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Katalikai paaaullonya turi kilni) nli davln), — Inettl J Selmynaa Ir J Tlauomeno Kristaus mokslą, atnaujinti
Įmonių dvasią. Jėzaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis. "Draugas" padės Jums tą
apaštalavimo darbą atlikti.
Užtat,
skaitykite Ir platinkite "Draugą.**
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“Draugas" atstovauja organizuotų
katalikų mlnt|, remia nuofilrdžlal ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas Ir lietuvių kolonijas. "Draugas"
džiaugiasi didele katalikų parama ir
nori, kad toliau pasilaikytų tie prletellškl Jausmai.
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REGINYS IŠ MANDŽIURIJOS

SOVIETU VALDŽIA BUO KARO;
TAIKOSI SO KINUA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

< .*

SUBANKRUTAVO
11 FIRMŲ
Šiemet nuo balandžio iki lie

pakliuvo sunkion padėtim Ba skaičius ir sumos sumažėjo,
nkrutavusių firmų prievolė bet lyginant su pereitų metų,
siekia apie 1,75 mil. litų, o jų esančios dar vis didesnės. Pi

r >1

SIRIJOS ARABAI J
PALESTRĄ

MASKVA, rugp. 31. — Už
LONDONAS, rūgs. 1.
sienių komisariatas paskelbė, Britanijos valdžią apėmė bai
kad sovietų, valdžia su Kinija
mė jai nugirdus, kad tūks
taikosi Rytinio geležinkelio
tančiai Sirijos arabų, briauH
reikale. Sovietų valdžia atsi
Tai miestas Pograničnaja, per kurį einaį Rytinis geležinkelis. Del to geležinkelio val
jas į Palestiną. Imtasi visų
sakė pirmojo savo reikalavi
dymo šiandie tarp bolševikų ir kiniečių gyvuoja dideli nesutikimai.
mo, kad buvusioji geležinkelio priemonių isibriovėlius sulai

atgal priimta. kyti.

PRANCIŠKONŲ KONG
RESAS KINIJOJ

Vietoj to paskyrė naują val

ARABAI NEPALIAUJA
PUOLĘ ŽYDŲ

dybą su nauju viršininku ir
Tokiu būdu

Kinija sutiko.

duota reikalingas taikos dery
boms pagrindas.
I

CAIRO, Egiptas, rūgs.

CHICAGOJE

TAIYUANFU, šansi, Kinija. — Čia įvyko pirmasis
2. j Pranciškonų Misionierių Kon

— Nežiūrint britų kariuome-1 gresas Kinijoj. Pirmininkavo

BEDARBIAMS DUOS
DARBO

PROTESTUOTA VEKSE
LIŲ UŽ 29,1 MILIJONUS
LITŲ

pos mėn. galo visoje Lietu
Kaip praneša Liet. banko
voje, Lietuvos banko žiniomis, biuletinis, antrąjį šių metų ke
buvo 11 bankrotų ir 4 firmos tvirtį
protestuotų vekselių

ITALIJOS FAŠISTŲ VALDŽIA IMA
RŪPINTIS BEDARBIAIS

valdyba būtų

METAI-VOL. XIV

in

Sirijos Arabai Maršuoja
Į Palestiną

MASKVA SU KINIJA
TAIKOSI

Telefonas: Roosevelt 7791

ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1879

nės veikimo, Palestinoje ara-'kun. G. Lunter, ordeno genebai nepaliauja puolę ir žudę rolo delegatas. Sesijose buvo

žydų. Kai-kur ir .patys žydai
ROMA, rūgs. ’l. — Italijoj puola arabus. Vienoj sodyboj
daug žmonių yra be darbo. žydai atsisakė
britų karei
Mussolinio valdžia išsprendė viams atiduoti ginklus. Prieš

ir vietos apaštalinis vikaras
vyskupas A. Fiorontini. Dele
gatų buvo iš Įvairių Kinijos

antrą ketvirtį daugiausia at o pernai tuo pat laiku apie
sitiko ne Kaune, bet provin 40,000 veks. už 13,6 mil. litų.
cijoj. Kaunui priklauso tik 4
“L. Ž.”
firmos įsiskolinusios 565,000

litų, iš kurių 135,000 litų ten

UNIVERSITETE IŠKILMES

ka užsieniams, o 430,000 lit.
vietos kreditoriams. Bankru

Kan. Tumui rugsėjo 20 die
tavo Kaune prekybos įstaigos: ną sueina 60 metų amžiaus.
2 manufaktūros, 1 kolonialių Ta proga Universitete bus iš

TORIUS
NEMANO

>ILTI PAKRAI no

Po trumpo sirgimo mirė ir 1 indų prekybos įstaiga. Iš kilmės: Doc. Tumui Universi
kun. C. F. Donovan, 54 m., ka to 4, vienas bankrotas esąs tetas įteiks Literatūros dak
4Į iškeltus prieš Loyola Uni talikiško
laikraščio
“New skaitomas tyčiomis padarytas. taro Honoris causa diplomą.
Tiriamas.
versitetą skufldss ,kad jis dar World” redaktorius.
“L. 2.”
Provincijoj bankrutavo 7 fi
buojąsis išpij^gero pakraš
Velionis giiųė ffanrilton.
rmos* ir^sunkion padėfin pa
PRIKASIMČ 1,±70į)00’
tį, kad tuo būfnrjgyti daugiau
Ant., Kando j. Į Kunigus įš
teko 4. Jų skolos 1,2 mil. lit.
žemės, Universiteto valdyba
TONŲ BULVIŲ
ventintas Cbicagoj 1909 m.
Grynas kreditorių nuostolis
atsako, kad ji neturi jokio pa
siryžimo išpilti pakraštį, kad
560,000 litų.
“L. Ž.”
Šiemet bulvėmis visoje Lie

da^*
i 1
iškelti visoj šaly įvairius vie juos tad panaudota ginklai.
Pranciškonai misionieriai i&Dus daugiau sausžemio. Tik
šuosius darbus. Tam tikslui
Arabai žino, kur žydai ka- darbuojasi keturiolikoj bažny-1 nor^ pakraščiu nupilti aukštuskiriama virš 16 milionų dol.
reivių nesaugojami. Tenai jie’tinįų divizijų, kuriose yra
kad tuo būdu apsaugojus

ir iškelia skerdynes.

MIRĖ KATALIKIŠKO
LAIKRAŠČIO REDAK

turtas apie 900,000 lit. Kredi rmąjį šių metų ketvirtį pro
toriams gryno nuostolio bus
testuota apie 48,000 veks. su
nemažiau 800,000 litų. Tas va moje 16,9 mil. lit., antrąjį ke
dinama, kad antrą šių metų
tvirtį 34,000 veks. už 12,5 mil.
ketvirtį bankrotai yra apsis litų. Per visą šit] metų pirmą
toję.
pusmetį protestuota apie 82,Įdomu, kad bankrutavimas 000 vekselių už 29,1 mil. litų,

428,661 katalikų, iš kurių apie . istaiSos būtus nuo kįlančio e-

Politinė kampanija

tuvoje yra užsėta 117,000 ha,

kampanija rudeniniams rinki
mams. Šį sekmadienį viena re
publikonų partijos srovė tu-

LENKAI TYČIOJASI IŠ
LIET. VYRIAUSYBES

tai beveik tiek pat kaip per
nai, bet derliaus laukiama ski

rtingo, būtent apie 1,270,000
Kaunas, VIII-13 (Elta). — tonų, o pernai gauta apie 980,Permaža britu kariuomenės i100,000 yra katechumenų, (ku žere vandens. Nuo vandens
kad būtų galima vienu žygiu!rie mokinami tikėjimo tiesų), pakilimo kartą įstaiga yra nu-^yiumvnną 1 r pramogas Prieš kelias dienas mes pra 000 tonų.
“L. Ž.”
arabus Yr
„ZaKintf l Darbuojasi viso 521 Pranciš.I kentėjusi, tad norima
apsi- »™v parke. Tarp kalte- nešėme, kad lenkai nuo rug
_________________
Ikonų kunigų, iš kurių 166 ki-,drausti. Turėta viena aukštu- to« huv0 lr senatorius De- pjūčio 8 d. Uciechos Alytaus
NANKING, Kinija, rūgs. 1.
BAŽNYČIOS VIENYBĖS
neen.
— Hunan provincijoj kariuo
rajone uždarė administracijos
niečiai. Priruošiamose semina ma> kurią vanduo išardė

GALVAŽUDIS PLĖŠIKAS
SUŠAUDYTAS

menė sugavo ir sušaudė kinie

čių plėšikų gaujos vadą Mao

68 NUSKENDO SU LAIVU

rijose-mokinasi 197, žemesnė-

KATALIKAI GELEŽIN
Cal., se seminarijose 418, ir aukš- kraščio sulaikytas teismo “in
tesnėse seminarijose 113.
KELIEČIAI
junction’u.” Tuo reikalu teis
Su garlaiviu
mingas už trijų Amerikos ku rugp. 31. —
mas rugsėjo 6 d. paskelbs ga
“San Juan” nuskendo 68 žmo
nigų Pasionistų nužudymą.
1IUAMBO, Angola, Vakarų
NIEKU NEGALIMA PA
lutiną nuosprendį.
nės keliauninkų ir įgulos. 42
________________
Afrika.
—
Ant naujo Bengukeliauninkai ir įgulos išgelbė KEISTI MISIJŲ MOKYKLŲ
SAN FRANCISCO,

Chi-yung, kurs buvo atsako-

BERLYNE NYKSTA
KARIETELES

ta.
HONGKONG, Kinija.

—

Kaip žinoma, garlaivis su

‘Jei jūs sugriautumėt Misijų
su kubiliniu
laivu moUyi<Įag Kinijoj, ką gi jų
— sidaužė
“Dodd,” prigulinčiu Standard viet<e igkeltrirntt,
Vokietijos
traukiny
netoh
Po karo sparčiai ėmė nykti
vietoje
Chicago mirė Albert Steiger,
šiame mieste arklinės karietė Oil kompanijai. “San Juan”
Tokį klausimą stato naujas Vokietįjos konsuliato Cbica
lės. Pirm karo buvo jų tūks nuskendo į kelias minutas.

tančiai gatvėse. Šiandie gal a- Nebuvo laiko žmonėms šauk kiniečių laikraštis anglų kal goj sekretorius.
boje “China Truth.” Šis lai
pie 200 jų beliko. Jų vietas tis pagelbos nei gelbėtis.
kraštis nepalankus katalikų
Pabėgo kalinys
užima automobiliai.

ŽUVO LAKŪNAS

120 TEISME UŽ PAPIR
KIMUS
ASTRAC1 TANIUS, Rusija,
rūgs. 1. — Vietos
niam teisme

revoliuci

už papirkimus

teisiama 120 žmonių.

Sako

ma, byla prasitęsianti gal po
rą mėnesių.

20 JŪREIVIŲ IŠGELBĖTA

— Pakraščių sargyba

gavo

žinią, kad laivo Elisif įgula,

jis aiškiai

rie priversti eiti į anapus lau
ki] vogtų savo derliaus, Apie

šį uždarymą Lietuvos vyriau

sybė telegrama pranešė Tau
tų Sąjungos Generaliniam Se
kad

tai yra laužymas Karaliaučiuj
pasirašytos ir

jau prieš ke

mėnesius

įsigaliojusios

lius

Misijai.

nurodydama,

konvencijos ir kad šis užda

PRAIIA, Čekoslovakija. —
Žinomi Europoje katalikų vei

kėjai, kurie darbuojasi Rytų

bažnyčias patraukti vienybėm
su Romos Katalikų Bažnyčia,

čia

tuo

turės konferenciją

svarbiu klausimu.
Be vyskupų ir kunigų kon

ferencijoje dalyavus

dar ir

keletas įvairių šalių Universi

Visi šie katalikai yra dar rymas daro mūsų piliečiams tetų profesorių.
bštūs ir uoliai darbuojasi ti daug nuostolių.
kėjimo pažangai. Jų pačįų su

Dabar

mums

pranešama,

manymu ir pastangomis su kad lenkai, nieko nepranešė,
kurta nemažas mokyklų skai vėl pradėjo leisti mūsų pilie
Iš Joliet kalėjimo ūkio pačius, parūpinta katekizmo mo- čius per administracijos lini

PAVALGĖ ŠUNIENOS IR
SUSIRGO

PRAHA, Čekoslovakija, ru
pripažįsta, kad šiandie Kinitego kalinys Tom Began, ^^kytojUTose’mokykloM'tikėgp. 31. — Prerau miestely
CLEVELAND, O., rūgs. l/0a negali apsieiti’ be Misijų
ją lauko darbams.
“R.”
dirbtuvės savininko šuo pa
jimo tiesų mokinami darbinin
— Lakūnas Tbomas Reid žu- mokyklų. Šios mokyklos būtiSakoma, dvi nežinomos mer
kai ir aplinkiniai gyventojai. ČIGONAI Iš N. LIETUVOS dūko ir nušautas. Tos dirbtu
vo užmigęs orlaivy, kuriuomi noagaitės automobiliu nuvažiavo
vės vienas darbininkų nušau
BĖGA OKUPUOTON
siekė rekordo vienų-vienam ilPajuriniant Lobito mieste,
Matyt, laikraštį veda iš A- į ūkį, pasikvietė kalinį į au
tą šunį parsinešė namo, šu
įgiausia skrajoti. Jis be nusi merikos gryžę kiniečiai stu tomobilių ir nudūmė.
LIETUVON
kur prieina naujas geležinke
nienos išvirė ir visa šeimyna
leidimo apie 38 valandas skra dentai.
lis, planuojama statyti bažny•
Paskutinėmis dienomis esą pavalgė.
jojo. Pavargo, užmigo, gi ne
Suimta penki
^* To sumanymo priešaky daug čigonų iš Lietuvos per
Greitai po to visi šeimynos
valdomas orlaivis smogė į že
Vienam viešbuty policija su yra geležinkelio direktorius administracinę liniją persiIŠRINKTA GENERALĖ
10 narių susirgo.
Pasirodė
mę.
į '
ėmė penkis plėšikus, kurie su savo asistentu,
kraustę Vilniaus kraštan, kur padūkimo liga. Imta visi gy
MOTINA
pastaromis dienomis šiaurinėj
okupacinė lenkų valdžia lei dyti. Nežinia, ar pasveiks.

DAUGIAU TUNELIŲ
SEATTLE, Wash., rūgs. 1.

Misijoms, tečiau

žemes ši linija perkerta, ir ku

Mlrė Vokietijos konsullato >la geležinkelio tarp Lobita
kretoriui,
sekretorius
Pr įstanga didžiuma valdinin

kų ir tarnautojų yra kataliu Gryždamas
L "V”
+ pov atostogųt r» kai Jie visi priguli Iluambo

BERLYNAS, rūgs. 1.

KLAUSIMU

liniją mūsų piliečiams, kurių

Kaip žinoma, nupylimas pa

ROMOJ

CINCINNATT, 0., rūgs. 1.'miesto daly atlikę visą plėši-

— Įvykusiam čia Gailestingų- mų eilę.

KATALIKŲ LABDARYBIŲ
SUVAŽIAVIMAS

jų Seserų kongregacijų suva

ROMA, rūgs. 1. — Čia pla žiavime visos

kongregacijos

dusi jiems apsigyventi. ‘L. 2.’

PINIGŲ KURSAS
Šiemet Lietuvoj daug iųe-

Pašalintas agentas

NEW ORLEANS, La.

— idaus. Centralinė Pieno cent

Iš tarnybos pašalintas pro- Lapkričio 10 ligi 15 d. čia į ro krautuvė
šiemet nupirko
20 jūreivių, išgelbėta. Sako nuojama prakasti daugiau tu sujungtos sąjungon ir generale
Motina
išrinkta
Motina
hibicinis
agentas
j
W.
D.
Strivyks
Katalikų
Labdarybių
orjau
virš
4,000
kilogramų, mo
nelįų
ir
padirbdinti
požeminių
mas laivas Beringo perlajoj
sulūžo, gi įgula išsigelbėjo pa gatvių, kadangi miesto gatvė Maria Karmelita, Mount Wa-'ker. Jis nelabai norėjo klau- ganizacijos suvažiavimas. Tam kėdama 3,60—3,80 už kilo. Rū
siekusi Mažąją Diomede Ba mis žmonių judėjimui vis la shington Gail. Seserų kongre- syti savo viršininkų nurody- tikslui nacionalis komitetas pinamasi eksportuoti, tačiau
gacijos viršininkė.
j mų.
biau darosi ankšta.
jau gamina plačią programą. esą labai dideli muitai. ‘L. 2.’
laitę.

.

z

Lietuvos 100 litų

$10.00

Britanijos 1 sv. sterl.

4.85

Francijos 100 frankų

3.91

Belgijos 100 belgų

Italijos 100 lirų

13.89

5.22

Vokietijos 100 markių 23.80

D R K O a X s
u

DRAUGAS

kai kurie musų aukštieji

eina

inteligentai

vertelgų biuruose pelningas

suteikiamos ištaigingos nemokamos kelionės į

asi Metų — >8.60. Trlma Mėnesiams — 1* 00, Vienam
Mėnesiui — 76c Europoje — Metams >7.00. Pusei Me
tų — *4-00, Kopija .430.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų'
tina, jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam
tikslui pašto ženklų.

užjurį. Atsidėkodami už numestų trupinį, per-

Užsienio skolos. Jos užtrau- tinių palūkanų. Jos išpirkimo

žudymo darbą, vavimo metais daugiausia ne m, sausio 1 d. išmokėjo 558,- į
827,32 dolerių. Iki birželio 1Į
Paprasti tžinonės, paskaitę tokias reklamas pinigais, bet visokių reikmenų
d. 1929 m. sumokėjo 96,375 t
veržte veržiasi iš skurdžių Lietuvos gyveni pavidalo. Šiuo metu gera dalis
mo sąlygų ir būriais plaukia į tokius kraš- tų paskolų yra likviduota. Pir- litų palūkanų, o visa skolos !

ū

moji paskola, turėjusi didelės suma reikės pradėti mokėti
1935 mot.
Bendros Lietuvos gyvenimo sąlygos ir svarbos musų valstybės atgj2) Skola Jungtinėms Ame
yra labai palankios bėgimui iš Lietuvos. So- mimo buvo gauta iš Vokieticialinė, teisinė ir ekonominė darbo žmonių bū jos. Tos paskolos buvo gauta: rikos Valstybėms. Ši skola pa

tus, kur jiems gręsia žuvimas.

“DRAUGA S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

1918 mot. savivaldybių ku- s^darė už nupirktus 1919 mt.

klė juos verste verčia dairytis aplinkui ir ieš

Amerikos karo likvidacijos
koti svetur jei jau ne laimužės, tai bent ra rimo reikalams 10 mil. mar.komisijos
prekes — maisto
maus kapo. Visokie vertelgos, ir net musų j-įų
1919-20 m. prekėmis ir pį.'dal-''kus> ™stus- drabužius ir
profesoriai nurodo jam net kelių, kur jis gali
greičiau sau kapui vietos rasti. Iš kitos pa- nigais 100 mil. markių.
j®’’ ^so Pre^ buvo nupirk-

Publlshed Daily, Ezcept 8unday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — >«.00, Slz Months
— >8.60, Three Months — >2.00. One Month — 7Be.
Burope — One Tear — >7.00, Slz Months — >4.00,
Copy — .08c.
Adverttslng ln "DRAUGAS" brings best resulta
Advartlslng rates on applloatlon.

f

6,081 546 97 dolerius Ta
j skola pasižadėta grąžinti 1922

sės, tos pačios inteligentijos virtunėa vienu, m9 m
plunksnos brūkštelėjimu taip pakeičia žemės.j

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

reformos įstatymą kelių dvarininkų

, m, birželio mėn. 28 d., bet atė-

naudai,

Viso 115 aut markių su-:jus tam termiplli< ncgrąa,lta.
kad iš karto susidaro 15 tūkstančių naujų
mai. Tai paskolai likviduoti i 1924 m
Mi„
kandidatų į tą šalį, kur, pasak, tų pačių išpagal 1918 m. gruodžio mėn. tavo pradėtos dreybos de, jo3
ęivybės garbintojų, sifiliu sergą 90% gyvento
30 d. stygas buvo sutarta|_
gr^
niOj_______
p,5ibaigusio8
8usi.'
___
o___
___
W. Irving Člover, antras asistentas “Postmaster Genejų, nekalbant jau apie kitas šiurpulingas Bra
grąžmti *Dariehnskasse i Ost’^^ \^stan^u tą skolą irai”, Wasįdngtone, laiko rankose laišką iš Vokietijos, kuris
zilijos gyvenimo sąlygas.
pirmąją seriją išimtų iš apy- , 62 metams, išskaitant prekių I sumušė greitumo rekordą. Iš Berlyno į Cherbourg’ą jis
Emigracijos epidemiją mes laikome musų vartos Lietuvoj oštų, kas irįr dar
dol pri- Į išsiųstas orlaiviu. Čia ji paėmė greitasis vokiečių garlaivis

DIENOS KLAUSIMAI
TAUTOS ŽUDYMAS.
Lietuvą yra užkrėsta ypatinga emigravi

mo liga. Sakoma, nerasi ten jaunuolio, kurs

tautos žudymu ir visus, kurie prie tos epide

nepaisant

mijos platinimo, garbinimo prisideda,

arba

kur. Del to, Kauno “Darbininkas” tą liūdną

kurie sudaro sąlygas tokiai epidemijai tarpti,

reiškinį vadina tautos žudymu. Jis sako:

mes laikome kad ir netiesioginiais tautos žu

Lietuvių tauta yra pergyvenusi

dytojais. Gal iš tos, epidemijos kas daro ne

labai

buvo padaryta,

įvedus 1922* ug.usįų procentų per tą lai- “Bremen”, nuo kurio jūrėse pakilęs orlaivis

m. pabaigoj litiĮ valiutu Ibr-’ų _ vis0 6>434j011;97

sėtkai ir daugiau tūkstančių musų žmonių.
Tas skerdynes musų tautai yra ruošę musų

tautos pavergėjai. Bet lietuvių tautos žudy

mas buvo ir tebėra vykdomas ne vien kruvi
nų skerdynių, begalinių kalinimų ir nepakelia

mų bausmių keliu. Prie tų žudynių daugiau
sia prisidėdavo musų kaimynai, bet ir musų
pačių tarpe buvo ir tebėra nemaža tokių žmo

nių, kurie savo asmeninio pasipelnymo vardan
gatavi yra užmerkti akis ten, kur liejasi bro-

mylių

do). nuo krašto) atnešė į New Yorką, o iš čia vėl orlaiviu at

susitarinlu suma. neštas į Wasbingtoną. Taigi iš Berlyno į Washingtoną laiš
mas buvo padarytas 1924 m.!žintos p^,^
skolą kui ateiti ėmė tik savaitę laiko.
1
maišai tos paskolos likvidavi-jBūm(>je

kių į Liepojaus

v lių kraujas, kur varomas tautos naikinimo
darbas. Žinoma, mes neturime čia galvoj žu

Žymiausias lietuvių tarpe riuitibrinatikas

vusius kovoje už Lietuvos nepriklausomybę,

(įvairių monetų — pinigų rinkėjas) yra dr.

nes kiekvienas žuvusis už nepriklausomybę y-

Al. Račkus. Jo monetų kolekcijoj

ra išgelbėjęs tuksiančius. Pagaliau, mirę už

lietuviškų ir kitų tautų monetų yra daugiau,

Lietuvos nepriklausomybę nėra žuvę. Neminė

negu Kauno mušėjuje. Ik. Raukus, priklau-;

sime taip pat ne šiurpulingų politinių kovų,

sydamas prie Amerikos numizmatikų draugi

kurios kone kasdieną reikalauja vis naujų

jos ir būdamas Chicagos skyriaus valdybos

uostą, 19271

metais sumokėta Anglijai 119,-

inio paskoloms paskyrė — 1,-

doj

3) Skola Anglijos iždui. Ta!851’000 lk iS vls0 2.851.000 >‘-

862 sv. steri. skolos, pasida skola susidarė taip pat už gau .Pal"kanoms ™>Kti

Tebesa»čk>s dar
skolos yra šios:

užsienio je 150,000 sv sterl., kuri su-!^u s^oloms ir palūkanoms mo- Gerbiamoji “Draugo” Red.
atarta sumokėti iki 1932 m. !.'k4ti ’929 m- reikSs B vis° 6-' '
Prašau paaiškinti, koks yra

1) Lietuvos laisvės pasko iš 5%. Iki 1929 m. sausio 1 i69’131

nė kol kas nelabai skaitlingai dauginasi į ki

merikės centus su Linkolno atvaizdu, kuriuos’

tus kraštus, bet dėl to toji šviesuomenė daro

nukalė lietuvis dailininkas Baranauskas, apie nų monetų, bet jų pasirodymas buvo daug

daug pastangų, kad kuo didžiausi būriai mu

kurį dr. Račkus pažadėjo parašyti plačiau. Jo menkesnis, negu dr. Račkaus, kuris, ištikro,

vydui nėra galo.
Parodą, lankiusiems dr. Račkus išdalino

sų brolių apleistų savo gimtąjį kraštą.

paskaita kongrese apie

sukėlė šauniai lietuvius atstovavo. Tas, žinoma, len

10,000 Lietuvos centų atminčiai. Ir tuo, žino

Mes turime čia galvoj tą emigracijos epi
demiją, kuri yra apsėdusi tiek musų prastuo
menę, tiek musų šviesuomenę. Per trumpą pa

lyginti laiką, toji emigracijos epidemija yra

apie 50 tūkstančių sveikiausių

Baranauską

tikrą sensaciją ir ovacijų.

Visokie vertelgos, o gal but net ir musų

MAI.

riusios ryšy su linų monopolio tas iš Anglijos 1920 metais j-' vjdaus skol« 12>812 W- ir už'
vairias reikmenis, viso sumo- :.s'en'°
3,305,319 lt. Tuo buįvedimu Lietuvoje.

(rinkiny)

tautos kamieno atžalų. Tiesa, pati šviesuome

aukų.

KLAUSIMAI IR ATSAKY

nustatė:

Iš šitų duomenų matome,
skolos
sumokėta
pirmininku, nekartą labai gražiai
lietuvių la Amerikoje. Ta paskola bu tos
vo užtraukta pas Amerikos 30,000
sterl.
(1,- kad Letuvos valstybės prasisv.
vardą pagarsino mo-kelininkų tarpe.
Praeitą savaitę Chicagoj įvyko pasaulio lietuvius 1919-1923 m. laikotar 760,400 lt.) ; iki 1929 m. bir-1 skolinimas nėra didelis. Visa
i
numizmatikų konveneija prie to ir paroda. py nepriklausomybei išlaikyti želi 1 d. sumokėta dar 30,000: valstybės skola sudaro tik aįvairiems besikuriančios sv. sterl. ir 6,000 sv. sterl. I pie 1-3 metinio valstybės biuDalyvavo ir dr. Račkus, išstatydamas paro- ir
dai labai įdomų lietuviškų pinigų rinkinį nuo valstybės vidaus reikalams. (293,400 lt.) palūkanų. Tuo bu d,žeto, tuo tarpu kad yra val
akmens gadynės iki šių laikų. Išstatė ir A- Jos buvo realizuota iš viso 1 du iki 1932 m. tos skolos lie- stybių, kurių skolos 10 ir net

pražudžiusi

(500

Tvr«rkrinS
i Pi lravnu 1923 n.im.>.\ Q budu? .kad pirmus 1Q me_
pradžioj ratifikavus
vien pinigini, bet ir politinį biznį. Viskas ga
seimui sutartį su Vokietija., tų teks mokėti 3%, o likusius La 90,000 sv. sterl. arba 4,lima šiais laikais. Bet dėl to mes ir keliame i
20 kartų didesnės už jų me
aip pat 1 viduota 1921
- 52 metų _ 3,5% Ikį 1929 1U. |122>600 R kursu 49 lt
į
savo balsą prieš šį šiurpulingą reiškinį ir
tinį biudžetą. 1923 m. sausio
v ,.
,
. ,
.....
,
, 1926 metų bėgy, skola Prancusausio
1
d.
sumokėta
tos
skosaukiame kovon su ta epidemija visus, kam ...
.
J
c
„
;sv. sterl.
1 d. vienam Lietuvos gyvento
brangi lietuvių tautos gyvybė. Visos vi- ^&1 smno^e ai*
in • ran Uos 127,239,47 dol. Palūkanų
.
.
yra
jui teko 38,36
lt. valstybės
kų uz gautus 30 garvežių, a-iįy 1929 nl_ sausio 7 d sumo_
Bendrai Lietuvos valstybe
suomeninės organizacijos, visi geros valios pa
skolos, tuo tarpu kai kitose
inunicijos, kariams drabužių
• iQ9u
'šiais metai 1 d. vidaus ir užtriotai privalėtų pradėti planingą kovą ,su ir kitokių reikmenų. 1924 mt.: ] birželio į
skolos’ įmokėta'-sienio skolų turėj'° iš viso 87’’ valstybėse — Prancūzijoj, Ansumokėta
Anglijai
16,811
s4
35>098
doL
ir
procento}
49,634,- (728>935-82 H. feiais metais vi- g'ijoj? Vokietijoj, Lenkijoj ir
emigracijos epidemija, kuriai mes nerandame
kito vardo kaip tautos žudymas.
kitose — vienam gyventojui
sterl. skolos iš 1919 m. už at-Į55 dol< lieka
tog skoiO3 jdaus paskoloms amortizuoti iŠ
valstybės skolų tenka nuo 10
vežimą pirktų iš Amerikos pre mokgti įkį 19g6 m 6^71,'674,- !viso
1 mil- Htlb užsie'
KELIA LIETUVIŲ VARDĄ.
iki 50 kartų daugiau.

daug visokių skerdynių, kuriose yra žuvę de-

A

už 1,848,150 dolerių iš 5% me

vėjimais reklamuoja tautos

vai. po piet

iš Lietuvos,

(Tąsa)

mirkusį lietuvių ašaromis, tie inteligentai, sa- J ta taip pat pirmaisiais musų terminas 1935 mt. Valstybės ,
vo vardais ir nupelnytais visuomenėje pasiti- nepriklausomos valstybės gy iždas už tą. paskolą iki 1929 ,

HeCaktorlus priima — nuo lliM lkl 1S:M vaL
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

LAIŠKAS IŠ VOKIETIJOS SUMUŠĖ REKORDĄ.

vietas, kitiems

PRENUMERATOS KAINA; Metams — ><■••, Pil

nenorėti} išvažiuoti

LIETUVOS VALSTYBĖS SKOLOS.

tiems Vertelgoms į pagalbų. Vieni jų gavo tų

Ueln* kasdien. Oskyrua sekmadienius

Antradienis Rūgs. 3 d., 192JJ

■

- ..................

■

skirtumas

bilijono.

Daug kartų prisiei

na turėti ginčai: vieni sako,
kad, esą, tas pats milijardas
ir bilijonas, o kiti — kad vie

nas bilijonas — tai tūkstan
tis milijardų. Katrų tiesa?

Su pagarba

-

kus erzino ir dėl to savo spaudoje labai pik

tarp milijardo ir

Draugo” Mylėtojas.
Iki karo skirtumo

nebuvo

ma, savotiškai Lietuvos vardas išgarsinta. Be tarp milijardo ir bilijono, o
to, dr. Račkus nepatingėjo papasakoti gražių ^^^e karo vokiečiai skirtumą

tautos priešų agentai visokiais budais viliote

Amerikos spauda ypatingai gražiai pas tai apie dr. Račkų ir bendrai lietuvius atsi

vilioja musų žmones į tokius kraštus, kur liet.

tebėjo dr. Račkaus eksponatus, dėjo jo paaiš liepė, tam tikslui pašvenčiant ištisas dienraš

dalykų apie lietuvių tautą tiems, kurie paro- įi' e<^‘ • 1,000 milijonų pavadi

gręsia pirmiau vergavimas, o paskum visiš

kinimus. Del to užsigavo lenkai, kurie ir-gi čių skiltis. Bet tuo perdaug stebėtis netenka,

kas išnykimas, lr tenka drūčiai stebėtis, kad

parodoj dalyvavo, išstatydami keletą savo se- nes iš seno yra žinoma, kad lenkiškam pa-

(Joje lankėsi. Tuo daktaras gražiai savo tau
tai pasitarnavo, garsinant jos vardą.

Stasius Būdavas.

dų — bilijonu.

jausmų skaistumu persunkta kaimietė...

šarų plautos... Net ir dabar jos atrodo taip

prie gražiojo paveikslo palikusi kvapią

kampus ri padarė baisiausias bedugnes...

O turte, turte, kada tu atitrauksi nuo ke

vandeningos, drėgnos.. Dar didesnis pasi

rožę, dangiškos malonės uždegta išeina

Andriulienė dar nesenai kilusi iš li

lio savo baisią tvirtovę, kad Dievo ran

tikėjimas kaupiasi jos širdy...

iš bažnyčios...

TAMSUS SAULĖTEKIAI.

kos glostoma vargšės mergaitės širdis sa

Pakilo Mortelė nuo žemės ir greitai

--------------- Apysaka. ----------------- -

vo javismų drėgna galėtų palaistyti jau

pribėgo prie altoriaus... Ir visa lyg suak

turtingo dvarininkaičio troškimą ir

menėjusi, deganti baisiu karščiu, įsmeigė

no,

(Tąsa)

no milijardu, o 1,000 milijar

į malonų paveikslą ašarų trinamas -akeles..

pradėti naujo gyvenimo karaliją I...

gos. Akys jau šviesesnės ir pati troboj

Nuleidus galvą slenka rinkele. Žmo

nių daug. Ir jai taip nejauku rados...

i—

lengviau slankinėja.

Mortelė, prislėgta tirštų, bet malonių

Veizėk, veizėk, Bartkienė, a ma

ir švelnių minčių, pašoko nuo atdaro lan

tai, vot, kas ten?... — pertraukė kalbą

go ir stengės išsiblaivyti nuo gilaus užsi

Laumėnienė.

svajojimo.. Paskui pribėgo ir pabučiavo

Nyki ir tamsi kaimiečio grytelė... Vo

Nurviro Mortelės galvelė ir keli pluoš

— Šv. Panelė Neperstojančios Pagel

ras, svirplys ir baikšti pelė artimiausi

tai blizgančių plaukų nukrito ant drėgnos

bos — tiek tepravirpa jos lupos... Sunertos

— No, no, ar tik ten ne Mortelė?

motinos ranką. Suvirpėjo širdelė ir stip

jos draugai... Bet Dievo pasiuntinys vi

kaktos... Ir vėl pasiliejo maldos upelis, ir

Mortelės rankos tik spaudžias, spaudžias

— Nn je, nu je.. — meldės naba

riai, stipriai įraudusi paprašė:

suomet aplanko tą dvokiantį kampelį ir

vėl širdelė suvirpo begaliniais, begaliniais

prie virpančios krutinės... Kaimietė mer

naujos palaimos šviesuliai apsupa gyve

prašymais... Tokią prašymą gausybę te

gaitė nieko daugiau ištarti nebegali... Ji

ninio svaiguliu prispaustas sielas... Ir su

gali ginčyti tik siela, pajutusi pirmąjį jau

nemoka: jos lupos nepratusios aukštų žo

mislyk,

liepsnoja jausmai — jausmai

natvės troškimų pilnatį

lr beprotiškąją

džių kalbėti, bet jos širdis, toji karštoji

lingai pusbalsiu šuktelėjo Bartkienė. Keli

nenumaldomoji versmė lieja tokius stebu

vyrai nugirdo ir priėjo.

šventi... Plaukia

jie paslapčių

skaidrus,

banga..

jausmų audrą...

— Mama, aš biski išeiti norėčiau...

gėlė.
— E* nieko nepadarysi, vaikei, ne-

ponaičio

negausi... — pavydu

— Apie ką. čia šnekat? — paklausė

— A je, vaikei kad vėlu, jau kurs

čėsas...

— Mama, aš greit parbėgsiu... — ir
antrą kartą pabučiavo ranką.

— O kur mislij, Mortėl, bėgti...

Ir retai pas juos pastebi... Plaukia tokį

Mortelė mylėjo Aleksandrą..

klingus dėkingumus, tokius degančius pra

ilgą kelią, koks tik gali būti tarp šven

Pamaldos pasibaigė Mortelė vis dar

šymus, kokių dažnai nepergyvena ir da

tumo ir niekšybės... Ir suvirpa meile al

tebeklupėjo.. O ant kojų vos tik taikės...

lios, monytos Veidmainės miestietės... 0 to

suojanti širdis, ir tyliai, tyliai, kaip mir

Jau pasibaigė “Kas nor Panai”, o ji vis

ji jos kalba tyli... Taip tyli, kaip juodojo

ties valandos kvėptelėjimas, ji dnnksena

prie Šv. Panelės Neperstojančios Pagelbos

nakties sparno plasdenimas, bet tokia gi

Nieko neišgirdusi Mortelė nuėjo; mo

į širdį, liūliuojančią aukso blizgesy... Bet

altoriaus... Tr jai taip meili toji

li, kuri ir žemę persunkia ir gerojo Die

terys, grįžusios į namus, dar labiau pašė

— Ne, mama, nieko nemislyk...

turtas, tas prakeiktas gy venimo stabdis, nž

Mergelė... Ir kokiu nekaltu, tarsi ryto sau

vo kojas pasiekia...

lo liežuviais malti...

— Nu bėk, bėk, kad jau taip nori,

sklendžia duris jaunos mergelės jausmų

šventybei: ir vysta jaunos meilės jėgos,

Apsižvalgė Mortelė — bažnyčia be
lės šyptelėjimu ji žiuri į Mortelę... O jos
akys tokios stebuklingos... Mortelė, rodos, ' veik tuščia.. Pribėga ji prie altoriaus ir

norėjusios parodyti, kaip laiminga ir kilni

taip ir mato, kad jos buvo daag, dattg a-

Dievo

pabu&uoja jį... Išbrista kelios ašaros ir

— Į dvarą, pas mergikes — pame

Vienas.

— O apie tą pasileidėlę, Andriulie

— Kad

nės Mortę..

L •

lavo Mortelė.

8*

Saulė pabėgo...
Apsnūdę šešėliai sulandžiojo į visus

man,

vaikei,

širdis

kažko

taip...

ale tik veizėk, kad ko blogo neatsitiktų..

— Nieko, mama, niel
(Bus daugiai!)

LIETUVIAI AMERIKOJE

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KĄ

d
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Antradienis, Rūgs. 3 3., 1929

Telefonas Boulevard

DARYTI, KUOMET BŪ
tui, policijos tarnui arba ki
NI SUARESTUOTAS?
suareštuoti į-

žmogus vardintą, asmenį.
Policistas, arba kitas oficiebūna suareštuotas, yra klausi
mas. kuris, gal, užhrterosBos ri„S, paima įsakys ir suima

Kų daryti kuomet

| PhUadelphųo. šv.

Ofiso Tel. Vlctory 8687

1919

"Mano kelių savaičių kūdikio vldurėiiai sukietėjo
nuo mano pie
no”, pasakė viena motina iš Ncbraskos. "Jis neleido miegoti naktį- oflgo Valandos 9 Iki 12, 1 Iki 3
mis lr mono vyras snausdavo ant
dieną, ir t:80 Iki 8:36 vakare
Sis tas.
Kun. J. Kauiakis sugrįžo.
doėko ofise. Po to daktaras patarė
Š. m. rugp. 27 d. sugrįžo iš duoti kūdikiui Castorijos ir Jau se 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Rugpiučio 23 d. š. m. Šv. Ma
kančių dieną. vaikas "buvo geresnis.
Chicago. III.
nnr rboras Tirt rww4.iri. ' Liotuvos klU1- J- Kauiakis, '. Jo vldurėliai velkė gerai ir jis dau- Netoli 46th Street

khgstoi, pi.

Tas įsakymas leidžia policis-

tam oi'icieriui

nmiBEinM, n.

DAKTARAI

KŪDIKIS TRUKDO POILSĮ
PAVARGUSIO DARBI
NINKO.

Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. S. A. BRENZA

Kazimiero f“ "“S" TiSTSS

įvartot* išmani.
4yv#vo vcik
aoriai)
ir ' P»r. klebonas. Pasitikt prie
S Rez. Tel. Midway 5512
gali vartoti ir antrankius,J**“ j^jel
kad. buvo sakyta kad '^vo ^ew Yorkan atvyko vi- tarai visur pataria ją vaikams ir
ra susipažinę.
Kiekvienas prasikaltais ga- gu tas reikalinga. Jeigu sufnumsia6
!«as būrys žmonių, kurių tarpe kūdikiams nuo sukietėjimo, deglio,

visus, kurie su tuo dalyku nė

DR. J. P. POŠKA
3183 8. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
plet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą-

DR. R. C. CUPLER

li būti suareštuotas.

Ir netik

asmuo nenori erti skaifa - važia?rimo j Atlantic buvo kun- Pauluantas iš Dhi-

areštuotas

prasikaltėlis,
policistas gali su policistu, tai policistas gaj žadėta ir ištesė-1ludelphia’ Pa’ ir kun- S* Drau S
suareštuoti asmenį, kuris ne- li imti bile kokias Pnemones'ta Chonii ta ekskursija atsiė- įgclis iš Easten» Pa*
aiškiai elgiasi. Įstatymai nūs-1 priversti jį, net jeigu suaręs-į

$T80M________________________________

Choro nariai nei truputį ne

"BAYER ASPIRIN”
TIKRAI SAUSUS

nusimena, kad ištuštino iždų.

laipsnių. Žmogžudystė yra ar- li jį šauti.
Visi yra patenkinti lodei, kad
Žiaurias prasikaltimas. Tarp į Laukiant teisėjo, kuris klautų važiavimų padarė istoriniu.
kitv. yra užpuolimai, apvogi- sys reikalo, įvairių valstijų įs.

Imk be baimės kaip nurodyta
unai ir t t. Kaikunose vietc- tatymai leidžia policijai imti *. v
.s
rie bus tikrai papuošalas iš
* ‘Bayer pakelyje”.
se peržengimas vietinių regu- suareštuoto asmens fotografieivio lietuvio kambario. Dai
iacijų yra prasikaltimas.
į jų, daryti pirštų įspudos resuarštavimų ' kordų, daryti kratų ir atimti

kokio nors asmenio, reikia nu- nuo jo apkaltinančius daiktus.
Yra

eiti pas teisėjų (taikos arba

įvairus

suareštavimo

ADVOKATAS

Gydo stalgias ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų ir vaikų

Ofisas 2403 W. 63 Street

DARO OPERACIJAS

Valandos; nuo 2 iki 7:80 vai. vak.
kasdien. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai.
po pistu.

Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
6693 Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. ▼.
Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Ganai 2116
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L YUŠKA

viains, kurie prisiuntė

savo

sveikinimus
per radio stotį
apsigintų. Įrodymai prieš apkaltink) žmogų turi pertikrin- WP0- Tai yra įrodymas, kad

esame susidomėję ir tuo pat
ti teisėjų, kad byla prieš jį y- į
11 Ko. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9 -6 ra teisinga. Jeigu tokių įro->°dome amerikiečiams, radio
Vakarais
dynų nėra, apkaitintas gali' sWSi’ savininkams, kad esa3241 SO. HALSTED STREET
T*4. Vlctory 0562
buti paliuosuotas.
me “«“•'<» "tylčtojuis, klau7-9 v. ▼. apart Patredėlio ir

DR. M. T. STRIKOL

1900 S. HALSTED STREET

visų plačiųjų Amerikų ne tik

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

NAMAI:

4193 ARCHER

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarns

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

OFISAS

bayer

brangiausis turtas, pasiekė po

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

(gydytojas ir CHIRURGAS;

kurios tai dainos, musų tautos

ADVOKATAI:

žmogus išklausoma, kad save

OS. J. J. KOWARSKIS

CHIRURGAS

Saite kO#
1578 Mihvaekee Avė.
Tel. Brunsurlck 0634

navo iš radio stoties IV. P. G.,

policijos, arba pas panašų vir- budai, pav., jeigu žmogus pa
lietuvių namus, bet visu tų,
sininkų) papasakoti jam visus : daro tik. sukilimų, tokį galima
kurie tik myli muzikų-dainas.
faktus, išvardinti žmogų, kurį suareštuoti apeliuojant į poChoras yra labai dėkingas
nori kad suareštuotų, ir pri-' licištų. Kaikuriuose atsitikimusų spaudai, kuri savo skil
siekti prie visų faktų. Jeigu, niuose policistas gali areštuo
tyse paskelbė Įvykį visų žiniai.
teisėjo nuomone, yra prasikal ti be įsakymo.
Jau čia ne tik chorui ir jo
Antras žingsnis yra išklau
timas, tai išduos įsakymų (vasymas. Teisėjas sušaukia vi- .vadlli
*>* «arbs Tj’
rantų)
suareštuoti
žmogų.
sus liudininkus, kurie k$ nors i s‘elus išeiviams, kas yra aiškiu įrodymu, kad kulfcurejažino apie reikalų, ir apkalba
me, žengiame pirmyn. Labai
visų atsitikimų su jais. įvai
kuriose valstijose apkaltintas choras
. t“™8 liet“

A. A. OLIS

DR. T. DUNDULIS

“G,”).

Virginia 0890

DR. A. RAUKUS

Rea. tel. Veji Baran 6358

GYDYTOJAS IR

tato
baudžiamus prasikalti- tuotas asmuo norėtų nuo po
nius. Prasikaltimai yra įvairių lieisto pabėgti, policistas ga-

Pageidaujant

Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais
ir Ketvergais vakare

(68)

slogų, nerimavimo ir tt.

AVĖ.

Res. 66 41 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8 Nedelioj 10-12

valandas; prlefi pietus pagal sutort]
Namuose 2-4 po plet. offse 6-8 ▼. ▼.

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel.

Lafayette

5791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 rak.

Tel. Hemlock 3151

DR, V. S. NARYAUCKAS

Jeigu nematote
“Bayer Kryžių”
ant pakelio ar piltų, tai jus negau
nate tikro Bayer Aspirin, kuris yra
milijonų užtikrintas saugus lr gy
dytojų nurodytas per virS dvide
šimts penkis metus del
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 tal-gl parduo
da bortkose po 24 ir 100.

DR. A. A. ROTU

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2485 West 69 Street

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

A. L. SAVUMUS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue
Tel. Kenvood 5107

CHICAGOJE

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drexel 91*91

VaL: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

nuo

6 iki 8 vai. vak.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyrifikų
Valkų ir visų chroniškų ligų

Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

pagal

sutarti

OR. S. KEZ1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 3102 So. Halsted SL Chicago
Ofisas
2201
West 22nd Street
arti 31st Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6223
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Rezidencija: 6640 So. Vaplevvood
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
A/enue
Tel. Republic 7868
10-12.
i
Valandos 1 — S&7 — 8 v. v.
Nedelioj: 10 — 12 ryto

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

apart

Tel. Canal 0257 Res. Prospeet 6639

DR. P. Z. ZALATORIS

X Dievo Apveizdos
par.
iš jų vargoninkas, p. K. Sabonis i šventadienio ir ketvirtadienio
j
Bet kuomet yra įrodymų,
savosios muaikes — dainų. jau sugryžo iš Lietuvos. Sa- '
Gydytojas
ir
Chirurgas
gydytojas ir Chirurgas
tai apkaltintas gali būti tuoj
ko praleidęs vakacijas labai i
.Laikui bėgant ir musų lietu
nubaustas. (Daug-ely atsitiki
1821 SOUTH HALSTED 8T.
gerai. Sugrįžo pasunkėjęs a- O P T E UI TRISTAI G558 SO. HALSTED STREET I
vių chorai ir dainininkai bus
mų, teisėjo viršininkas gali
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
pie 20 svarij. Jisai bus už-j
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
(John Bagdziunas Borden)
Valandos, ll ryto Iki 3 po pietų
nubaust, prasikaltėlį sulig sa-'
lietuvių dainas dai- kviestas į brolio Vlado pager8 Hd 8:80 vakare
ADVOKATAS
btuvių piknikų rugsėjo 8 d.
nuoti
per radio.
vo valios). Tokiame atsitiki
OPISAI:
Aušros Vartų par. darže ir
14<46 S. 49 Ct.
2924 VVashington
105 W. Adams St. Rm. 2117 me prasikaltėlis gali daryti ■ Sveikinimai gauti iš šių:
papasakos apie visų Lietuvų,
10-12, 2-4. 7-9
12-2, 6-6. Blvd.
TeleplMM Randolph 6737
Joseph
Žemaitis,
Montreal,
vieną iš dviejų dalykų savęs
o ypatingai apie dzūkų kraš
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
AM W. 82 St. « « « vak. apsisaugojimui: jis gali paro Canada, Julius Pocius, Sirns- tų.
Perkėlė
;v« ofisą po numeriu
X Jurgio Lobikio
namasa I
dyti Įrodymus, kad jis nekal bury, Corm. Ant. Baltrušaitis,
Telephane Roosevelt 9090
po num. 2329 So. Leavitt ir
4729 S.
Avė.
Gydytojas ir Chirurgai
Le=wiston, Me. Vytautas ŠirRante: « fld • ryte Tel. Repub. 6600 tas, arba gali apeliuota , aukš
kartu biznis jau kitose ran
SPECIJALISTAS
REZIDENCIJA
tesniam teismui del tolesnio' vy3a*S Brooklyn, N. Y. Ona kose. Namų ir biznį nupirko
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
Džiovu, Moterų ir Vyrų J-*gų
Ignas
Bergis.
sprendimo ir tada prasikaitė- į Stadelninkas, Hartford, Conn. westsidietis
Tel. Cicero 2888
Susitarus Vai. ryto nuo 10—12 nuo a—< po
LIETUVIS AKIŲ
pietų: 7—6:30 vakar*
lis turi pristatyti parankų ir Lawrence Music Co.. Lewis Biznis naujose rankose gerai
eina ir turės gerų pasiseki
Nedėliomis 10 flS 18
SPECIALISTAS
OCtto 4r Roo. Tai. Bouhevard 5913
gauti advokatų kuris jį gintų. ton, Me. Mr. and Mrs. Bokan- mų.
TELEFONAS MIDWAY 2886
LIETUVIS ADVOKATAS
atiTa paranka yra užtikrini- tis, IVilkes Barre, Pa. A. A. T X• Pranas
-Palengvins
{tempimą nuiia
kurta
•
• Zakarauskas
ii
i
*
’1,10 akių jtciiiprrir^
2221 West 22nd Street
mas, kad prasikaltėlis atvyks ’ Sapiega, Bridgeport, Conn. darė cigarų ir smulkmenų kra esti priežastim gaivos skaudėjimo,
Tel. Boulevard 1401
utuvę po num. 2101 Coulter svaigimo, akių aptemimo, nervuotuArti Leavitt Street
2464
SO.
HALSTED
STREET
asmeniai į tolesnį išklausy- į dosepli Leslie, Detroit, Mich.
T» v-irtn bnvn nrdpintn bot mo’ 8kftudam4 akIU Karštį. AtitatsT1" Y?® •
• aPtel^a’
sau kreivas akis. nuimu cataractus. Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
Telefonu Canal 2552
mų, kitaip paranka žus. Paran C. M. Stephens, New Britain, dabar ištaisyta ir gražiai at- Atitaisau trumpą regystę ir tolimą
pietų lr 6 Iki 8 vai. vakare
Rea.
8201 S. WALLACE STREET
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va ka gali būti pinigai arba ne Conn. Michael Yurkanin (sla- rodo. P-nai Zakarauskai yra >esystę.
vas) Hazelton, Pa. Mr. BruJuolūs
.visokių
gerų' Prirengiu teisingai akinius visuose
3343 SO. HALSTED STKEET
kare. Sered-MŪs ir Pėtnyčio- judinamas turtas. Abiejuose
darbų ir linkėtina, kad bizny- atsitikimuose, egzaminavimas daroValandos: Nuo 2 — 4 p. -p.
mis nuo 9 iii 6.
1 S TAI
atsitikimuose draugas prižada kas iš Du Bois, Pa. (Ten pat je turėtų kuogeriausių pasi mas su elektra, parodančia mažiau D B N
7—a vakare
sias klaidas.
Taip jjat telefonu sekimų.
turtų teismui. Jeigu prasikal stotyje).
Speclalė atyda atkreipiama moky
X Rugpj. 30 d. palaidotas
Office Boulevard 7042
tėlis nepasirodo, draugas gali i šaukė ten pat radio stoty iš
klos vaikučiams.
netekti pinigų arba turto, j Toledo, Ohio.
Vardo nesu- a. a. Jonas Juškevičius. Tre
»
jos ŠV. Mišios už jo sielų at-į Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaSvarbu prasikaltėliui bandyti žinota
sakė: name laikyta šv. Antano bažnyčioj.! J2arepo ^‘oml8 nuo 10 ryt0 ,kl
(Juonįb J. Grišius)
It RUSIJOS
sumažinti parankos sumų lig .^8 ^°°
makc-out...). tGražius pamokslus
i>asakė|
LIETUVIS DENTISTAS
4712
S.
ASHLAND
AVĖ.
bažnyčioj
ir
kapinėse
pats
4631 Š. Ashliid aV (2 lubos) mažiausio laipsnio. Yra žino-'. Visiems lietuviškas dėkų! gerb. klebonas kun. Vaičfinas.1
Gerai lietuviams filnomaa per 36
♦646 So. Ashland Avenue
metu* kaipo patyręs gydytojas, chi
Ant Zaleskio Aptiekos
Tel,
Boulevard
7589
' nių, kurie varo tikrų biznį su 1
------- --------rurgas Ir aAušerta.
Gražiai giedojo vargoninkų ,
Telat Banlevard 2800
parankomis prasikaltėliams ir
Musų parapija, rengia biiza- choras. Vietoj gėlįų daugelis Į
RESIDENCIJA:
I Gydo staigias
ir chroniškas 11Tel. Canal 6222
6516 S«. Roukorell Streot
gosvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
užprašė
šv.
Mišias.
Malonę
jie
ima
aukštų
atlyginimų
už
Pūtvėje.
Pradžia
rūgs
ė
jo

Telef. Republio 9713
jausius metodus X-Ray lr kitokius
tai. Tas gera kaiimriems atst
T, baigsis 14 dieną. padarė ir šv. Mišias atlaikė
I elektros prietaisus.
kun. A. Baltutis, dvejas Mi
likimams, bet labai sunku 1
riioro nariai pasiryžę dar Į jšias užprašė Leonas ir Mari- Prltalkymi akinių del visokių aklų
DENTISTAS
A Laboratorija
2201 WEST 22nd STREET
tiema, kurie neturi pinigų.
I Litelis ir baoaro
laimėjimui ’ joną Lnckai, po vienas
ENetoli ttoegan Street
(Kampas Leavitt St.)
Advokato klausimas yra ua skir5a dvi
tvanas
auksu. lena ir Zigmas Kazakevičiai,
ADVOKATAS
1W
18 STREET
Juozas ir Magdalena Luckai,
tfPTOMETRISTAfl
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
murbesnis. Yra daug gerų ad- p^rma $10.09, antra $5.00. ViNuo »:86 iki 1 ral.
nuo 1 Iki 9 vakare
VALANTIS: Nno 18 —
p|«tų lr
Marijona Urbonavičienė,
K.
_
«uo
«
Iki
7-4M
vsil.
vakare.
N. Dearborn Street
Mysoglaut,>
Ona
Juškevičienė
vokatų. Yra gerų “Jėgai aid” .so
ettee Onai 6116 Km. «p. Rhors
Room 928
6238. artoa Randolph 6800.
draugijų. Yru daugelis gerų 1 Taip pat visų nutarta daly- ir kiti.
Pėtnyčlos

DR. H. BARTON

somės ir reikalaujame

JOHN B. BORDEN

DR. VAITUSH, D. S.

DR. CHARLES SEGAL

DR. S. A. DOWIAT

Ashland

JOHN KUCHINSKAS

DR. A. X DERTASH

DR. V. A. ŠIMKUS

T

JOSEPH J. GRISH

DH. C. Z. VEZELIS

25 ME1U PATYRIMO

J. P. WAITfiHUS

DR. G. I. BLOŽIS

JOHN SMETANA, 0. D.

Tel. Franklln 4177 1
Nuo 3 Iki 9 vakare
viešų apginėjų. Yra advokatų, Ivaut Lietuvių Dienoje, per
T»7
Kssnp. Michigan Avė.
Tei. Tutiman 5960
! kurie neturi patyrimo ir jų Labor, Day, tai yra rugsė-

wm

Tei

H),(K)OVASAROTOJŲ
APLANKĖ KURORTUS

8928

10,000 vasarotojų šiemet esu

apręsti, ar advokatas geras ar ! vienyti chorai skaitlinje 300 apsilankę

F. W, GHERNAUGKAS

blogas

nuo

sumos,

jis

rei- j dainininkų.

kalauja. Reikia samdyti tokį, \

ADVOKATAS
184 North LaSal 1 e Street
CHICAOO. ILLINOIS
Nuo 9:30 Iki I ral. vak.
Lacai Office. 1900 so. Union Avė.
nei. ROTsrrelt 8710
V«L nuo 6 Iki » vok rak.

Negalima, nas dainuos visų parapijų su-

ginėjus.

menkas

kokis ateis

ant

Tas pats

v

<<i

i

katu, arba4 legal aid” organi

'

7flpi-in

WC1W

T 1
U 1L 8

krašto

krantėje ir Nidoje. Dar ir da

PAfcACHKK SKAITYTI

**WtAUO4*

“L. Ž.”

j.

OUSSEN

1801 South Ashland Avenuez

L MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVh

Ekapertoa tyrimo aklų Ir TJrTtafkymo
akintų

Platt Bld*.. kamp. 18 8t. 1 aukltoa
Paatebfiklt mano Mkabaa
vyksta iŠ įvairių Lietuvos vie Valandos nuo 8:80 ryto Iki 3:36 vaVaro. Peredonrts truo 9:88 fkl lt v.
ryt*. Nedėliomis nėra stACtų
tų ir'užsienio vasarotojų.
▼olandų. Room 8

bar, esant šiltoms dienoms at

išklausymo.

Todėl svarbu turėti gerų advo- PATS SKAITYK IR KITUS
.

Klaipėdos

kurortuose. Baugiausia Juod

Brimavrlck 0824

dr. a.

Lietuvis Dantistas
1679 MILWAUKEE AVENUE
▼adanloa; •-«. 1-6, 8-8:86
•ekmadlenlals Ir trečiadieniais
pagal eueHartmą.

nežinojimas teisių padaro iš jų jo 2 d., Saus Souci Parke. DaiTelephone Centrui

B. HEDZMAtl

Tel. Yards 0994
Tel. Lafayette 66X6

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VĄLANDOS:
Nodėl. nuo 16 Md 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 13 dieną,
Nuo 2 Iki 8 po pietų.

R f
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Antradienis, Rūgs. 3 d., 1929

*

mas; konfederacija — valsty- tina, kad pirmieji Maskvos caSKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
bių sujungimas; konspiracija rai įsakę po Kremlium įtaisy
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus del Budavojimo ir TalX Penktadienyje silpnapro — prieš valdžių sutartis; kon ti slaptus brangenybių san
sj mo Namų. Taip gi del atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.
I X P-lė M. Žibaitė, stėno- čių ligoninėje mirė a. a. Jo kurencija — supludimas ar su dėlius. Toj vietoj, kur dabar
Inšurlname uutomobilius. namus Ir kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY
grafė Peoples Fumiture Co., nas Remeris, GO metų amžiaus, sitelkimas; korespondencija— yra Kremlis, 1157 m. buvusi
2450 Wcst OOth Street
Telefonas Hemlock 6050
leido vakacijas North Dakota paeinąs iš Eržvilko parapijos. bendras arba abypusinis su pastatyta pilis, kurių, caras
X P. p. Petramentai ir po valst. Džiaugiasi turėjusi link Antradienyje, rūgs. 3 d., jį lai sirašinėjimais laiškais; konsis- Jonas III 1475 m. apvedęs
dos sesuo Marijona Laučienė tori ja — valdžios vienybė; milžiniška muro siena. Kadan- nų rašytojų Cicerono, Tacito,
ni Vasgirdienė leido porų sa sma laika.
Del geriausios rųšies
‘Ir patarnavimo, šaukit
(2058 W. 23rd Street) su šv. korektura — rašto ar skaity- j gi tais laikais buvo nuolati Tito Livijaus visų kurinių
vaičių vakacijų AVisconsin
GREEN VALLEY
Mišiomis Aušros Vartų bažny nio pataisa ar atitaisa; kor- nis totorių, puolimų pavojus, nuorašas. Jei tas butų teisybė
PRODUCTS
Valst. Sugrįžę džiaugiasi tu
Olsells šviežių kiauši
ir
toji
biblioteka
pasisektų
“
NOJAUS
ARKA
”
RAMOpo
racija
—
vienybė
arba
są

čioje,
9
valandų
ryto.
tai
Jono
III
įsakymu
buvo,
rėję linksmų laikų.
nių. sviesto Ir sūrių.
rasti,
tai
mokslo
atžvilgiu
tas
VOJ.
X
Aušros
Vartų
moterų
ir
junga;
konfliktas
—
riaušė
taip
pat
padarytas
po
žeme
Wm. J. Kareiva
X Stasys Galabauskas su
Savininkas
butų
neapsakoma
brangenybė.
merginų
draugija
savo
mėnesi
arba
kova
prieš
viens
kitų;
j
slaptas
sandelis
brangenyp-le Jule Šilkinaite susituoks
4644 So. Paulina St.
Rugsėjo 3, 4 ir 5 dienomis niame susirinkimo nutarė dar- faktas — įvykis ar atsitiki- bėms. Kad to sandelio paslap
rūgs. 8 d., 3 vai. po pietų, Gi
Tel. Boulevard 1889
BALABAN & KATZ
mimo Panelės Švenčiausios Bridgeporto ir visos Chieagos į buotis parapijos bazare įren- mas; organizacija — susidrau ties niekas nesužinotų, caras
TEATRAI
gavimas arba draugijos sutvė- liepęs, atlikus darbų, apakinti
par. bažnyčioje, Julė yra lietuviai turės progos pamaty- gjant savo būdų.
ti “Nojaus Arkų” šnekančiuo X Aušros Vartų Tretinin- rimas; motyvas — pagrindas italų architektų Fioraventį, c
Chieagos Teatre eina “Fast
AUGUST SPECIAL
“Dainos” choro narė.
se paveiksluose Ramovos .te kės darbuosis parapijos baza-' ar pamatas arba pavaras ar kitus dirbusius prie to darbo Compang” nepaprastai juo- Geras varnlsh ku
ris džluna J ke
atre.
jkinga
meiliška
komedija.
Kar
re
per
visas
devynias
dienas
priežastis;
organas
—
tautos
turias
valandas.
darbin.
nužudyti.
Tuo
slaptu
GRABORIAl:
Galima
vartoti
{tu
yra
rodoma
“
Circus
Cabaturėdamos
savo
būdų,
kuriai
bendrovės
ar
valdybos
viešas
sandėliu naudojosi ir kiti ca
ant
medžių
ir
Apie tai, kad “Nojaus Ar
jret,” veikalas taipgi pilnas fliorų arba kllgloboti
išrinktos:
O.
Jodikie-{išreiškėjas;
organizmas
—
rai,
kaip
antai,
Jonas
Žiauru
I juokų.
jonkų. Duodame
Simpatiškas — ka” yra didžiausias šių metų
Ūsienė, Radžiavičienė, 'viešojo išreiškimo medžiaga; [sis, kurs ten paslėpęs savo kny
McVickers Teatre tebeina trijų colių brušį
teatrališkas
vaizdas,
daugelis
n<
kiekvienu ga
Mandagus —
veikalas “Four Feathers.” su
Šaulienė, šarkienė ir Druk- orgija — garbinimas girtybės gynų.
lionu.
jau
žino.
Tas
veikalas
per
il

Geresnis ir Piges
Tai gyvas, avanturingas su Tiktai $3.00 Gal.
tenienė.
: dievaičio; ofientališkas — ry
Štai, to garsaus knygyno, visokiais
baisumais ir pravo- St. Louis “Dutch Boy” whlte
nis už kitų patar gų laikų buvo rodomas vidurX Aušros Vartų Federaci-i tinis; ornitologas— paukščių o ne aukso ir deimantų, ir no jais paveikslais.
lead 100 svarų .......................... $11.50
miesčio
teatre.
Daugelis
jį
ten
navimas.
Pure Turpentine ................. 80c. gal.
United
Artists
Teatre
eina
rįs
dabar
ieškoti
archeologas
jos
3
skyriaus
susirinkime
,
mokslo
mokinys,
matė, bet kiti del kainų aukš
- PRISTATOM VISUR
“Alibe”, atliktas pagarsėju
tumo ir del tolumo negalėjo penktadienio vakare dalyvavo | Rodos, nėra tokių svetim- Steleekis. Pasak užsilikusių ži sių artistų. Tie patys artis
pamatyti. Dabar Ramovos te- 15 įgaliotinių nuo vienuolikos j žodžių, kurių lietuvių kalba nių, tam knygyne buvę romė- tai yra pagaminę daug kitų
PAGRABŲ VEDĖJAI
pagarsėjusių veikalų.
! atre visais žvilgsniais visiems draugijų. Referentu mitinge nebūtų galima išaiškinti,
i
4414 So. Rockwell Street
Didysis Ofisas:
Roosevelt
Teatre
greit
bus
išrinktas
M.
Kadziauskas.
Seį
. P. P. S.
IŠSIRENDUOJA štoras tin rodoma “The Dance of Life.’
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APIE VARTOJIMĄ SVETIMŲ KALBŲ ŽODŽIU
BE JOKIO PAAIŠ
KINIMO.

STANLEY P. MAŽEIKA

uepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorlua neklaus Jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutaupysit laiką Ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu.
Mano Kadio — Sccpe — Raggi.
X-llay Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves. Ir Jeigu aš pa
imsiu Jus gydyti, tai )usų sveikata
Ir gyvumas sugryš Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio. Karnų, inkstų, odos.
kraujo, nervų, Mrdlea reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba Jeigu turit ko
kią
užsisenėjuslą.
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chronišką Ilgą, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėliokit nsatėlę pu mana.

DR. J. R. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 1616
86 W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 16 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo B IU T
Nedėliomis nuo 16 tyto Ucl 1
po pietų.

NAMAI ~ ŽEMĖ

$179
R. C. A. Radiola 44

$110
R. C. A. Radiola 66

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

Už $3,700 gausi 5 kambaiių

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS namų. Medžiais apaugęs lotas,
Išgirskite ir pamatykite pas: 60x267 arti Downers Grove.

JOS. F. BUDRIK,
3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Išlygas pritaikysime.
tyk

Pama

O’REILLY,
Priešais Belmont Stotį.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną.
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $500,000.66
8804 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6738-6716

PAUL M. SMITH & CO.
RF.AL ESTATE
lioans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo

Apieilnkės Lr kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage Ir paruplnam 1, 2nd morgago lengvoms
išlygoms.
Teisingas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

