrity.

Bet paskiau, einant Liapčevo sigydyti,..) 
parėdymu, paliuosuotas, kada .Įpratimas — antroji prigi- 
jis apgailėjo savo darbą. mtis — sako patarlė. Tur būt

------------------------ todėl bezdžionė, įpratusi būti
NELEIDO MATYTI LAKŪ- narve, įsibrovė pro atdarą la- 

NO LAVONO ngą kambarin ir palindo po
------------------- (lova, lyg narvam

ROMA, rugp. 30. — Daly-į Moterys, kurios buvo tuo 
vaūti jūros orlaivių lenktynė-' laiku vienos namie, nemažai 
se Anglijoj Italijos valdžia susijaudino: “Žvėris, žvėris” 
pasiuntė penkis savo parink- [— kilo triukšmas. Pagaliau 
tiniausius lakūnus-vairininkus.įsidrąsinusios, pravėrė kam- 
tuojaus, kaip tik žuvusio la-^ bario duris ir pamatė bezdžio- 
kflno Motta lavonas atrastas >ę.

LENKAI NEĮSILEIDŽIA 
VOLDEMARO GIMINAIČIO

Garda ežere.

Valdžia lakūnus išsiuntė į

Kaunas. (Elta). Savo laiku 
buvo pranešta, kad per mūsų 
atstovybę Rygoj buvo kreip
tasi į lenkų atstovybę Rygoj 
su prašymu suteikti vizą 
dviem mažamečiams prof. Vo
ldemaro giminaičiams, kurie 
norėtų nuvykti į okupuotą Lie
tuvą savo tėvų aplankyti. Le- 

' nkų atstovybė liepos 26 d. ra
štu atsakė mūsų atstovybei 
Rygoj kad duotas parėdymas 

i lenkų konsulatui Daugpily 
! prašymas vizas suteikti. Ta
čiau, nežiūrint pakartotino su
interesuotųjų kreipimosi, Dau
gpilio lenkų konsulatas ligi 
rugpiūčio 4 d. imtinai vizas 
suteikti atsisakė. Todėl nusto
ta daryti bet kurių tolimes
nių žygių tuo klausimu.

,Tuojau buvo uždaryta lan
gai ir pranešta cirkui, kuris

Angli» veikiau, kad jie nega-10 P- Dam.'- 
jonaičio tarnaitę apdovanojo 
pirmos eilės bilietu. Taip pa
sibaigė pirmas beždžionės pa
sivaikščiojimas. Liūto tur būt 
būtų kitoniškas.... “L. 2.”

lėtų matyti žuvusio lakūno la
vono. Sako, tas galėję pavei
kti į jų pasiryžimus siekti pi-Norėjo taikinti šun.'s

W. G. McCrimmen, 2221 Li-Į rmenybės sakomose lenktynė- 
ncoln avė., mėgino perskirti! se. 
du šunis, kurie priešais jo na-
mus kovėsi.

Jam įsimaišius, abu šunes 
puolės prieš jį ir pavojingai 
sukandžiojo.

GRYŽO AMBASADORIUS 
M0RR0W

PLEČKAITININKAI KERTA 
MIŠKĄ?

NUŠOVĖ ŪKININKĄ

Penki pakliuvo

Už bombų dirbimą ir plai- 
šinimą Chicagoj “grand jury”

VIENNA1, Austrija, rugp. aPkaltin° 4 vynu ir vien, 14 
30. - 15 Kroatijos pabėgę Ma ,nct9 ,»'™'uk». Sis yra vieno 
atvyko keturi kroatų politi-, •pkftl*’nt’l minus.
niai vadai. Jie iš čia žada ko
voti karaliaus diktatūrą Jugo
slavijoj, kuriai Kroatija pri-

PASPRŪDO Iš KRO
ATIJOS

Suimtas senyvas 
“bootlegeris”

g«b. Policija suėmė J. Lomanto,
77 m., ir jo žmoną. Jo baniuo-

SUPLAIŠINTA 22 BOMBA se padaryta krata ir rasta 
—--------- kažkiek svaigalų.

KENOSHA, Wis., rugp. 29. —~ 4 ■ • - ■ —----------- - —1
— Čia suplaišinta iš eilės 22-1 CIŲCAGO IR APYLIN 

oji bomba. Nukentėjo vieno KĖS. — Dailus oras; maža 
darbininko namai. temperatūroje atmaina.

NORTII IIAVEN, Me., ru- Tarp ketv,rto ir penkto ad- 
gp. 30. — 15 Meksikos Ma j ™nistraci.|os linijos rajono 
savo namus gryžo ambaaado-j l,rP Linkmenio - Palukurio 
rius Morrow. (kaimų, lenkų valdomoj pusėj

________ __ lesą įsakyta žmonėms iškirsti
ŽUVO DU GAISRININKAI jkrflmU8 100 metrą pločio į le- 

_________ ;nkų pusę, o valdiškus miškus
STEATOR, III., rugp. 30.'tokio Pat Plo*io >>"'»» kiršių 

- Gesinant gaisrų, kilusį Ke- P”^9 lcnkai- Tu0 liksl" i A"‘ 
nnedy Manufacturing Co. dir- ta'““ri''9 ka™9 atgabenę 50 vy- 
btnvėje, virto siena ir užrau- vi<L reik’ m"- i"fft™ar- 
iė du gaisrininkus. I,,nro P"“"4“™" i“ esu pleė-

kaitininkai. “L. 2.”

Iš Trakų apskrities gauta 
žinia, kad rugpiūčio 8 d. ne
žinomi piktadariai nušovė He
nriką Sajurčių iš Dembinos 
kaimo Onušiškio valsčiaus. Iš 
apžiūrėjimo matyti, kad jis 
nušautas iš medžioklės šautu
vo. Kairiajam krūtinės šone 
padaryta 15 žaizdų. “R.”

PLATINKITE "DRAUOA''

PASIKORĖ TARPDURY

Rugpiūčio 11 d. vakare 
Vilniaus gatvės 41 Nr. III 
aukšto tarpdury rastas pasi
koręs Juozas Rutkaitis, 48 
metų vyras. “R.”

SULAIKYTAS LENKŲ
LAIŠKANEŠIS KARVELIS

Antanavo dvare ties Pilvi
škiais pagautas pašto karve
lis su lenkišku žiedu ant ko
jos. “L. 2.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
Vokietijos 100 markių 23.80
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tikrinus. Sustiprinta Palestinoj kariuomene, 
pasiųsta ginklų, įvesta karo stovis.

Jei nuo to priklausytų visiškas arabų nu-i 
raminimas, tuo tarpu anglams tos pajėgos 
nepritruks, ypač dėlto, kad konfliktas pra
sidėjo, paviršutiniai žiūrint iš menko da
lyko. Tačiau jo priežastis yra gili ir sena.

Juk ir Pasaulinis Karas menku dalykė
liu tapo uždegtas.

Arabų sukilimas, prasidėjęs prie taip va
dinamos istoriškos Raudojimo Sienos Jer 
žalės mieste, šiandien jau praplito po visų 
Palestinų, Judėjų, Galilėjų, Transjordanijų ir 
Syrijų. Keturių arabų genčių vadai reikalau

Į ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

LIBERIJOS RESPUBLIKA. i Monrovia yra šalę Atlantiko 
palei nemažų užlajų. Turi “bal

jiems* rodyti parinktiniausias 
vaikų mokyklas ir švarius dar 
bininkų gyvenamuosius na
mus.

Kai-kur einant gatvėmis 
jiems teko matyti dailius na-

DIENOS KLAUSIMAI
DEL KONFLIKTO PALESTINOJE.

Jau kelinta savaitė, kai arabai kovoja su 
žydais Palestinoje. Anglų vyriausybės viršū
nėms tai yra didelis galvosūkis, nes jau vi
siems darosi aišku, kad, jei šis konfliktas 
greituoju nebus likviduotas, jis gali išsiplėsti 
ir po kitas tautas, kurių prižiūrėtojais bei 
sargais anglai patys save yra paskyrę.

Šis skaudus įvykis Palestinoje iškelia 
aiškten faktų, kad toji privilegija — būti 
kieno nors sargu (turėti mandatiį) ne vien 
tik gali nešti naudų, bet ir tani tikrų pa
reigų uždeda. Kaip žinoma, anglai yra pa
žadėję žydams protekcijų del to, kad jiems 
yra imperialistinių išrokavimų ir arabas savo 
stiprioje rankoje palaikyti. Jie nenori, kad 
laukiniai žmonės maišytus prie Suez kanalo 
ir grųsintų Uostui Said ir Aden. Be to, an
glams nėraz išrokavimo įpykinti milijonus 
musulmonų Afrikoj, Indijoj ir kitur.

Toji pareiga anglams yra sunki ir atsa- 
kominga. Mažiausias netaktas didelę impe
rijos dalį galėtų suskaldyti.

Arabų — žydų konflikte jau žuvo šimtai 
žmonių. Jų tarpe yra anglų ir Amerikos pi
liečių. Dėlto konfliktas darosi tarptautišku.

Žydai, būdami gerai organizuoti ir turė
dami nemaža įtakos į vyriausybių sferas, jau 
keliais atvejais kreipėsi į Vašingtonu su pra
šymu, kad ir Jungtinių Valstybių vyriausybė 
darytų atatinkamų žygių

Bet Jungtinės Valstybės ten negali kiš

tis.
Anglų vyriausybė pažadėjo viskų padary

ti, kad tų konfliktų kuogreičiausia likvidavus 
ir kad svetimų kraštų piliečiams saugumų už-

Stasius Būdavas.

TAMSUS SAULĖTEKIAI.
-- Apysaka. -------------- - —

( (Tąsa) '

Greit užsižiebė šviesos. Viena mies
tietė panelė užgavo klavišus ir visame 
kambaryje pasiliejo suktinis... Nemaloniai 
jis nuskambėjo Aleksandro širdy... Dva
rininkaičiai ėmė lankstytis savo dainoms 
ir maloniai kvietė šokio. Greit sukos ke
lios karštos poros ir dažytomis grindi
mis čiuožė aplinkui...

Dvi panelės atsisakė šokio... Abi pa
dariusios moteriškai viliojantį žvilgsnį, 
juo apsupo Aleksandrų ir giliai nusišyp
sojo: norėjo, kud jis kurių jų išvestų... 
Bet Aleksandras, pritemdinęs veidų, kal
bėjosi su kažkokia gerokai senstelėjusia 
dvarininkaite, į kurių jauni vaikinai da
bar labai mažai dėmesio tekreipė. Ji at
rodė kiek rusti ir jos kalba neturėjo to 
žavėtino lankstumo, kuriuo galėtų taip 
greit apkvaišinti jauno vyriškio širdį... 
Tačiau .ji buvo gerai nusiteikusi...

Aleksandras su ja kalbėjosi ramiai. 
Iš šalies (Irusiai galėjai spręsti jų kalboj

Sūnūs garsaus
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Liberija yra nedideli iicgiij .luusiuz ruiuuz” - trijų u.lk-įį w išdaužytais langais i 
raapabhka Vakarų Afrikos ,stų ruimingų, dailų baltų bu- iir įgriaTa8iaig 8togaiB. Jie I

tų, kaliam gyvena ir ofisų įkiaa8ė savo vadovų paaiškinti; 
tuii lespublikos prezidentas, .ka8 |įnk įu namų apleidimo.1

Bet vadovai į tuos rųšies

pukrašty. Ji užima apie 360 
mailių atlantiko vandenyno pa 
kraščių. Visų savo plotu yra 

~ (lygi Oliio valstybei. Seniau 
Liberijai prigulėjo toli dides
ni plotai, bet šiuos pasiglemžė 
Europos valstybės. Šiandieni-

taip pat negras.
Šiandie Monrovia ima pra

sigyventi. Amerikos gumos

. . , • , .v nės Liberijos ribos jau nelieka arabams pilnų teisių. Jie sakosi kovoju uz v. . •1 r- -c eiamos. lai dėlto, kad Ame

klausimus nekreipė domės. 
Paaiškėjo, kad. Rusijų lan- 

piamonės viena kompanija icanfįems svetimšaliams sovie- 
ten ilgiems metams koncesi- įų valdžios paskirti vadovai

rikos Jungtinės Valstybės tų 
respublikų turi savo globoje.

Jau ilgiau vieno šimto me
tų Amerikos Jungtinėse Vals-

tautinius idealus. Savo reikalavimus nori vy
kinti ginkluota jėga. Sakoma, kad jie yra 
gerokai apginkluoti.

Nors arabai pirmieji puolė žydus, bet kas*
iš jų dviejų — žydai ar arabai, kalti, nieks tybėse gyvuoja taip v'adina- 
žiandien tikrai negali pasakyti. Arabus er- ’ma “Amerikoniška Koloniza- 
zina tas faktas, kad Palestinos žydai viso į vimo Draugija, kuri ypatin- 
pasaulio turi paramų. Būtent, Amerikos, An-įgai rūpinasi negrų likimu. Ka- 
glijos, Prancūzijos ir kitų kraštų žydai dido-!da šioj šaly padaugėjo negrų 
les pinigų sumas skiria Palestinai. Jie ten' vergų skaičius, tada sakoma 
stato savo kul turinius centrus, mokyklas,

jon paėmė didelius plotus, kur 
auginami gumos medeliai. 
Daugelis negrų gyventojų turi 
darbo. Pelnija duonų ir kelia 
saliai gerovę Amerikoniška 
kompanija užimtus plotus kul
tūrina: išveda visur gerus ke
lius, naikina pelkes, stato a- 
merikoniškus namelius, įveda 
elektrų ir automobilių naudo-

rodo tik tai, kas valdžiai nau
dinga. Visokia tikrenybė sle
piama. Kiekvienas svetimša
lio žingsnis sekamas.

Amerikos įmoninkams teko Edison, kuiis įveda m

aplankyti žinomų Kazaniaus 
cerkvę Petrograde. Cerkvė ap 
griuvus. Neilgai ims laiko jai 
visai sugriūti. Buvusių carų 
rūmai baigiami naikinti. Dar

dikalių patobulinimų 
dalis. Šis W. L. Edis 
veikslas yra pirmas 
bėgyje 15 metų.

draugįja ėmė priemonių dau-
knygynus, ligonines ir t. t. Arabams susidaro' gelį juodukų gelbėti iš vergi- respublikos pakėlimo. Prasi- 
tokio įspūdžio, kad nrusolmanų šventovė vi- jos. Ji sumanė šios šalies ne-dės rastis visokios pramonės, 
siškai pateks į žydų rankas. Del to ir toji-įgrais kolonizuoti tuometinę Į Liberijoj pasekmingai dar- 
aplinkybė juos paskatino imtis ginklo. ! Liberiją. 1820 metais imta 'buojasi Katalikų Bažnyčios

Tų konfliktų akyvai seka ir Šventasis Tė-!1™1^ tas sumanymas — pa- misionieriai. Negrų valdžia

jimų. Suprantama, kompanija i nesenai tie rūmai buvo puoš-
tenai turės gražaus pelno. Bet j nųs, svetimšaliai jais stebėjo- se dirbo 8,351,257 dar'j 
tuo pačiu žygiu prisidės prie sį. Dailiausios rezidencijos ap- Būtent:

griuvusios ir netaisomos. Jų Audeklų gamyboje i]

1927 metais šalies pi

vas, nes jis yra tam krašte, kurį krikščioniš
kasis pasaulis vadina Šventąja Žeme. Del ko
— nei vienam katalikui nėra reikalo aiškinti.'ra* k°l°nistai,

siųsta per Atlantikų į Liberi-1 Bažnyčiai yra palanki.
jos pakraščius pirmieji neg- Liberijos prezidentas King,

vidus išgriauti, brangenybių 
nei pėdsakio. Kai-kurie langai 
lentomis užkalti.

Iš Petrogrado į Maskvą va
žiuojančio traukinio vagonai 
purvini, visur nešvarumai.

; negras, praeitais metais aplan Konduktoriai vien skuduriais ei jose) 495,000.

Mašinerijų 886,000 
Medžio 867,000.
Geležies ir plieno E J 
Maisto 679,000.
Poperos ir spaudos 
Susisiekimuose (transportai

Jau prieš keletą metų Šventojo Tėvo atsto-į Pintiesiems kolonistams ten ke kai-kurias Europos sosti-(apsitaisę, 
vai perspėjo pasaulį, kad imtųs atatinkamų ^m° sunkus gyvenimas. Jų nes. Buvo ir Romoj. Buvo j Įmoninkai yra nuomonės, 

išrišimui keblaus to krašto pa- (didžiuma žuvo nuo ligų aiba priimtas Šventojo Tėvo au-įkad bolševikų valdžia yra ne-įpriemomų

Chemikalų 395,000.
Ir kitose 2,144,257.
Tais pačiais metais darbi-

dėjimo, nes buvo iš anksto numatyta, kadį^°'°ie tenaitiniais gyven- diencijon. Nors King protes-.tikusi valdžia ir kaipo tokia ninkams už darbų užmokės-
_ _ - - - ... i Lviniu "T o 1 i rvYTTT i n r i fvnn t 4 r* va 4»» c < V-» --.4- ~ — 1 _ __ 1__  *_i • i •'« z » ■» • • • • v i • « • v • « •gali kilti tokių nemalonumų, kurie galės iš-j tojais. Išlikę gyvi negrai ko- tantas, bet yra palankus ir turi būt traukiama pasaulio niais išmokėta virš vienuoli- 

šaukti didelių kraujo praliejimų. Į tų rimtų tonistai ilgainiui įsigijo sa- jis, būdamas Romoj, žadėjo teisman. Ji verta bausmės, di- kos bilionų dolerių
perspėjimų nekreipta dėmesio, del to dabar ,va*tin nemažus žemės plotus katalikų misionieriams atatin- į dėlės bausmės. Rusija, ėmus 35 bilionus dolerių vertės
susilaukta krizio, del kurio krinta šimtai gy
vybių. •

Dabar Jeruzalis virsta vakarų'pasaulio j 
problema. Nei vienas kitas pasauly miestas.

.ir užvedė šiokius — tokius u- 'karnų globų.
kius Naujiems negrams atei
viams iš Amerikos jie daug 
gelbėjo.

Pagaliau Liberijos likimu

KAIP YRA RUSIJOJ.

Nesenai Rusija' aplankus!

(krūvon Siberijų, skaitosi tur
tingiausia pasauly šalis. Gi 
bolševikai jų pakeitė skurdo 

įšalimi.
L’i ’

nėra šventas taip.daugeliui tikybų,>ip(kad pradėjo rupinties Amerikos' gryžo Amerikos J. Valstybių t DARBININKŲ 
Jeruzalis. Krikščioniškam pasauliui jisai i yia jling-tįnės Valstybės ir jos pa-! įmoninkų grupė, tenai asine-I 
brangus nuo. Abraomo iki Kalvarijos Kalno |gei|^,jo negrams įkurti nuosa- niškai tyrinėjusi ekonominę ii'
laikų, nuo Kryžiaus karų iki Šiandien. Del nepriulaasomit respublikų, 
lo Jeruzalis nepriklauso nei žydams, nei mu-Į Liberijos respublika nž
zulinanams, bet visam pasauliui ir, tat, skilimų ir gyvavimų yra 'dabar per laikraščius prane
turi būti monopolizuojamas nei vienos kokios daugiaU8ia dėkinga Amerikos 'ša, kų j,e Rusijoj matę ir gir- 

Valstybėms. Ir dėję.
nestebėtina, jei Liberijoj vai- į Pirmiausia jie reiškia džiau 

įgsmo, kad galėję greitai išsi
nešdinti iš bolševistinio

socialę padėtis.
Kai-kurie tos grupės nariai

rasės ar tautybės. Tų privalo suprasti ir tie, jun„tįIK-.nis 
kurie šį pastarąjį konfliktų iškėlė ir tie, ku-'
lių pareiga yra jį likviduoti. džios tvarka ir viskas yra į-

----------------- ’vesta šios didžiulės respubli-
Vokiečių dirižabelis “Graf Zeppelin” sa- kos pavyzdžiu, (jaus”, kur ekonominė padėtis

vo tikslo atsiekė. Jisai apskrido aplink pašau- 1 Štai Liberijos respublikos j sužlugusi ir kur abelnas žmo- 
lį per 21 dienų, padarydamas naujų rekordų, sostinė pavadinta Monrovia, nių skurdas gyvuoja.
Ore išbuvo tik biski su virš vienuolikos die- kad tuo budu pa'gferbti Ame-1 Kada jie nuvyko Rusijon, 
nų. Reiškia,’ Vokiečių dirižabelis (orlaivis) likos J. Valstybių prezidento tuojaus jiems parūpinta vado 
oru skraidymo istorijoj atvertė naujų lapų. Monroe atmintį į vai, kurie miestuose ėmė

nesant tuščio ir vaikiško jaunuolių flirto... 
Ji retai tesijuokė.

Atsisakiusios šokti merginos susibėgo 
vienon vieton ir iš tolo ėmė sekti jųdvie
jų judesius. Galinus jos pradėjo šypso
tis ir šaipytis... Jos pavydėjo...

Po valandėlės, tik spėjus pasišalinti 
Aleksandro draugei, panelės—Vitalija ir 
Filija — švelnučiu akiplėšiškumu greitai 
pašoko ir greta jo atsisėdo: vienu iš vie
no, antra iš antro šono...

— Ponas Aleksandras mums atleis 
už drąsumų... — kokietingai atsiprašė p. 
Vitalija...

— Labai, labai, panelės, prašau, pra
šau — kilstelėjo jis ir linktelėjęs į abi 
pusi vėl sėdos tarp dviejų gudrių mer
ginų...

— O mes p. Aleksandrų nutarėm. Nu, 
kitaip sakant... Bet spėkite kų... — me
tė p. Filija pinkles.

— Man, tamstos man nutarėt, įdomu, 
įdomu, prašau, prašau..

— P. Aleksandrai, tų tik spėdami su
žinosite — ir vargu kitaip sutiksime... — 
toliau griebė p. Filija.

— Na kų, panelė, aš guliu spėti... 
Tamstos nors kiek priminkite man... Sa
kysim, nors suprasti duokite...

— Gerai — pasisiūlė p. Filija. P. Vi
talija išanksto susitarė nekalbėti, o tik 
gyvai sekti Aleksandrų — tamstos, ma
tyt, mėgstate viskų tiesioginiai sužinoti 
— pridėjo ji.

— Ir tai geriausia...
— Kažin, p. Aleksandrai...
— Kodėl panelė...
— Kai staigiai sužinoma kas, tai, 

kažkodėl, ne taip jau vertinama ir į- 
donili... O kai palengva, kuomet gerai 
prisikankinama, tuomet ir paslaptis bran
gesnė...

— Tas panele dera turintiems daug 
laiko ir nežinantiems kur galinu jis dėti...

— Matyt mes nesiisitarsim, tat gi 
aš taikysiuos tamstos noro... — nusilei
do p. Filija.

Aleksandras labai nepatenkintai 
nusišypsojo. Abiejų dvarininkaičių nuo
taika žymiai puolė. P. Filija, supratus 
keistų Aleksandro užsispyrimų, po va
landėlės tiesiog paklausė:

— Sakykit, p. Aleksandrai, kodėl 
tamsta toks liūdnas?..

Jis užsimąstė.
— Nėra kas pralinksmina... — ir nu

sišypsojo.
— O dabar ar-gi nelinksma?..

SKAIČIUS
PRAMONĖSE.

ro-

Amerikos Jungtinių Valsty
bių Prekybos departamentas 
paskelbė prueitais metais su
rinktas statistikas apie šalies 
pramones ir jose dirbančius 
darbininkus.

Pasirodo, kad pradėjus 1923 
metais šalies pramonėse dir
bančių darbininkų skaičius 
pradėjo žymiai pulti.'To prie
žastis, kaip spėjama, bus įvai
rių darbo mašinerijų įvedi
mas. Tos mašinerijos užima 
darbininkų vietas.

žaliosios medžiagos suvarto
ta. Visų gamybų vertė buvus 
virš 62 bidonai dolerių.

Prekybos repartamento pa
duodamos skaitlinės apie dar
bininkus yra labai paviršuti
nės. Automobilių pramonė yra 
viena didžiausių. Ji atskiriai 
neminima. Tik vieno Fordo 
automobilių dirbtuvėse dirba 
virš 200,000 žmonių.

Be to, šios šalies pramonėse 
dirba toji daugiau žm^BL.bct 
ne 8 ar 9 milionai.

Anglų gamtininlj 
čiavo, kad vienaml 
kuris turi tris anglui 

platumo, Šešias au:| 
šimtų pėdų ilgumo, 
dešimtys bilijonų 
šų.

J:

— Kur linksmumas?
— Na štai... — parodė į šokančias 

poras — pianinas, šokiai, jaunimas ir na, 
sakysim, dar kas nors... — gale ji nusi
juokė.

P. Vitalija įdomiai klausės.
— Tokios veisės, kažkodėl, nesotina: 

nuotaika visvien lieka alkana, kai tris 
dienas neėdęs tigras.

P. Filija nebeturėjo ko besakyti.
Lanksti muzika nutilo. Po valandėlės 

pianinas vėl suskambo ir paliejo kažkokį 
valsų. Prie abiejų panelių priėjo kažkas 
ir paprašė. Jos sutiko.

— Atsiprašau — linktelėjusios galvas 
jos nusišypsojo į Aleksandrų. Jis šaltai 
atsakė.

Aleksandras pakilo nuo suolo ir luk
telėjęs valandėlę, niekieno nepastebia- 
mas, įsmuko j tamsų koridorių... Paskui 
išėjo laukan ir, atsistojęs ant rūmų laip
tų, jautė savy verdant biaurų ūpų... To
kį ūpų, kuriame kartu maišėsi ir susi
erzinimas, ir neaiški laimė, ir lengvas 
pyktis, ir dar didesnis susijaudinimas...

Prieš jį, danguje, juokėsi žvaigždės. 
Vėjas jam pravirpino skruostų. Netrukus 
sugrįžo atgal... ftokis buvo pasibaigęs. 
Kažkas jam atnešė keletu laiškučių. Vie-'

name buvo parašyta:
Meskite šalin tų įkyrų 

mų. Tamstai tik džiaių 
Laimė vaikščioja aplink 
uždekite tik mažutį nori, 
laimingas, Pagalvokite.

Na įspėkit kas rašo, 1 
ri tamsta beprotiškai n 

Negardus jausmas nučiuožė
dimi. Kitų nebeskaitė...

Kai pianinas vėl suskambo, ,
laukęs patogesnės progos, nejučio 
slinko laukan. Salėj sujudo. Jis i; 
vėl atsistojo ant tų pačių laiptų... 
rios, giliu abejojimu persunktos 
apgulė jį... Širdyje degė baisi nea 
ta, nors nebuvo ko pykti... Paskui 
suprato, pyko ant savęs ir krūtinė 
velnias, rodos, kėlė kažkokį nusi 
Jis buvo tiek. daug surankioj
tikslų, naujų ir išmintingų gyvenimo a- 
kiračių supynęs, o čia štai visi-s birstn, 
užkliuvus baisiam ir stipriam |ais1 ringų 
vėtrų sparnui.. Tokie baisus (lęjojimni 
užpuola kartais ir kilnias, skaVos šir
dis... Ramius jų nusiteikimus ■'.lengva 
verčia į baisiai dvokiančių balų ■L-rgnlė 
iš naujo tik tada sušvinta, jei ifmintingo 
žmogaus tvirta ranka eina pagelbon...

į-

n-

iu... 
,rražiu
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Prašau Į Mano KampelįKl
d* vl>
■uon
ŽUIO. _
tavlr '
uždu Prof. Kampininkas 
apaš 
■kalt

kurie mus redaktoriai nuo di- 
t dėlių darbų’organizacijos la
bui užsikrėtė keistomis baci
lomis: jiems ir namie ir sei
muose vaidenasi: carai, cari
nės dvasios grupės, kerštinin
kai ir t. t. Tų jiems vaidinimų- 
si rašo j editorialus ir na
riams duoda skaityti.

\ienam lietuviškų proletarų 
f ’-ašty didelėm, kaip vyžom, 
f— ' išrašyta šitoks kores- 
//f^Ptci iai antgalvis: “Žiau- 

A .-as nusisuko sprandų”.
:no mane: skaitau, kur 

tas nelaimingas bosas
Dauginirt* sutiko* Ant gal° 

»lė, kad tas bosas spran- 
ttt.usisuko, tik buvo kotn- 
Nt atleistas iš darbo.

Ta -----------
alinės musų organiza- 

BAIGlV0 Seimuos renka “li-
5 komisijas”, kurių 
įė pareiga yra — ra-

HAGA, teratas — rašytojas).
_  Karo 'rf>f- Kampininkas ma-
koT’f^ " PasiuMi kaiku-

.ioms musų organizacijoms ki
tais metais išrinkti da vienų 
komisijų būtent redaktorių e- 
ditorialams prieš duosiant 
spaudai peržiūrėti. Mat, kai-

MARY STEWART

Iš Denver, Colo., ir Wasli- 
ington, Sekretorio AVilbur pa
skirta J. A. Valstybių indijo- 
nų švietimo direktorio pagel- 
bininkė.

Be abejo, skaitėte “Drau
ge” perspausdintų šiurpulingų 
straipsnį apie bolševikų inkvi
ziciją “Vargo ir ašarų salo
se”. Solov'ecko kalėjime, bol
ševikai, matomai, jau vietos 
pritruko, kad, laikraščių ži
niomis, sovietų vyriausybė pa
gamino Įstatymų, kuriuo įve
dama ištrėmimas į Sibiru ir 
kitas tolimas vietas, kaip an
tai Turucliano, Jakutų sritis 
ir tt., kaip buvo carų laikais.
Piliečiai busiu tremiami nuo 3| . , ., . .. .:visas laikas neturi pavykimo.
iki 10 m., o “labai pavojingi*T. _ . ,Jie mėgina kapitalų ir darbųo I įm iv 1 n«nn i ii mn i rrn I r* t

suvalstybinti. To pasekmėje

Rusijoje jau: ilgi metai socia
listai savo mokslo teorijas dar 
buojasi įvesti praktikom Bet

mobilių dirbtuvę, kurioj dirba i darbininkų atmainomis po aš-j gai. Vadai lėbaus ir gyvens
šimtai darbininkų.

Nesenai Ford pranešė, jogei
sekmingiausioji priemonė pa
sauly palaikyti ir užtikrinti 
taikų, tai vystyti gyvuojan
čias pramones ir tuo pačiu 
laiku kurti naujas. Kad tai

tuonias valandas. Kiekvienas kaipo didžiausi autokratai, 
darbininkas kas penktųjų die- gi milionai žmonių jiems tar
nų turės liuosu, arba atsilsio naus
dienų. Tai yra kada vieni dar
bininkai ilsėsis, tai kiti dirbs

Pas gydytojų.

— Kas yra ilgiausia laukęs,!
— sako gydytojas, atidaręs

, . , ,. .. 'laukiamojo kambario duris.Pirm komunistų revoliucijos i d _¥.
, į — As! — atsakė garauziaus Rusijoje socialistai daug pyk- j

ir darbai nebus nutraukiami, jdavo, kada jiems sakyta, jog
Komunistų organas siekia išgriauti.

'savininkas. — Jau trys metai 
kai ši bila už automobilio lai-‘Iz-1 socializmas . ............. _o____ _

visa Įvykinti, pirmiausia yra viestija” apie tai rašydamas šeimyniškų žmonių gyvenimų'k^ma ^ra nemokėta. 
reikalinga darbininkams mo-'pareiškia, kad tuo budu sek- ir įvesti nepakenčiamų vergi- —
keti aukštesnę už jų darbų 
užmokesnį.

Ford tai visa ir vykina. An
dai jis savo dirbtuvės darbi-

madieniai panaikinti ir viso
kia religinė įtaka busianti iš
griauta. Komunizmas busiąs 
sustiprintas ir tokiu budu se

niukams ir padidino užmokės-' nosios gyvenimo formos per- 
nį. ^Amerikonišku atžvilgiu į išgriautos. Artimoj atei
ta aukštesnė užmokesnis vra RY šeimyniškas gyvenimas tu

jų. Šiandie Rusijoje tas jau 
vykinama, gi socialistai tyli 
lyg musių nuriję.

Rusija pakeista socializmo 
praktikų išmėginimams. Ko
munistai ten šiandie savo pab 
klausias teorijas išmėgina, ar

NAUJI RADIO

socialiniu žvilgsniu gaivalai 
busiu paliekami ilgesniam lai
kui.

Na, ir gražus-gi yra tas bol
ševikų paliuosavimas Rusijos 
praletarų iš carų jungo ir visų 
žmonių laisvės, lygybės, broly
bės obalsio gyvendinimas.

Bet kodėl apie tai nieko ne
rašo Chicagos ir Brooklyno 
komunistų lapeliai?

menka. Bet Francijai tas la- Įrėsiųs pats savaimi išnykti, gi jos praktikoje gali jiems būt 
bai reikšminga, šiandie Ford i darbininkai gyvensiu vienuo- 
paprastiems darbininkams mo Įse namuose ir vienuose kam- 
ka 6 frankus 75 centimus bariuose kai galvijai.
(amerikoniškais 27 centai) ' “Izviestija” spėja, kad vy-, 
darbo valandoje. /ai nuo moterų bendruose na-

Už tai prieš Fordų laikraš- muose gyvenant gal busiu at- 
čiai sukėlė baisiausių triukš- skirtL Bet tas <Wkas esųs 
mų. Didžiausio nepasitenkinu? menkniekis, nes darbininkams 
už kitus reiškia rojalistų laik- ir darbininkėms nebereikės 
rastis “Action Francaise”. savo vaikais rūpintis. Vaikus 

Šis laikraštis Fordų Įtaria Paimsianti savo globon ir ži- 
nepaprastoje gudrybėje. For- n^kon pati valstybė, 
das, anot laikraščio dirbdina 1 Kas‘Si gali išeit\iš tl* vąl- 
daug automobilių Amerikoje stybės auginami] ir auklėja

naudingos. Ne gyventojų, bet 
savo naudos jie žiuri.

Akstinas.

DARBAS
-----------------DARBININKŲ SKYRIUS —■■II.

DARBAS IR KAPITALAS 
KITS NUO KITQ 

PRIGtJU. -f f

Šiandieninėj tvarkoj ir są
lygose negalėtų gyvuoti dar
bas be kapitalo ir kapitalas 
be darbo.

Kas naudos butų iš kapita
lo, jei nebutų . darbininkų. 
Kų darbininkai turėtų veikti, 
je.Vė. las jiems neparupin-

M1EGAM kits be kito ne- 
EP/ ir negali gyvuo- 
-rų, kad abiejų su-

visos pramonės suirusios. Dau 
gelis darbininkų neturi dar
bo, neturi kuo maitintis, ne
turi kuo dengtis, nėra jiems 
nei pastogės. Valdžia neva 
tai visa teikia. Bet iš val
džios malonės gyventi nėra jo- 
kis gyvenimas.. T------------- ------------- d.f.

Ne geriau yra ir dirbam didina darbininkams užmokės Į 
pius ir provokuoja Europos 1

geriau
tiems darbininkams. Jie dir
ba ir visus savo uždarbius tu
ri grųžinti valdžiai. Jokios

— Na, Paulynėle, kų tu sap
navai pereitų naktį?

— Aš sapnavau, kad tams
ta davei man šokolado dėžę, o 
tėtė davė inan gražių lėlę.

— Bet tu žinai, brangute, 
kari sapnai visada išsipildo 
atbulai.

— Tuo budu aš turiu gauti
ir nebeturi kur jų visų dėti vaikl*? Ne *ik kad tam-^lę nuo tamstos, o šokoladų 
Tatai jis darbuojasi žymių suoliai bedieviai, bet ir di-1naa tėtės, 
automobilių dalį parduoti Eu-1džiausi komunistų vadų ver- Arėjas (L.) V-skas.
ropoję. Kad tai atsiekti, jis -------- ---- . --------
iškelia Europos automobilių '
pramonėms konkurencijų. Jis

Paskutinis Šių Metų Dovanų
darbininkus Kada ši edarbinin U 
kai pareikalaus sau tokių už-' | 

savasties neturi ir negali įsi- mokesnių, koki mokama For-'y 
gyti. Dirbti ir nieko neturėti, !do dirbtuvėje, Francijoje, ta- ' S 
tai tikrai bolševistinis “ro-Įda Europos automobilių ga- b 
jus”. Kas čia juomi gali mintojams liks vienas iš dvie- I 
džiaugtis. Ne darbininkai, jų: arba nutraukti darbus ar- || 

ba pabranginti automobilius.; 1 
Štai ko Fordas siekia Fran-1 

cijoj ir visoj Europoj. ▼
Tas pat laikraštis dar pa- y 

žymi, kad vystyti Fraucijoj 5

ninkai už darbų neišnaudoja
mi, jei žmoniškai apmokami, -.v. . . ... . . ,. , .

. , , , , i Džiaugiasi tik vieni tie, kurie
jie niekad nekels kovos. Tik . . . , 1JV. ’ . v

... stovi sovietų valdžios pnesa tada jie kelia kovų, kada jau- , T- * • • i •, T-
• i • ,v. . , ky. Jie turi visko pilna. Jieciasi skriaudžiami arba nu- y .

skriausti puošniuose minuose gyvena,
’. . . puošniais automobiliais važi-

.y. ar. iainka^ da^na^ skriau- jiėja. Tai vis daro pačių dar- pramones daugiau negu rei 
džmnu kapitalo tukimo teo- bininklJ Tardu Darbininfcus 
mis. Bet kapitalas niekad ne-lji(. spaudžia ir i5nnu<loja ir 

jais prisidengia.
Ne. Kapitalo su darbu ne

galima pilnai sutaikinti. Tarp

skriaudžiamas. Jis ir negali 
nuo ko kito, kadir nuo darbo, 
kentėti. Jei kapitalas kenčia, 
jis pats už tai atsakomingas. 
Jis nori darbo skriaudomis

kia, yra pavojinga. Praplitus 
pramonėms, daug žmonių bu-. ' 
tų atitraukta nuo ūkių ir žem
dirbystė turėtų nukentėti. Ta- ' 
da butų pavojaus ir valsty-

gyventi ir tuo budu pats ant 
savęs retkarčiais užsitraukia 

T0KY0,! turėtų būt ne tik kokias nors sunkenybes 
gawa, llir«fs, bet ir laimingas, f Toi _v;1„
tose Japoi tau. Tarp abiejų
plinta mieje.it ikimai. Kits be ki 
dėmi,ja. įvjyvuoti, tečiaus kits 
Iš tų 136 uolat kovoja. Eina 

— kova.
JAPONĖ kapitalu kovų iš-

KAF nimas ir kitos vi- 
-enimu tampriai su- 

TOKYO Inkybės.
mų spauc atstovai nori. kad

Jei darbas pakįla kovoti 
kapitalų, tai reikia suprasti, 
kad kapitalas pats darbų iš
šaukia ton kovon. Neskriau- 
(ižiamas ir neprovokuojamas 
darbas toli gražu nepakils ko
von. Jei jis pakįla, reiškia 
yra svarbių priežasčių.

Darbo su kapitalu kova y- 
jTa nuolatinė kova. Socialistai,

abiejų galima įvesti taikų, ga-jbei, nes nebutų kuo gyvento- 
lima abu suartinti. Bet tas!iams maitintis, 
neilgam. Kaip tik darbo bu
dėjimas nusilipsta, žiūrėk ka
pitalas ir iškelia darbui skriau 
das.

Argi nestebėtina. Kits be 
kito negali gyvuoti, gi tarpu- 
saviai kovoja.

Akstinas.

FORDO DARBININKAI 
FRANCIJOJE.

Ab.

I
NAUJA RUSIJOS DARBI

NINKAMS TVARKA. |
I

Pareina žinių, kad Rusijos 
liaudies komisarų sovietas, 
,ty. valdžia, paskelbė naujų 
tvarkų bolševistinėms pramo- 

Jnėnis. Į visas pramones įves
tas nuolatinis darbas, dieno
mis ir naktimis, išėmus pen-

------------- kias dienas į metus, kada mi-
Amerikos automobilių ga- nimos komunistų revoliucijos 

mintojas H. Ford vienam Pa- ‘vyriausios šventės, 
ryžiaus priemiesty turi auto-! Paroje bus dirbama trimis

PIKNIKAS
Ir Su Vasara Atsisveikinimas Bus

Lator Day - Ru’sejo-Sept. 2,1929
ČERNIAUSKO DARŽE

Visą Tą Šurną Rengia

Lietuvos Vyčiu Chicagos Apskritys
Dedama Pastangų, Kad Tame Piknike 
“Turėtų Kų Veikti”: Ir Jaunimas Ir Jų 
Tėvai, Ir Visi Kas Tik Atsilankys.
Bus: Orkestrą, Baras, Virtuvė, Aiskriminė, 
Straikeris, Visokių Ratų, Bišopas,
Žodžiu — Kas Žingsnis — Nauja Laimė.

žia planu darbus darbininkai Antai’ mėginaJ* kov? Panai" 
kinti. Sakosi jie turį atatinka
mų priemonių. Girdime, štai,

azų nan'/itų ir tuo budu di- 
*• Te stiprų kapitalų dar di- 

ir stipresniu darytų, 
hininkai gi negali pi- 

ELEįrbti. Pigiai dirbdami 
etų alkti. Jie reikalauja, 

Al erri ug darbų atlygini- 
i',raitų gyvenimui atatin-

v
. u' Kad tas atlyginimas 

!'<aikras ir žmoniškas. Dar- 
nkai pripažįsta, kad ka

ulas ; >a reikalingas ata- 
tkamo sau nuošimčio. Bet 
rbininkai taip pat reikalin- 
atatin nuo sau užmokesnio 
Del to ’arp abiejų iškįla ne
lik imi Iš to paskiau ir ko-

iC:
Zien?‘k* lalykas turi būt aiš- 

3 - s irbo pusėje visados
' r daugiau tiesos. Jei darbi*

KAS PRIEŠ PIKNIKĄ IŠTRAUKS SERIJOS 
TIKIETUKĄ, GALI TIKĖTIS LAIMĖS 

$5.00, $10.00 AR $15.00 
Tilrietidru Galima Gauti Pas Narius.

Piknikas Prasidės 11 vai. ryto. Visi Kviečiami.

R . C. A. Radiola 46

$179
R. C. A. Radiola 44

$11O
R. C. A. Radiola 66

$225
LENGVUS IŠMOKĖJIMAS

Išgirskite ir pamatykite pas:

JOS. F. BUDRIU,
-r?

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

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
8PECIAbI8TAS 

Taigi nenusiminkit, bet eikit
nas tikrą, specialistą, ne pas kok} 
nepatyrėlį Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų- kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno l&egsaml- 
navtmo. J us sutaupysit laiką , Ir 
ptnigus. Oau gelis kitu daktaru 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu.

Mano Kadlo — Sccpe — Raggl. 
X-Uay Roentgeno Aparatas Ir yl- 
slSkas bakteriologiškas egaamlna- 
vlmas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jusu sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgu skilvio, žarnų. Inkstu, odos, 
kraujo, nervu, širdies, reumatls- 
mo. kirminu, uždegimo žarnų, šil
imu Plaučiu arba jeigu turit ko
kią užsisen ėjusią. lsikerėjuslą. 
chronišką ilgą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėlą pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
RPGCIAU8TA8 

Inėjlmas Rūmas 1018
lt W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 18 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 8 iki 1

I
 Nedėliomis nuo 18 ryto iki 1 

po pietų- 
V

TUBBY Klf,. ■ Proof Enough.

Vr

/hockos-pockus.
JUMPlAy 3OKUS !
HA,HA, ėAV U1CYIM, 
YOO’&e (M MY P0\NEP. 
Y0O.M A FLlP-FLOP OC 

\ ASVOUAR.E!
V AS Voo A^b!!

mieje.it
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Rudeninis
Jubiliejinis KNIKAS Rengia Švento 

Kryžiaus Par.
Nedėlijo, Rugsėoj - Sept. 1 d

ČERNAUSKO DARŽE
79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

ĮŽANGA 50c.

1929

PRADŽIA 10 VAL. RYTO

Nuoširdžiai užprašome visą musų parapiją, o ypatingai musų gerb. 

biznierius. Taip-gi visus musų prietelius, kaimynus ir užprašome dalyvau

ti šiame piknike.

KLEBONAS Ir KOMITETAI.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL ZU1O. 1U. 
Lai ■'einu "k.

‘Biznis'’ ėjo pusėti-

Tik pagalvokite! Feder. 24 skyrius, pasilsėjęs
Šv. Petro ir Povylo lietuvių į nekurį laikų, pradėjo veikti, 

arapijtt rengia “Didįjį Pik- Jis per savo atstovus dalyva- 
iką” rugsėjo (Sept.) 1 ir 2 vo Federacijos Seime, Cicero, 

tai yra, sekmadienyje ir IU. Dabar rūpinsis vykdinti
irmadienyje, per “LaborIgyveniman gražius ir naudin-!
►ay”. Piknikas įvyks para- 
įjos darže prie bažnyčios, 
’er “Labor Day’’ vakare 
us ir šauni vakarienė lauke, 
o medeliais, jei bus gražus

gus seimo nutarimus.

Svarbus žygis.
Rugsėjo 8 d. sekmadienyje, 

parap. darže, prie bažnyčios, 
ras. Jei lytų/ tai susikraus- rengia piknikų parapijos jau- 
ysime į naująjį triobėsį. Ten

JOHN McGRAW

C
MARGUMYNAI, moterų. Iš 16-tos rųšies grasi- ainiais. G rusinimu neteisėji

nimų žodžiu, 14 tenka negra
žiajai grupei. G rusinimu te

kėjimu mažiausiai pasižymi 
negražiosios moterys. Iš 16 
nusižudymų tik 2 tenka ne- 
gražiojom. Psichologui šie 
skaitmens labai daug pasako, 
bet ne nebyliai jie ir papras
tam žmogeliui, ie sako, kad 

motelis,

mas rodąs moters per didelį 
silpnabudiškumą.

TĖVAI SUPRATO VAIKO 
KALBA.

Iš LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jau giesminin
kams

gavus

iskam vietos užteks.
Piknike bus tiek įvairybių, 

dek jų niekuomet čia nebu
vo. Beje, bus ir paukščių 
‘jomarkas”. Paukščiai auto- 
nobiliais, troliais ir “orlai
viais” keliauja Rockfordan.

Piknikai abi dieni prasidės 
pietų apie 3 vai. Vakarie- 
įvyks apie 0 vai. vakare.

Iros muzika,
O jau tų išlaimėjimu. išlai- 
&jimų. tai sunku aprašyti.

?ik atsilankę galės matyti ir 
aimėti.
Laimingasis galės laimėti an
glių tonų. Jas dovanojo anglių 
tiznieriai. Juozas ir Adelė Mi- 
avičiai.

Paukščių pristatė Dembin- 
skai Pranas ir Kristina, Ške- 

ii, Balčyčiai, Domeikai. 0- 
įa Norkienė aukojo sidabro 

laikrodėlį. M. Urbon — pla- 
yer piano. Šeštokutė Marga
ret

Busimas menedžerius Chi- 
nuonumė, vadovaujant Svcn- :tagos wbit<J baseball ,y_ 
tojo Vardo ir Marijos Vaike-* .......
lių draugijų nariams. Tai pir
masis tos rųšies šįmet pikni
kus. kaip tai yra naudinga lietuvių

Šį painų ir gana savotiškų 
klausinių, italų kriminologas 
Ferriani išsprendė paprastai.
Paniegęs daugybę gražiosios 
lyties mažiau reikšmingų skir
tumų, Ferriani visas moteris 
suskirstė į dvi gsupos: grąžiu
sius ir negražiąsias. Paskiau
paėmęs kriminalės policijos negražesnė 
žinias apie nusikaltimus su progos meilės santykius suda- 
moteriinis, padarytus dėl mei-jryti, stengiasi palaikyti juos 
lės santykių pavyduliavimo. ;ne gerojoni savo ypatybėm, bet 
Jam rūpėjo išaiškinti, kuriai 

' iš tų dviejų grupių daugiausia 
nusikaltimų tenka. Negražiųjų 
moterų grupė pasirodė nepa- į 
lyginamai kriminališkesnė.i !

j Iš 20 grąsinančių laiškų sun •: 
kiomis pasėkomis, 19 buvo ra- i 

grupės '

GIĖ3MINELĮ
"Mes jau manėme, kad vaikas J kuriam tekstą sutaisė A. Jak-

mlrs, kuomet dantukai dygo", pa- g+as n mpnns nuosinnTin T 
sakė motina iš Kentucky. "Jis nieko S d‘S’. ° g^aSS pagamino J. 
negalėjo virškinti ir kasdien blogo- Naujalis.
jo; Po vienos neramios nakties aš į 
atsiminiau Castoria ir tuoj jos ga
vau. Keletas jos lašų ji nuramino.

šyta “negražiosios”

daugiau brutalumu bei grąsi-

o po kelių dožų jis jau buvo visai 
kitokia vaikas”. Daktarai visur re- j 
kotnenduoja grynai augmeninę ne- ; 
kenksmingų, Fletcherio Castoria nuo j 
ulogų, sukietėjimo, dieglio ir kitų ! 
vaikų negalių ir milijonai motinų i 
žino jos švelnių veikmę. Saugokis 
imitacijų. Fletcherio panašas yra 
ženklas tikrosios Castorijos. (G7)

75 giesmės su gaidomis vie
nam, trims ir 'keturiems bal
sams, užima 142 puslapius. 

.... 80c.Kaina .... 

“DRAUGAS“
2334 S. Oakley Avė. Chicago.

Jaunuomenė juda. Prisiren- .Labdarybės Sąjunga, kuri ; 
girnai eina. Senesnieji žada ,daug darbuojasi lietuvių varg. 
remti. Pasisekimas turės buti. labui, teikia vilties se-

________ neliams ir našlaičiams suši
ltai ų Šv. Antano parapijų laukti savuos prieglaudos, lai 

palietė didelė nelaimė: mirė būtinai reikalinga mums įs- 
jos klebonas kun. A. Marche- ,Diga, nes daug randasi tokių, 
sano. Jis buvo sicilietis, nepa- |burie neturi kur prisiglausti 
prastos energijos, stiprios va- bg°je, ar senatvėj, nėr kur 
lios ir dvasios žmogus. Jis — dingti, kaip miesto vargna- 
tai, nekuriais atžvilgiais, Ro- :niiuos> ir be jokios užuojau- 
ckfordo italų Mussolini. Jo su t°s, badu kenčiant laukti pas- 
organizuoti italai įsitaisė pui- butinės gyveninio valandos, 
kią mokyklų, didžiulę audito-Į Kaip teko patirti, Oak ko
riju ir pradėjo šįmet statyti rebL L1-, įstaigoj randasi lie- 
didelę puikių bažnyčių. Bet senelių, ligonių ir palie-
negailestinga mirtis pakirto jo ,8ehų blogam padėjime. Nuo 
gyvenimo gijų ir jis, nespėjęs išeiginio tos prieglaudos, nie- 
apvainikuoti savo šventojo J'as ten tų senelių nežinojo, 
darbo, apleido šį pasaulį. niekas Aeatjautė jų vargo. Jie 

________ [kenčia ir kenčia. Tat Labdary

“BAYER ASPIRIN” 
TIKRAI SAUGUS

Imk be baimės kaip nurodyta 
“Bayer pakelyje”.

Jeigu nematote “Bayer Kryžių” 
ant pakelio ar pilių, tai jus negau
nate tikro Bayer Aspirin, kuria yra 
milijonų užtikrintas saugus lr gy
dytojų nurodytas per virš dvide
šimts penkis metus dėl
Šalčių Galvos Skausmo
Neurltis Lumbago
Dantų Skausmo Rumatlzmo 
Neuralgijos Skausmų

Kiekvienam neatdarytam "Bay
er'’ pakelyje randasi nurodymai. 
Fakely dvylika pilių kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje tai-gi parduo- i | 
da bonkose po 24 ir 100.

Does not affect 
the Heart

Lietuvių Šv. Petro ir Povy-(b6s Sąjunga yra brangi orga- 
ligonis — gražiai išsiiJl° parapijos mokykla ir baž- nizacija ir jos rūpestis įsteig-

vinėtų daiktų ir kitokių daly- Mia > P° Net ir var- / P™«laU(Ja >Ta šventa« dar'
k,i Be šių dar Įvairiu laimi-(Pas 3au persikraustė į naujų,/as, kurj kiekvienas turėtųky- Be šių dar įvairių laimi , . _
kių pridavė Deltuvienė, Ber- savo vietą, daug aukščiau, ne- remti 

gu iki šiol buvo.nardas Stepanavičius (biznie
rius), Spiekienė, Budvidienė, 
'Jaselioniutė, Baranauskienė. 
Račkauskienė, Sautilienė, Ge- 
tautienė, Vaitkienė, Akelaitis 
(biznierius), Strigienė, Rauli- 
naičiutė, Naujunienė ir k.

Rugpiučio 17 d. turėjo pik
niką parapijos darže Moterų 
Są-gos vietinė kuopa. Mote
rys gudriai ir mikliai viską 
rišike ir pa r ’ parapijai gra 
žv. s pelno. Jolvs sekau.

MANISTEE, MICH.
Mercy Hosp. & Sanitorium.

Skaitydamas “Draugo” 
Labdarybės skyrių matau,

Joseph Lapinskas,

Viduje darbai eina sparčiai. 
Skubinama itin baigti nioky-' 
kla. Rugsėjo 16 norima pra-1 
dėti reguliarias painokas.

Raporteris.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

bilC rtiinily- Ęvenai mat price Pa made a protu ui 5 9 9QI
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sisekė vidutiniai.

Rugp. 25 d. Lapinsko dar- 
įe turėjo pikniką Kederacijo- 
M skyrius. Prisirinko daugi 
jaunuomenės ir senesniųjų l
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JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

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

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

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

Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

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

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak
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Penktadienis, Rugp. 30 1920 D R K D O K B

CHICAGOJE
IŠ M. K. R. 2 SKYRIAUS 

SUSIRINKIMO.

North Side. — Rugp. 27 d. 
Šv. Mykolo parapijos svetai
nėj įvyko M. K. R. 2 sk. su
sirinkimas, kuriame daug tar
tasi bėgančiais reikalais.

Šv. Cecilijos chore, Nek. Pras. 
sodalicijoje (pirmininkauja), 
Moterų Sųjungos 21 kp. (rašt.) 
ir kiek dar yra tų draugijų,valdyba sulig šios dienotvar

kės: , ■
a) atvykusiųjų įgaliotinių ’kia tik džiaugtis ir gėrėtis, 

registracija, |kad čia gimus ir augus gra-

Į Marijonų Farmą,.
Norintieji vykti į Marijonų 

farmų antradienį, rugsėjo 2 
d. prašomi užsirašyti pas p-

, Uito. Įkur ji darbuojasi. Ištiesų, rei-1 nių U. Gudienę, krautuvėj, 
inflliotiniu ikia tik džiaugtis ir gėrėtis. 901 W. 33 st. Trokas išeis nuo 

tos krautuvės apie 8 vai. ry- 
b) sulig draugijų Federaei- žiai vartoja lietuvių kalba, ne- te. Su užsirašymu prašomi pa

jos 19 Seiine dalyvavusiųjų su
rašo atstovų patikrinimas,

c) mitingui referento išrin-
Kalbėta apie išplatinimų ti- kimas, 

kieti} rengiamo vakaro, kuris i d) einamieji reikalai: atsto- 
įvyks 15 d. gruodžio Kolegi- bertaininiai susirinkimai, 
jos naudai, su dviem laimėji- į visiems bendri parengimai bei 
rnais ($5 auksu ir auksine plu-! pramogos, dvidešimts penkių 
nksna). Tat kurie turit paėmę'metų Aušros Vartų parapijos 
tikietų, prašomi platint kiek' sidabrinis jubiliejus ir 
galint; kurie da neturit, pra- Į e) sumanymai.

sigedi su lietuviais veikti. 
Tat-gi linkini jai ilgiausių

metų, stiprios sveikatos ir iš
tvermės toliau darbuotis Baž
nyčios ir Tėvynės labui.

Pažįstamas.

RADIO ŽŽŽ.

^skubinti.
Rap.

X Kazimieras Būras, 1845 
W. 47 st., katalikiškos spau
dos rėmėjas, turi vienų iš di
džiausių ir puikiausių Meat 
Marketų ant Town of Lake. 
Jisai visiems gražiai patarnau

Town of Lake. — Townoflai ja. Pas jį kainos prieinamos, 
į kiečiai, ar girdėjote? Iš visų be to duodamos stampos. Kos-

šomi pasiimti-iš p. V. Dargu-i X Šiandien vakare 7:30 Chicagos lietuvių kolonijų, yra ‘ tunierių turi daug. Gauna 
žio. ival. Aušros Vartų parapijos susidariusios komisijos daly-;daug užsakymų vestuvėms,

Kurie iš anksto tikietus tretininkų konferencija moky- jvauti ir prisidėti Šv. Kryžiaus j krikštynoms, baliams ir kito- 
pirkss galės dalyvauti laimė ji- kloję. ! parap. jubilėjiniame piknike, kiems parengimams.
me, o kurie pirks prie kasos X Šiandien ryte 7:45 vai/kuris bus šiame sekni., Čer- 
langelio, laimėjime nedaly- Aušros Vartų bažnyčioje ke- ;nausko darže. Kas-gi jūsų pa
gaus. įturnedėlis, tai yra gedulin- jsiliktų neatvykęs į šj pikni-

Ponas Maskolaitis pasiketi-Į gos pamaldos už sielų a. a. ^ų, nebent nevaikštantieji.
J o sulošti veikalų Kolegijos t Pranciškaus Striaukos. i X Rugp. 30 d. vak. bus su-

’ audai.
Buvęs Susi|inkime. 

WEST SIDE RADIO.

X West Side Kolegijos Re-j surinkimas visų, kurie darbuo- 
Įmėjų 19 skyrius ruošiasi išva- j sis ŠV. Kryžiaus par. jubilie- 
(Ižiaviman darbininkų dienoje į 'jiniame piknike
Marijonų Kolegijos farmų. X Del pikniko darbuotojų

X Šiandien vakare 8 vai.
X Seredos naktyje West įsus trinkimo, Š v. Cecilijos cho- 

Side p. Bordeno-Bagdžiuno ro penktadienio vakare prak-
tikos nebus.

X Šv. Cecilijos choras tu
rės daug prisirengimo bažny-

West Sidės visi trokai iš
vyks 9 vai. ryte. Todėl nesi- 
vėlinkite.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Eglaitei (Town of Lake). 
Apie tai dedame ankščiaui pri
siųstų kito mus koresponden
to, dei to T. korespondencija 
netilps. Prasme • dažniau ra
šyti. ' . ; ■

Res. tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS

D A K T A A I

Aušros Vartų parap. svetainė ■ darželyje įvyko nepaprastas 
je priešmitinginis atstovų su-j “mitingas” policijai vadovau 
sirinkimas, kuriame pirminin-! jant, kurių vienų trukšmada- 
kaus Federacijos 3 skyriaus’: r į led gyvų išgabeno, o kitas įtiniame giedojime, o čia neto* 

I nežinia kur tamsoje užsislėpė Ii ir parap. jubilėjus, kurio

ADVOKATAI:h

A. A. OLIS
ADVOKATAS

j apie 10 vai. nakties; greitu 
I laiku paaiškės mitingo prie- 

1 j^žastys.

PAGERBIMO PUOTA.

bankiete reikės programa iš
pildyti. Varg. V. Daukša su
sirūpinęs. Visi choro nariai 
dabar turės stropiai ir regu
liariai lankytis į praktikas. 
Nesilankantieji bus skaitonu

Town of Lake. — šeštadie- nebenoriais.
nio, rugp. 24 d. vakare, ponų: X Holy Cross Baseball Club

11 S& La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6

Vakarais _ ,
8241s^TeLM^ctoiYDo‘562RBB:Bt Sudeikių namuose buvo su- Į rengia* ŠV. Kryžiaus. bažny- 

7-9 v. ▼. apart Panedėllo tr
Petnyčios ......bimo puota musų nenuilstan-: silinksmmimą. — sokius, ku-

JOHN B. BORDEN
(John Baffdziunas Borden}

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
TelepboM Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Teleptoene Roosevelt 9090 

■antie: 8 Ud • ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 iyto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 lkl 12, 1 lkl 3 

dieną. Ir 6:30 lkl 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chicago, III.

Rez. Tel. Mldvvay 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllals 

Ir Ketvergais vakare

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3183 S. HALSTED STREET 
AntraB ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Ūtarn. Ir Sufcat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarijna.

Tel. Canal 6764 Virginia 0380

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Saite 30# ISIS Milwaukee Avė. 

Tel. Brunswlck 0624

Valandos; nuo 2 lkl 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėllomls nuo 1 lkl > vai. 
po pietų.

galima pasirinkti “čikinų”, 
gaidžių, an^ių, kalakutų, ver
šių, jaučių, kiaulių ir tt. Rei
kale galima pašaukti Lafaye 
tte 5069. Orderius išvažioja po 
visų Cliicagų.

X Ateinantį pirmadienį ry
te trokai su piknikieriais iš 
Marąuette Parko, Brighton 
Parko, Town of Lake, Bridge- 
porto, North Sidės ir Dievo 
Apveizdos par. atvyks į AVcst 
Side. Čia visi trokai po vado
vyste West Sidės expressinin- 
ko Stanislovo Fabijono ke
liaus į Marijonų Farmų. Iš

Pas ji Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette •898

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 susitarimąDR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
. NAMAI:

4193 ARCHER AVE. T
Valandos; prieš pietus pagal sutarti- 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 ▼. v.

OR. 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 NedėlloJ 10-12

DR. A. BAČKOS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARU 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

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

8435 Wesf 69 Street

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

DD. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 lkl 5 po pietų, 7 lkl 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p, p. 8—9 
v. v. Nedėlioj susitarus.

čiai veikėjai p-lei S. Jurgaitei. 'rie bus rūgs. 19 d., School 
Svečiams susirinkus, susipa- 'Hali. !

žinus ir pasišnekučiavus, ga
rbios šeimininkės pakvietė

X Bažnyčia da neužbaigta 
maliavoti, bet kas pamato, tas

MOTINOS dabar 
sužino vertę

MAGNEZIJOS

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

i šventadienio ir ketvirtadienio

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų llgrų

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

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

Avenue Tei. Republic 7868 
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

OPTEMITRISTAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

’Kadangl Phillips 
Milk of Magncsia 
gcįlįsti užlaikyti vai
kus sveikatoj ir ge
rame upe. tai kiek
viena motina privalo 
apie jį žinoti.

Sis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina

valkuose tuos simptomus, kurie pa
prastai leįla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo. karščiavimo ir dieglio. 
Kaipo lengvai liuosuojantis. Jis 
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin-1

lėmis. Pasistiprinus gardžia ' jimu. Už tai dabar, vaikštant damas sukietėjimą, slogas, vaikų 

vakarienė, p-lė Beneta Kalvai-; kunigams. su komitetais po llgas' 
tė gražia savo kalba pradėjo namus, žmonės gausiai auko- 
programų, paskui pakvietė ja; kurie buvo atidavę kas 
gerb. dvasiškijų, kun. A. Dex-1 paskirta ($25.00), ir da pri-

į prie trijų stalų, papuoštų gė- [grožėjasi artistišku maliavo-

nį, kun. A. Linkų, ir soleni- į.deda. * k

zantės brolį, kun. Pr. Jurgai- Į X Serga p. Šimkienė, 4626 1 
tį. Visi pareiškė širdingus lin- (So. Wood St. 
kojinius ir ilgiausių metų to-f X Rugp, 28 d. mirė a. a. 
lesniai darbuotis visuomeninia Į Antanas Viliušis. Tik šeši mė
me veikime. į nėšiai prieš mirtį vedė mote-

‘Toliau kalbėjo p. L. Rae- .rb kuri dabar vėl paliko naš
lį auskienė, p. M. Sudeikienė, J®* -

i p. J. Čepulienė, p. Mališaus- Į —-----------------
kis, p-lė A. Mikolaitė ir n. SIDABRINIS JUBILIEJUS.

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

, JOSEPH J. GRISH
(Juozu J. Grišius) 

.ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Beulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6616 So. Rockvrell Street
Telef. Republic 9723

P-
Kaz. Lauraitis. Visi nuošir
džiai sveikino ir džiaugėsi, I BridgepOrt. — P-nai Cecili- 
kad p-lė Sopbija visur daly- Jurgis Petraičiai ims si- 

jvauja ir darbuojasi idealinėse sRubų sekmadienį, rug
į organizacijose. Galop p-lė B. |S®J° 1 d-> P®r sumę, šv. Jurgio 

bažnyčioj. Taip-gi rengiamas 
puikus bankietas parapijos 
salėj. į .f r
========================

šaukštukas Phillips Mllk of Ma- 
gnesia atlieka darbą pusės palntės 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra Išaiškinti knygoj “Useful 
Information”. Ji jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis į The Phillips Co.,
117 Hudson St.. New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai jį ligoniams skirdavo per 50

Af MarneBia” buvo Chas i svai«imo- akių aptemimo, nervuotu-
h. <55?«xT,?S «• •“», ‘"•U- "«•>-
gistruotas vaizbos ženklas Ir jos ^“^Trumn’’ ? C*ta™tU8-
pirmtakuno, Chas. H. Phillips nuo trU,pp* regystę lr t0,lm*
1875. 87 *'

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2430-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Oflan lr Res. Tel. Boulevard 8918

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
•t.'

Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 8. Arteslan Avė. 

Valandos. 11 ryto iki 3 po pietų
6 lkl 8:30 vakare

Kalvaitė, visų svečių ir prisi
dėjusių vaidu įteikė dovanų.

Baigiant paprašyta pakalbė
ti p-lė Jurgaitė. Savo gražio
je kalboje stengėsi atsidėkoti 
ir žadėjo toliuu dar su dides
nė energija darbuoties; dėko 
jo gerb. dvasiškijai už atsilan
kymų ir parodytų prielan’ku- 

Įinų ir Už pareikštus linkėji- 
Nuo s nu 9 vakar* (mus; ponams Sudeikiams, kad
Tei. Puiiman 6960 I.IU namuose galėjome šita jvy-

r » —'ki atlikti; poniams F. Urbe-
linms, kurie gausiai prisidėjo

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 8:86 lkl 1 vai.

127 N. Dearborn Street 
Room 928 

Tel. Franklln 4177

NAUJOS MUZIKOS
V. X. MEDONIO

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Avė. 

TeL Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 lkl 9 vai. vak.

ir, ant galo, visiems svečiams 
ir kurie tik prisidėjo prie do
vanos.

P-lė S. Jurgaitė gerai vi
siems žinoma, kaipo darbšti 
mergaitė, ne vien Vyčiuose,

Kų tik iš spaudos išėjo se 
kanteji veikalai
1. Viltis, Mišrnm Chorui 20c.
2. Tėve mūsų (Pater Noster)

20c.
3. Sveika Marija (Avė Mariu)

20c.
Virš minėtus veikalus gali

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

Chicago, IU.

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Brunsvrlck 8184
DB. A. J. OUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1879 MILW AUKSE AYNNUE

▼alandos; 9-18, l-l, 8-8:89 
Oakmadlenlals Ir trečiadieniais

susitarimą.

KRAFT-PHENUC 
CHEESE COMPANY

CHEESE

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

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

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:86 va
karo. Seredomis nuo 8:80 lkl 18 v. 

ryUt Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Room I.
Phone Canal 8888

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą, po numato

4729 S. Ashland Avė.
SPĘCIJALISTAS

Nedėllomls Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—13 nuo 2__ 4 po

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

TELEFONAS MIDWAY 2886

I

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

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

Res. 8201 S. WALLACE STREET

D E N TIS T AI

Tel. Boulevard 1401

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

3343 S0. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
UETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos' Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakarc

Tel. Lafayette 5886

... L

OR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 'Archer Avenue

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Kay lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phore 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

VALANDOS:
Nedėl, nuo 10 iki 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 lkl 12 dieną.
Nuo 2 Iki 8 po pietų.



CHICAGOJE

Žiliu Žineles
X L. Vyčių Chicagos Aps

kričio piknikas — paskutinis 
šįmet piknikas — įvyks per 
Labor Day, Černiausko dar
že.

X Be visokių Įvairenybių 
šiame piknike Vyčių mergai
čių sporto lygos du pirmoje 
vietoj stovį tymai: West Side 
ir Dievo Apveizdos parapijos 
los baseball.

X Visi prašomi įsigyti nuo

narių serijinius tikietus 
— nuo 5 iki 40c., su kuriais 
veltui bus leidžiami daržan. 
Laimei paskirta $5, $10, ir
M

X Pereitų trečiadienį west- 
pulmaniečiai savo varg. p. Me 
doniui buvo surengę pagerb- 
tuves. Nemaža svečių buvo ir 
iš Chicagos.

X Pereitų trečiadienį Gimi
mo Š. P. M. parap. salėj įvy-

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kiti} patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero P794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglauala. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o maao 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt ISIS 
arba 2516 
M14 W. 22rd Place 

Cbicago, UL

GRĄŽINKITE TIKIETUS. X Komisija, kuri rūpinasi 
brolio Vlado pagerbtuvių pik
niko pasisekimu, gauna žinių, 
kad atvyks į piknikų su do
vanomis. Tų padaryti priža
dėjo Jokūbas ir Apolonija Ka
marauskai, Juozas Dabravols- 
kįs su šeimyna, kun. Jusevi- 
čius, Šv. Kryžiaus ligoninės 
kapelionas ir daug kiti} ir į- 
vairių kolonijų.

X Povilas Šarūnas, gyv. 
2344 So. Leavitt, pirko farmų 
Pentwater, Mich. apylinkėj.

X “Draugo” ofise dabar 
galima gauti įvairių rožančių,; 

Parko Povilas Simutis, iš stovylų, medalikėlių, kryžių ir 
Town of Lake Antanas Venc- maldaknygių ne vien lietuvių 
kevičius, iš Cicero Juozas Ke- ^o ir anglų kalba.
turakis, Jonas Barčas, Juozas'
Balakas. Kviečiami ir iš kit.}! X ofise daugelis
kolonijų. Prašomi nesivėlinti ,m^au,8 ,ir, v.ki

ir atvykti 7:30 vai. vak.
X Komisija rengiamo Išva

Kurie turite Federacijos 
Kongreso vakarų tikietus ar 
pinigus, malonėkite kuogrei- 
čiausia grų'žinti Komisijos pir
mininkui kun. Vaičiūnui, 1515 
So. 50tli Avė. Cicero, 111., arba 
Adelei Rubliauskaitė!, 1305 S. 
Komensky St. Chicago 111. 

Kongreso Rengimo Kom.

86 Savickis Alfons 
89 Shileika Anna 
99 Shaules Jolin 
96 Strelis Johan 
101 Sulgaitei Onai 
195 Tuknus Agota
106 Urbonas M. St.

107 Yemauskas J.
108 Vazgirdene Eva 
110 Wegis P.
117 Žalimas Kaz.
119 Žilinskas K.

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo ir Tai

symą Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms Ir Spulkoms.

InSurlname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

245® Wcst S»tli Street ‘ Telefonas Hemlock 6050

NAMAI - ŽEMĖ

mininkai Juozas Pilipas, Lu
kas Krekščiunas, Mikas Sur- 
plis, Povilas Stumbris, VIa- 

ko mėnesinis U V. Chicagos da'\ Keturakis, « Brighton 

Apskričio susirinkimas, kuria
me pakelta svarbus visai or
ganizacijai klausimai.

X Labd. Sų-gos Centro su
sirinkime, pereitų trečiadienį,
Aušros Vartų parap. salėj, 
padaryta svarbių nutarimų.

X Iš Town of Lake norin
tieji vykti į Marijonų farmų 
rugsėjo 2 d. gali užsirašyti pas 
p-nių M. Sudeikienę, 4509 So.
Paulina St.

kusieji giria, kad labai geras.
. < *

X Aštuoniolikietis Stanislo
vas Butkus ir Longinas Ju- 
sevičius, įvestsidietis apie 4:40 
vai. vak. automobiliumi važia
vo į darbų. Prie So. Oakley 
avė. ir 23 pi. susikūlė su for-! 
du. Lietuvių mašina virto ant | 
šono, bet abu pasažieriai išli
ko gyvi ir sveiki. Kaltinin-

RAMOVA
Gražiausias Teatras Chicagoj

35-ta ir Halsted Gatvės

Pėt. ir Sub. Rugpj. 30, 31 
IN OLD ARIZONA 

Ned. ir Pan. Rūgs. 1 ir 2 

THE BLACK WATCH

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

Čia tai tikras pasiūlymas. 
Atsimink gerai, kad kito to
kio niekados nebus. 320 akrų

Del geriausios rųštes 
Ir patarnavimo, šaukit

GBEEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežiu kiauši
niu, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

ž iavimo į Marijonų Farmų 
parūpino daug trokų visoms 
kolonijoms. Aštuoniolikiečiai 
priskirti prie West Sidės. Aš
tuoniolikiečiai susiorganizavę

X West Sidėj veikia ko- • privalo laukti prie bažnyčios 
misija, kuri rūpinasi surengi- Į*ir trokas apie 8:00 vai. ryte

mu brolio Vlado pagerbtuvių’ atvažiuos jų paimti. Visais rei į kug °'Jicija paėmė gavo glo. 
pikniko Aušros Vartų par. I kalais kreiptis pas Kaz. Mat- 
darže rugsėjo 8 d. Komisija 727 W. 21 st.

pienuoja turėti didelę orkes-. x į Marijonų Farmų rugsė- 
trų. Kviečiamas Ausros Var-jjo 2 d. galima Atykti visokiais 
tų par. salėj rugsėjo 3 d, vi- 'budais. Bet patogiausia ir 
sų orkestrų pirmininkų po- j smagiausia yra vykti su tro- 

^tsėdis. Komisijon ineina iš kais.
* West Sidės šie orkestrų pir-

X Alex Glickauf, mėsos 
wholesalininkas, 1345 So. 61 
Avė. Cicero, UL, Tel. Cicero 
3664, parėmė Aušros Vartų 
par. piknikų, kurs buvo bir
želio 30 d. Tųsyk davė 20 sva
rų jautienos. Dabar žadą pats 
dalyvauti par. bazare ir su
teikti dovanų.

I. J. Z O L P
GRABOtllUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampas 4Cth Ir Paulina Sts. 
Tel. Blvd. 5208

Nulludlrao valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

KAS NUŠOVĖ GELEŽIN
KELIO DARBININKĄ?

Rugpiučio 10 d. pranešėm, 
kad nežinomas medžiotojas nu 
šovė geležinkelio darbininkų 
Jonų Valaitį. Dabar paaiškė
jo, kad tai padarė VI. Butkus 
iš Žeimelio valse. Padliukos 
vienk. “L. Ž.”

PRANEŠIMAI.

J. F. KADŽIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 1S- 
dlrbystės

OF.’SAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal <174 
SKYRIUS: 3288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

--------- * Jk
A. L. R. K. Mat. Sų-gos Chi

cagos Apskričio susirinkimas

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
' GRABORIUS

Musų patarnavime* 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
Skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALS AMUOTO JAS

Turtu automobilius visokiems 
r ei kai ims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

X Šv. Kryžiaus lietuvių / 
bažnyčia baigiama maliavoti.1 penktadieny, rugpiučio
Dabar tik auksuojami alto-,30 d., 1029 m.? 8 vai. vak.,
riai. Dabar šv. Kryžiaus lietu- Aušros Vartl? pa™PU°« moky- 
vių bažnyčia yra brangiausia įklos kambary. Visų kuopų at- 
ir gražiausia už visas lietuviu ; stovės ir valdybos malonėkite 
bažnyčias Amerikoj. [atsilankyti, nes šis susirinki-

’ 'mas yra po šeiminis.
X Karolis Oksąs, turįs | B Bitautiemė,

luncliroom, 2259 So. Western, Chicagos Apskričio Pirm. 
ir Antanas Judikaitis, turis
poolroomį, 2301 So. Western,

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutel
ktam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
priemlesčuose. 
Grabai pigiai
net už 825. 

OFISAS
828H South 

Halsted St.
Vlctory 4088-

4424 Ro. Rockwcll RL 

Virginla 1290

EZERSKI
LIKTL’VIR GRABORIUe 

Ofisas:
• S 8. MAR8HFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 9277

LEONAS
KUKULSKIS

mirė rugpj. 29, 1929 m. 1:15 
vai. ryt. 45 metų amžiaus. Ki
lo iš Telšių Apskričio, Alsėdžių 
Parap. Amerikoje Išgyveno 22 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
gimines Ir draugus. Laidotuvė
mis rūpinasi Juozas Gudas, Tel. 
Republic 8621,

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj, 4605 So. Hermitage. 
Laidotuvės Jvyks p.anedėly, rug
sėjo 2, Iš namų 8 vai. bus at
lydėtas J Gimimo Panelės Sv. 
bažnyčią (Marąuette Parke), 
kurioj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. Po pa
maldų bus nulydėtas J Sv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę:
Giminės Ir Draugei.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudetkls, Yards 1741.

A7., v -it j -v , . • dvaras $6,500. 80 akrų ūkė pui Vitaphone Vodevilio aktai ’ *
.. . . , . iki $1,800. 40 akrų ant cemen-

Kalbantieji paveikslai, kelio 900 8(| akr„
nos, muzjka, pasaulio žinios. , . su 16fl
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. , , , . . ...J r -r ląkrų ant cementommo kelio

$6,000. 200 akrų ūkė gyvuliai, 
padargai, upė, miškas, viskas 
$7,000.

Matyk tas ūkės Rugpiučio 
29, 30 ir 31. Aš busiu Cliica 
goj.

P. D. ANDREKUS

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk
sinių ir sldabtlnlų dai
ktų, vėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų Ir t-t. Taisau 
laikrodžius ir muzikos 
Instrumentus.

3052 W. 54th Street

EXTRA BARGENAI!
Parsiduoda arba išsimaino 

DOVANOS! DOVANOS! 3 flatai po 4 kamb. ir storas 
Per visų rugpiučio (August) su bučernė ir grocernė. 2 ka- 

mėnesį kas pirks musų krautu
vėj 100 svarų Hanuner Bro-

2650 WesV63rd St. Chicago.
Telefonas* HEMLOCK 8880

rų garage. Namas su visokiom 
vigadom. Basement. Randasi 

thers AVhite Lead, tas gaus,Brighton Parke. Kaina priei- 

4 colių grynų Chinijos šerių narna
šepetį (jlykai.

Pristatom visur:

J.BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850
Chicago, Dl.

Grocernė ir delicatessen Sto
ras, 3 kamb. prie biznio 6 
kamb. ant viršaus. 4 karų ga
rage. Extra lotas ant sales. 
Special bargain. Kaina $13,000

PAIEŠKAU brolio Pranciš
kaus ir seserų Agnieškos, Be-

Storas ice cream, cigar & 
notions, 4 kamb. prie biznio, 
6 kamb. ant viršaus. 4 kanj 
garage. Extra lotas ant sales.

nigdos ir Juzefos Stulpinų. Labaį gražioj vietoj Kaina 
Kilę is Bajorų akalicos, Zare- 
nų par. Patys ar juos žinanti

AUGUST SPECIAL
Geras varnlsh ku __________
ris džiuna j ke- G 
turtas valandas. J 
Galima vartoti’ 
ant medžių Ir 
fliorų arba kli- 
Jonkų. Duodame 
trijų colių brušj 
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.

SL Louis "Dutch Boy” whlte
lead 100 svarų ......................... $11.50
Pure Turpentlne ................ 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

’ PIL.SEN

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI. 
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S, RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

®k Hardware Co.. dabar perėmė visą 
blzn| 1 savo rankas Ir duos visose šio 
biznio šakose plrmoz klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnterz & Decoratora

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

TeL Vlctory 72«1
a=

M. ZIZAS
Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 552®

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Dažų Ir Popleroe Krautuvė 
8884 8. LEAVITT 8T. Chicago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

prašomi atsiliepti.
Taip-gi paieškai! moters ves- ’1 . , ,. ,

. x ro, grocerne, delicatessen, iceti visų namų gaspadmystę..
Tuoj atsišaukit lCTeam- biznis ir 2 trokai vie‘

ANTANAS STULPINAS ,n“s 3'/2 T., I. T. geri trokai 
c-o Craft Plioenix Cheese Co. *da nauji. Biznis vadinasi Mo-

400 Rush Street Įving, Express & Coal Delive-
Arba į namus iry šitas biznis ištikrijjų ge-

4237 West Walton St. . v. ,._ _______________________ riausias šiandie yra. Žmones
PAIEŠKAU darbų už jani- jm«fuojas kasdien ir anglių rei 

torių arba už jo padėjėjų. Tu- kas žiema. Norėdamas pi 

kietes ir parsivežė daug įspu-^.riu patyrimų tame darbe per^nigų padaryti, kreipkis ir is- 

džių. Visa tai susirinkime pa- 6 metus. itirk tų biznį. Priežastis šeimy-

Bridgeport. — Šv. Pranciš- 
parėmė “Draugo” piknikų su ’kaus yienuolyno Rėmėjų 1 sky 

riaus susirinkimas įvyks rag- 
sėjo 1 d., 2 valandų po pietų, 

'Sv. Jurgio parapijos svetai

nėj.
Kviečiamos narės ir nariai 

atsilankyti skaitlingai, nes 
bus svarstoma daug reikalų.

| Neseniai kaikurios musų na 
rėš aplankė sesutes Prancis-

2 po 6 ir 4 kamb. prie što-

dovanomis.

tA.IA.
ANTANAS VILIUŠIS

mirė rugpj. 27,, 1929 m. 11:50 
vai. vak. 34 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskr., Upynos 
Parap., Galvldžlų Kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 16 metų.

Pa'lko dideliame nubudime 
moterj Mikaliną. 2 posunua 
Bronislovą ir Stanislovą, 2 po
dukras Prancišką Ir Aleksandrą 
Telecklus, uošvienę Olimpiją 
Grlgoravlčienę. 2 švogerlų Vac
lovą Ir Mečislovą Grlgoravl£ius, 
2 švogerkos Liudviką Vkslenę 
Ir Vladislovą Hermanovlcz Ir 
2 pusbrolių, o Lietuvoj brolj 
Augustiną, seserį Oną Karpu- 
tlenę.

Kūnas pašarvotas 4601 So. 
Paulina Rt. Laidotuvės Įvyks 
subatoj, rugpj. 81. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas Į Av. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj Įvyks pa
maldos už velionio stelą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j Av. 
Kazimiero kupinės.

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

Nubudę;
moteris, posūniai, podukros, 
uošvienė, švognrlal, švogerkos 

Ir giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Ežerskls. Blvd. 9277.

pasakos. Prašome ir naujų 

narių atsivesti.
Valdyba.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
OOCACOS PAŠTE

6 Brerovski V.
10 CSiapas P.

Dvylis Antanas 
Jaktėvieene Mrs A. 
JalPonska Irena 
Kavalianskas Petras 
Klova Dominas 
Matekonis Kaz. 
Matulau.ski Manika 
Matuliene Kaz. 
Miksi® Antanas 
Mickus Anton 
Pleskunas John 
Povilionis Jozapas

17
42
43
44 
48 
61 
62 
63 
65 
b6 
75 
77

J. PETRAITIS 1108 nesutikimas.

1702 S. Washtenaw Chicago
Mes turime visokių barge- 

nų, casli arba mainais, kur čia 

negalim sutalpinti. Nėra skir- 
Štoras randasi 2051 W. Coul- J tumo kų jus turit ar kų norit,

ter St. 4 kamb. pagyvenimui. Matyk pirma
Išsirenduoja labai pigiai. t 

Savininkų matykite
1613 S. 50 Ct. Cicero. DI.

IŠSTRENDUOJA Storas tin
kamos bile kokiam bizniui.

MEDUS!
MEDUS!

PAUL M. SMITH & CO. 

4425 So. Fairfield Avė. 

Phone Lafayette 0455

Už $3,700 gausi 5 kambaiių 
Galite gauti tyro gero me- namų. Medžiais apaugęs lotas, 

daus. 60x267 arti Downers
10 svarų ........................... $3.00 Išlygas pritaikysime.

:5 svarai ................................ $1.50 tyk

DRAUGAS PUB. 00. 
2334 So. Oakley Avė.

Grove.
Pama-

OREILLY, 
Priešais Belmont Stotį.

Tai. Boulevard 8814

M. YUSZKA & CO.
PLIIMBING A HEATIUO 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4494 80. PAULINA

MORT6EČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
PMkola sutelkiama ] vieną dieną. 
Perkama real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 9500,000.00 
9804 80. KEDZIE AVENUE 
Tel. Lafayette <788-6718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL F.RTATE 

Tioann & In«n rancc
Perkam Parduodam
Mainom Namus 
lietus. Fermas 
Biznius visokios rųšles 
Nėra skirtumo
Apielinkės Ir kur yra Ir kas yra.
Perkam notaa 2nd morgage Ir pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
išlygoms

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. IhAfayctte 0455


