
Katalikai paaaullonya turi kilnų ul- 
davln}, — Jneitl } lelmynaa lr J vi
suomenę Kristaus mokslų, atnaujinti 
įmonių dvasių. Jizaus Širdies vlelpa- 
tavlmas milijonų fclrdyse — tai musų 
ulduotla “Draugas” padia Jums tų 
apaltaiavlmo darbų atlikti Užtat, 
skaitykite lr platinkite “Draugų.”
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GRYZES KOMISIONKRIUS MALŠINA 
ARABUS SU ŽYDAIS

GENEVOJ PRASIDĖJO TAUTŲ SĄJUN
GOS SUVAŽIAVIMAS

Nėra Taikos Maskvos Su Kinija

“GRAF ZEPPELIN” KAIPIR NAMIE

PALESTINOS ARABAI 
PRIEŠ BRITANIJĄ

T. SĄJUNGOS SUVA
ŽIAVIMAS

GRYŽĘ IŠ RUSIJOS ŠVEDAI KOLONISTAI
■Th... .....................- ........................................... ................. ...........................................................................

1 ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KAIP LENKAI AIŠKINASI 
DEL DEMARKACIJOS LI

NIJOS UŽDARYMO

GAISRAS JANAVOJ SU
NAIKINO 15 NAMŲ

JERUZALE, Palestina, rū
gs. 4. — Iš Anglijos gryžo 
Palestinos aukštasis komisio- 
nierius, Įeit. pulk. Sir John 
Chancellor. Jis paskelbė į gy
ventojus valdišką, atsiliepimą.

Komisionierius pareiškia,

įGENEVA, rūgs. 3. — Ati
darytas dešimtasis metinis 
Tautą Sąjungos suvažiavimas. 
Be kitų suvažiavime dalyvau
ja Francijos ir Britanijos mi- 
ništerių pirmininkai — Bri- 
and ir MacDonald.

kad Londone buvę pasitarimų T. Sąjungai priguli 53 val- 
Palestinai pripažinti konstitu- stybės. Visoš turi delegatus, 
cinę valdžią. Del įvykusių Suvažiavimo pirmininku išri-

Pirm poros šimtų metų švedų būrys apleido Švediją ir išvyko laimės ieškotų j 
pietinę Rusiją. Tenai jie sukūrė švedų koloniją. Kada Rusiją apvaldė raudonieji, šve
dų didžiuma išsprendė gryžti į savo seną tėvynę. Parodoma, kaip jie traukiniu par
vyko j sostinę Stokholmą.

Varšuva, VIII. 13 (Elta) — 
Sąryšy su ministerio pirmini
nko ir užsienių reikalų mini
sterio prof. Voldemaro skun
du, adresuotu. Tautų Sąjun
gos generaliniam sekretoriui 
rugpiučio 9 d., kuriame nuro
doma, kad lenkai uždarė ad
ministracijos liniją Uciechos 
Alytaus rajone, kas aiškiau
siai prieštarauja balandžio m. 
Įsigalėjusiam ir Tautų Sąjun-

Rugpiūčio 12 d. vakare pu
siau dešimtą valandą Jonavoj, 
Kauno gatvėj 134 num., dėl 
nežinomos priežasties užside
gė pil. Segalio fotografijos 
laboratorija. Nuo jos liepsna 
peršoko ir ant kitų namų. Su
degė astuoni gyvenamieji na
mai, iš jų penki mūriniai. Be 
jų, ugnis sunaikino dar 7 ne
gyvenamus trobesius. Nuosto
lių padaryta apie 100,900 litų. 
Gaisro metu sužeistas darbi- 

_' ninkas. Gaisrą užgesinti pasi-

“GRAF ZEPPELIN” 
ARTI NAMŲ

NEAV YORK, rūgs. 3. — 
Vokiečių orlaivis “Graf Zep- 

žiaurų kruvinų riaušių tie pa- ūktas Gustavo Guerrero, Sal- Pe^h” arti namų — Friedri- 
sitarimai tolesniai nebūsią ve-^vadoro respublikos atstovas 1chshaven, anot apturėtų šian 
darni. Į Francijai.

Pagaliau pareiškia, kad a-

| Automobilių aukos
I
| Praeitą sekmadienį Cook a- 
I pskrity automobilių nelaimėse 
žuvo 8 žmonės. Tad šįmet li
gi rugsėjo 2 d. šiam apskrity Congress yiešbučio rūsiuose jau 582 aukos>

CHICAGOJE
VIDUMIE$TY GAISRAS

gos globoje sudarytam susi 
tarimui, lenkją telegramų age-i sękė tik siryt apie pirmą va 
ntūra “Patas” praneša, kad, ^and4- “R.’
esą, vietos lenkų valdžia bu- -------------------

NUSINUODIJO BEKASDA- 
MĄS ŠULINI

tatinkamomis priemonėmis 
kraštas bus numalšintas ir 
kruvinų riaušių kaltininkai 
bus aštriai nubausti.

Britjų kariuomenė visus Pa
lestinos pasienius saugoja, 
kad Į kraštą neįsibriautų gi
nkluoti arabai.

die žinių.

Orlaivis iš Lakehurst turė
jo išskristi pusiaunakčiu prieš 
sekmadieni. Bet kilo nepalan
kus skridimui vėjas. Tad lau- 

SHANGHAI, rūgs. 3. Iš ligi rytmečio. Išskrido a 
Maskvos aną dieną pranešta, pje 7:00 ryte.
kad Maskvos su Kinija nesu
tikimai kaipir pasibaigę, nes 
Maskva išsprendusi skirti

KINIJA PRIEŠINGA BOL
ŠEVIKŲ NORAMS

MEKSIKOJ PASIBAIGUS
7.7 tt .xv . 77 ““.r. ' militaristų valdžiaVietomis dar pasitaiko žy- naują viršininką Rytiniam ge- v

dų ir arabų kitų prieš kitus ’ležinkeliui Mandžiurijoj. 
puolimų. Bet, imant aplamai, i Kinijos valdžia dabar pra- 
šalis aprimsta.

MEXIC0 CITY, rūgs. 3. — 
Meksikos prezidentas Gil ko-neša, kad taip nėra, kad Kini , .

. v • • • x- • i ingrese skaitė savo pranešimą,ja šiandieninio viršininko ne-- k v
ARABAI KALTINA ŽYDUS

JERUZALE, rūgs. 4. — Už 
kruvinas arabų-žydų riaušes 
arabai kaltina žydus. Sako, 
žydai visas laikas pavienius 
arabus visur užkabinėjo. Gi 
rugpiučio 15 d. žydai turėjo 
demonstracijas arabų apgy- 
ventoj miesto daly.

GAISRAS PARYŽIUJE

vakar anksti ryte įvyko dide- į 
lis sprogipias. Apie 100 mo
terų dūmė laukan iš viršuti
nių aukštų. Kilo gaisras. Du’ 
gaisrininkai sužeista.

Sprogimas išdaužė oran ša
ligatvį ant kampo Wabash i*r 
Harrison gatvių. Vidumiestis 
supurtytas.

r

Darbo šventė
Chicagos organizuotas dar

bas — Chicago Darbo Fede
racija — Darbo šventę iškil- 
piingai minėjo Soldiers’ sta- 
dijuine, -,Grant parke. Buvo 
plati programa.

Du daugiau žuvo
Darbo dienoje Chicagoje

į automobilių nelaimėse žuvo 2
,, , i asmeniu. Trečias mirė buvęs

4050 No. Mcvvicker avė., su-!., . .... įsvakaro sužeistas, 
sirgo nežinoma gydytojams

Arti 9t;paras miegojo

Mrs. E. Williams, 48 metų,

vusi priversta uždaryti šiame 
rajone administracijos liniją,
24 valandom, nes gavusi įsa- ------------
kymą likviduoti plėšikų gau- Rugpiučio 12 d. Mėsininkų 
ją. Tokios priemonės buvusios Sfltvėje darbininkas Mikas 
iš abiejų pusių jau keletą ka- Skilis> ^kasdamas šulinį, pri- 
rtų pavartotos. Lietuvos vy-,kasė kažin kokias dujas, ku- 
riausybės skundas esąs nesu-tr^s apnuodijo. Jis nugabe- 
prantamas, nes dar keletą die- ntas i bgoninę gydyt-s. “R.” 
nų prieš tai Lietuvos vyriau- 
sybė prikišusi Lenkijai, kad SUDEGINTA DARb 
ji leidžia pereiti administraci- į ^Ų VEDAMA KASYKLA
jos linij^įvairiems nusikaltę-j - -------~------
liams ir kad, esą, būk Lietu->, PIUNCETON, Ind., rūgs. 
vai prisieis uždaryti admini- Nežinomi kaukuoti vy-
stracijos linijų ne tik žmonė- ra‘ įpuolę sudegino kasyk- 
ms, bet ir gyvuliams. į los Liberty visus trobesius ir

i mašinerijas.
“Eltos” prierašas: Del šio, Kasyki, vedė patys darbi- 

lenk, pasiteisinimo mes turi-• ninkai; 8nsibūrę ; bendr0Tę. 
me pastebėti štai k,: 1) pra-l Pirm keletos sarai{ių a Iš
nešdami apie administracijos jau kartą užpu]ta>
linijos uždarymą, lenkai ne užpuoiįkai atmušti.
tik kad jokių to uždarymo mo
tyvų nenurodė, bet taip pat 
nepasakė ir nė kuriam laikui 
linija uždaroma, 2) lenkų tvi
rtinimas, kad konvencija nu
matanti uždarymo galimumą

liga ir pusdevintos paros pe
rdėm miegojo. Jokiu būdu ne- Už žento apmušimą

Suimtas R. Cappetta, 67 m.,
gyventojai nebus varžomi re- Pagaliau išbudus ‘reikalavo 6738 Uermltage ave<’ uz “vo 

NUO BOMBOS 2 ŽUVO, !nkan^ prezidentą, kad jis pats šalto vandens.

pakeis. Tokiu budu griūva 
nusakyta Maskvos taika.

PARYŽIUS, rūgs. 4. — Ša
lę Porte de Pantin, netoli1 šio 
miesto, gaisras sunaikino apie 
200 namukų, kuriuose gyveno 
darbininkai. Apie 400 asmenų 
neteko pastogės.

ŽYDŲ TĖVŲ ORGA
NIZACIJA

BUDAPEŠTAS, Ungarija, 
rūgs. 3. — Apie 3,000 Unga
rijos žydų tėvjų susiorganiza
vo tikslu išrūpinti iš valdžios 
leidimo savo vaikams eiti mo
kslus savo šalies Universite
tuose.

8 NEGRAI VAIKAI 
SUDEGE

MEMP1IIS, Tenn., rūgs. 3. 
Sudegė prieglauda, ir gaisre

13 SUŽEISTA

Pareiškė, kad Meksikoj mili-
tarinė valdžia pasibaigus, kad buvo galima jos pažadinti.

NICE, Francija, rūgs. 3. —‘ 
Vienoj valgykloj italų karo 
veteranai turėjo metinį poky
lį, kuriam dalyvavo ir Itali
jos konsulis. Į išėjusius vete
ranus paleista bomba. Nuo

rinkimus nesimaišysiąs ir, Dr j Holiison yra nuomo 
neįeisiąs tq daryti nei vienam . 
karininkui.} . u

ŽUVUSIO LAKŪNO 
LAVONAS

žento Cambria sužeidimą. Šis 
pastarasis yra Šv. Kryžiaus

i ligoninėje. Turi įskeltą kau- 
nės, kad jinai serga miega- Be to> guirntas įr Cap-
mąja liga, kuri galėjo iškilti petta gūnu3.
iš susižeidimo. 1925 m. jinai

l sužeista automobiliaus nelai- 
j mėje.

LISBONA, Portugalija, ru-

sprogimo 2 veteranai žuvo ir Ericeira pakrašty
13 pavojingai sužeista. Pikta- jūros vanduo išplukdė jauno
daria pabėgo. ’

MIRĖ HINDENBURGO 
SESUO

BERLYNAS, rūgs. 4. — 
Mirė von Hindenburgo, Vo
kietijos prezidento, sesuo Ida 
von Hindenburg, 78 m.

Prezidentas greitai parvyko 
iš Bavarijos, kur atostogavo.

PAKVAIŠĖLIO DARBAS

BILLINGS, Mont., rūgs. 4. 
— Pakvaišęs mainierys Bar- 
ney Benson, 33 m., nušovė 
savo žmoną, jos patėvį, mo
tiną ir brolį ir pats nusižudė.

WINNIPEG, Man., Kana
da, rūgs. 3. — Sudegė aparta-

žuvo 8 negrai vaikai, kurįų mentiniai (kelių pagyvenimų.) 
vyriausias buvo 6 metų. Apie‘ namai. 8 žmonės žuvo ir 10 
70 vaikų išgelbėta. ‘sužeista.

ATRADO LAKŪNO 
LIEKANAS

MOTERIŠKES LAVONAS 
MAIŠE

22,000 dol. pavogta ar 
pamesta

Franklin County Coal Co.
tai bus vienas iš dviejų jau-'an* dieną per pastą siuntė v. „ . u
nų šveicarų lakūnu kurie an j22’000 dolerių pinigais į Ro- 60 metų amžiaus. Sakoma, ji

Am. J. Valstybes per Atlan- Dar neis‘lrta> PiniK»' P*-
vogti ar kur pamesti.

lakūno lavoną. Spėjama, kad

MORRIS, III., rūgs. 4. — 
Netoli čia šalę vieškelio žolė- 

1 je rastas maišas ir jame mo
teriškės lavonas, apie 50 ar

SANTIAGO, Chile, rūgs. 4 
— Uuchipuy kalnuose rastas 

yra pramanytas, nes konven- j sudaužytas orlaivis ir šalę jc 
cija tokio galimumo nenuma- žuvusio lakūno grohai 
to, todėl uždarymas yra gali- j Gal tai bug jakūno A Bel. 
mas tik abiem pusėm susita- lo }iekano8. 1914 metais jis 
rus dėl jo, ir 3) taip pat yra pgr fuo8 kainug skrido ir pra-

tiką ir dingo.

nai mirus pirm kokių poros 
mėnesių, bet lavonas nesuge- 
dęs.

Pašauta du šoferiai

Chevker Cab Co. garadžiu- 
je, 2735 W. Van Buren st., 

OCONTO, Wis., rūgs. 3. „'kompanijos du šoferiai susi- 
Oconto apskrity kelių mailių'vaidė 8U kažkokiais pusgir- 
plotuose dega miškai. Kai-ku- tais vyrais. Abu šoferiai pa
noms sodyboms yra pavojaus., Piktadariai pabėgo 
Pakviesti savanoriai
gesinti.

MIŠKŲ GAISRAI WIS- 
CONSINE

“SAUSIEJI” VYNUO
GYNUOSE

grynas lenkų prasimanymas, 
kad lietuviai buvo tą liniją į€gkomas' 
uždarę. Tokio uždarymo iš 
lietuvių pusės nė karto nėra 
buvę.

Visas lenkų agentūros ko
munikatas yra negudrus pa
teisinimas neteisėto ir kon
venciją laužančio lenkų žygio.

puolė. Ilgas laikas jis būvi

AREŠTUOTAS UŽ GIR
TAVIMĄ

gaisrus

BOMBA VOKIETIJOS 
PARLAMENTE

SAN FRANCISCO, Colo., 
rūgs. 4. — Prohibicijos komi
sionierius vynuogių auginto
jams nurodė, kad jie patys 
būtų policmonais, ty. kad ži
nomų, kiek ir kam vynuogių 
parduoda.

KLAIPĖDOS KURORTUS 
APLANKE 5,000 ŽMONIŲ

PH0ENIX CITY, La., ru 
gs. 4. — Policija areštavo ži 
nomo fanatiko senatoriau: 
Heflino iš Alabama sūnų. Bū 
damas girtas važiavęs auto 
mobiliu. Jo tėvas žinomas kai 
po “sausiausias”, aitrus ka 
talikybės priešas.

Penki nuskendoi
J Darbo dienoje penki jau
nuoliai iš Chicagos ir Cicero 

'nuskendo Long ežere, už 18
------------ mailių j vakarus nuo Wauke-

BERLYNAS, rūgs. 3. —‘gano. i

Parlamento rūmuose suplai-j įmotei y buvo šešiese. Bet
šinta bomba. Ištrųpėjo dvyli-’ vienas jų prikibo prie apsi- 
kos langų stiklai. Išvakaro vožusio luotelio ir tuo būdu 
komunistai grąsino bombomis, išsigelbėjo. i

EDISON PAVOJINGAI 
SIRGO

WEST ORANGE, N. J. rū
gs. 4. — Tik dabar patirta, 
kad žinomas išradėjas T. A. 
Edison pavojingai sirgo plau
čių uždegimu. Pranešta, kad 
jau sveikstąs.

Per šių metų vasaros sezo
ną Klaipėdos krašto kurortus 
aplankė daugiau negu 5,000 CHICAGO IR APYLIN 
žmonių, tačiau, spėjama, kad KĖS. — Išdalies debesiuota 
be šių užsiregistravusių'sve-įgali būt lietaus; vakare v 
čių dar, mažiausia, tiek pat 
viešėjo pas savo gimines. Be 
to, paskutiniu laiku Klaipėdos 
krašte pradėjo lankytis labai 
daug ekskursijų. Taip, pav., 
pereitą sekmadienį rugpiučio 
11 d. Nidoje lankėsi Tilžės,
Karaliaučiaus ir Kauno eks
kursantai apie 2,000 žmonių.

' r; i “r.”

siau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.1 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.1 
Francijos 100 frankų 3.1 
Belgijos 100 belgų 13.1 
Italijos 100 lirų 5.1
Vokietijos 100 markių 23.1
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neliu kasdien, fakyrus sekmadieniu

PRENUMERATOS RAINA; Metama — $«.»».

■M Metų — 88.60. Trime Mėnesiams — 11.00, Vienam 
Mėnealul — 76c Europoje — Metams |t.00. Pusei Ma
tų — I0-00, Kopija .08c.

Bendradarbiams ir korespondentams rastų ne(>ų- 
Maa, jei neprašoma tai padaryti lr neprlalunčlama tam 
tikslui paSto ženklų.

ttečaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 vai. 
kaadisn.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua 

Kfcpi himni sekančiai dienai priimami iki B
vaL po piet

Pa
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Publlshed Daily, Ezcept Bunda/. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — 86.00, Slz Months

__ 88.60, Three Months — 88.00. One Month — 71a
■urope — One Tear — 87-00, Slz Months — 80.00, 
Copy — .08c.

Adverttoins ln “DRAUGAS** brlngs best resulta 
Advertlslng rates on appUcatlon.

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

MOKSLO METUS PRADEDANT.

tautinį išauklėjimu. Tokia mokykla mes gali
me pilniausia pasitikėti. Kurie tėvai nesiunčia 
savo Vaikų. į lietuvių katalikų mokyklų, tie 
nusikalsta prieš Dievų ir tautų ir savo vaikų 
likimų stato į pavojų.

DARBININKAI IR POLITIKA.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
ARKIVYSKUPAS OURLEY 

APIE PROHIBICIJĄ.

Beveik visose mokyklose šių savaitę pra
sideda mokslo metai, tėvams sudarant nema
ža rūpesčio. Rūpestingiems tėvams negali 
nerūpėti tas klausimas, kur jų vaikai moko
si, kaip mokosi, kaip yra auklėjami ir ko jie 
mokyklose pasieks. Mokslo metais tėvai savo 
vaikus paveda mokyklos ir mokytojų globon. 
Del to mokytojai paima į savo rankas d-idelę 
atsakomybę. Žinoma, labai yra bloga, kurių 
mokyklų mokytojai tos didelės atsakomybės 
nesupranta. Tokia mokykla tėvai jokiu budu 
negali pasitikėti.

Niekam daugiau negali rūpėti vaikų liki
mas, kaip patiems tėvams? Vaikai — jų di
džiausias ir brangiausias turtas. Del to kul
tūringuose kraštuose tėvai ir mokyklas ima į 
savo rankas, jas patys globoja ir patys pri
žiūri. Valstybei tėvai negali pasitikėti. Nes 
valstybinių mokyklų mokytojų skaičiun labai 
dažnai įeina vilkų avies kaily, iškraipo vai
kų dvasia, jų jaunas širdis užkrečia bedievy
be. Tik tie tėvai, kuriems, nerupi vaikų dori-

Budamąs Airijoj Baltimorės
Organizuotieji darbininkai vis labiau pra-Curley airių lai

deda išnaudoti Darbininkų dienų (Labor Day) į racili leporteuams pianest,
, ... , . • !kų jis manus apie Amerikos J.savo luomo reikalų svarstymui. Praeitų pir-, .....

madienį daugely didesnių centrų suruošta i a P10 ^ieiją, ka a rt
darbininkų iškilmių, mitingų. Viena iš tokių P01^lltU spyrėsi išgauti o
iškilmių buvo Ckicagoje, kur pasakyta visa Au*'*^osios Malonybės nuonio-

1 . • • • HP ! !eilė kalbų, Vedančių darbininkus prie susi- i “ J . 
pratimo, raginančių organizuotis kovai su iš-? _ -^^uiiu ypatingo noro kai- 
naudojimu. Reikšta apgailestavimas, kad į aP*e prohibicijų, sakė 
darbininkai Amerikoje mažų sulyginamai ro- ^kivyskupas, nes, jąja nesi 
lę tevaidina politiniame gyvenime. Esu, An
glijos darbininkai pajėgė visų imperijos vy
riausybę į savo rankas paimti, kuomet Ame
rikos darbininkai net jokios įtakos į vyriausy
bę neturi. Kraštų valdų išimtinai kapitaliz
mui parsidavę žmonės. Tat, drųsiai iškeltai11111’
mintis, kadjau atėjo laikas ir Amerikos dar- “ Nacijos prezidentas rū
bininkams aktingiau dalyvauti politikoje ir įvardino “garbin-
siekti to, ko Anglijos darbo žmonės yra at- «“°iu išmėginimu” (noble «.

• Įperiment). Visi pripažįsta, 
" Vadinasi, darbininkai JU poilsiui paskirų1“'1 tai ^mėginimas. Šiam iš

didi, pradeda išnaudoti savo opiųjų reikalų ;m68ininrai didete P1“®’* su‘ 
svarstymui. Tai gražus reiškinys, kun ten- 1,108 i51oistos- Apturėti kuoaiš-

interesuoju. Prohibiciją in
teresuojasi tik vieni Amerikos 
'Jungtinių Valstybių politikie
riai, kuriems tas yra šiandie 
kaipir kokiu kojiniu svaidi-

nimas labiau įprato vartoti 
svaigalus. Tos atskirios vals
tybės, kurios pirm probibici- 
jos buvo sausos, šiandie — 
probibicijos laikais, yra sla
piausios.

“.Svaigiųjų gėrynių vartoji
mo problemų išspręsti galima 
ne kokia prohibiciją, bet val
džios kontrole. ’ ’ *

ĮDOMŪS DALYKAI IR 
KINIEČIŲ GYVE

NIMO. \

Trečiadienis, Rūgs. 4 d, 1929

JURGINIŲ (GELIŲ) KARALIUS.

Tai Dr. Luther Micliael, San Leandro, Calif., miestelio 
sveikatingumo koniisionierius ir įžymus jurginių (gėlių) au
gintojas, kuris gėlių parodoj liko išrinktas jurginių kara

lium. P-lė M. Ragusa įteikia jam “karališkų lazdų.”

kiausi daviniai. Nežiūrint to, 
išmėginimas tęsiamas. Nes 
1aip nori šalies fetišai, kurie 

į prohibicijų sujungia su savo
Į tų klausinių, sako “Rytas”, mėgino at- •le^S’5a* 

sakyti žydų organas “Idiše Štime”, pasiremt-1 “Pradėjus vykinti prohibi- 
damas turimais lietuvių mitologijos daviniais, ivisoj šaly iškilo korupci

Taip, Karaliaučiaus pastorius Joliaim?)a (papirkimai), salies įstaty- 
Fink'e savo chronologijos komentaruose išro- j nn- negerbimas

ka pasveikinti.

KOKIA LIETUVIŲ KILMĖ?

Kilęs karo pavojus tarp 
bolševikų Rusijos ir Kinijos 
plačiai nuaidėjo* po visų pa
saulį.

Apie nišų gyveninių lietu
viai yra daug girdėję ir net 
patys matę. Tačiau kiniečių 
gyvenimas ir papročiai mums 
mažai yra žinomi.

Stockliolmo prof. Andreso- J ... •
nas, ilgą, laikų tyrinėjęs ki- • išieškomos mažų murzinų vai- jus metus. O kai kada jau 
mečių gyvenimų, viename žur-i kėzų rinkikų. Moterys rankio- pradeda lyti, tai lietus viską 
nale aprašinėja jų gyvenimų ja skannalus, o vyrai — gy- • sunaikina. Bado metu žmonės 

vulių mėšlų. | Kinijoj miršta kaip musės.
1877 —‘ 1879 met. nuo bado

ir papročius.
Kinietis laiko jau geru die

nos uždarbiu, jei jis, dirbda-
Gatvių, kelių specialiai va-

lyti niekados nepriseina, neslmir0 aPie 13 milW "»““!■
mas per ištįsę, dieną, gauna viskas lu()jau SUrenkama vy- 1{inirfill del menkos kultūros 
90 cenhj arba 1 litą. Iš to rų> kurie vaikščioja su kastu. I mirtingu,nas yra labai didelis.
uždarbio kinietis darbininkas Gydymo pagalbos beveik nė-

ir didžiausi
dinėja, kad lietuviai kilę iš žydų tautos, ku- i nusižengimai. Šiandie šalies pi 
rių Sirijos karalius Salamanasar buvo paver-,^e(aa^ prohibicįjps įstatymų 
gęs. Tuo metu asirai sugriovę ir žydų šven- peržengia taip, kaip jiems nie- 
lyklų. Jis savo teorijų remia tuo, kad lietu- ne‘ nesisapnavo kitus įs 
viai aukodavo ožį, tų pat darydavo ir žy- ta tymus peržengtu 
dai. “Amerikos J. Valstybių gy-

Kitas vokiečių mokslininkas Šcvurin Sy- Įventojus prohibiciją išniekint 
bei savo .veikale “Apie gintaro kilmę” mė- gamintis namie svaigalus. 1 ii 
gina taip pat aiškinti, kad lietuviai kilę iš xniau žmonėms tas nebuvo ži- 
žydų. Jo nuomone, lietuviai atklydę tais lai- noma. Taigi, svaigalų gamyba 

nis likimas, gali nepaisyti to, kokia mokyklo- kais, kai rymėnų imperatorius Titus žydus iš- perkelta į privatinius namus,

vais ant pečių ir ragažėmisi
pragyvena su visa savo, dož- i rankos0 Laukuose taip pat Ja- Žmonės gyvena labai ne
plausią gausinga, šeima Mė-!vigkas išrenkama. Net šiaudo,,ranai-
sos kinietis beveik nevalgo. niekur nerasij Mkalbant jaul Kiekvienas kinietis turi la
jos gauna tiktai naujinę m- upie krūmokšnį ar medelį. Visi1”“ dauS ™*k«- Bo t0> Kunjoj 
ty dieną. Ryži y kiniečiai dar- |;as surellkama kurui. Nors dar yra paprotys, kad vyras 
bininkai taip pat negauna. Jie Kinijoj yra akmens «»l* turėt, ne vieną bet ke-
yra turtingųjų maistas. Dar
bininkai minta kukurūzais,

anglies klodai, tačiau jų ma
žai kas naudoja. Kiniečiui nė

lias žmonas sykiu.
Kiekviena religinga kinietė

nori .turėki tiktai' fcu»ų, nes,šakniavaisiais. tdtpdairžovėmis,', galvi,'beateina kada nors! , . 
gausiai maišydami į valgius nnD,i;pc t-nmi ipagal jų religiją, tik sūnūs

ginė iš Jeruzolimos. Kaip švariausi argumen- ko niekad niekui nebūta. Be 
tą jis stato tą, kad lietuviai lygiai, kaip ii perdėjimo reikia pripažinti, 
žydai, yra dideli užsispyrėliai, priešginos, ig. kad i probibicijos laikais jau-
tvermingi ir nieku gyvu neišsižada tikėjimo, j ■;..■■■ ■ , ,. ..„ir ... > . ............. .

Kitu versijs. - lietuviai kilę iš graikų, 'užtiko audra, ir išsigelbėti pavyko tik 45 lai- 
Tai norįs tvirtinti graikų 17a. mokslininkas ^ams. Iš tų 18 pasiekė prūsų (germanų) kran- 
Jadokvi Licliy. Jis mano, kad lietuviai yra tus, o 13 atkeliavo prie Rugio salos. Kiti sus- 
tolima graikų atžala. Dar kiti linkę manyti, j tojo prie Elbės. Iš tų likučių ir kilę lietuviai 
kad musų seneliai kilę iš Aleksandro Didžiojo Į— kaip kad žmonės iš Nojaus arkos. 
Mukdeno armijos likučių. 13a. rašytojai Go- j Trečia versija nori įtikinti, kad lietuvių 
belin ir Abat Stadensky pasakoja, kad Alek-Geneliai yra rymėnų kilmės. Ją, anot laik- 
sandro armijos kariai, kurie buvo sustoję ties raščio, palaikė ir Lietuvos mokslininkai (Viš- 
Araratu ir Kaukazo kalnuose, kai sužinojo ^teliauskas ir kiti) — mat, norėję parodyti sa- 
apie savo vado mirtį, išsigandę laukinių ker- 'vo bajoriškų kilmę ir apginti savo “unarą”. 
što, nusprendė į tėvynę sugrįžti juromis. Jis Tų mintį pirmasis pakišęs Krokuvos kanau- 

Apart pasaulinio mokslo, ten gauna religinį it pasistatė 300 laivų ir išplaukė. Bet juroje juos Įninkąs Jonas Dlugaš “Lenkijos istorijoj”. Jis

je kryptis viešpatauja.
Geri tėvai labai gerai supranta, kad jie 

del savo vaikų mokymo ir auklėjimo neša 
didelę atsakomybę prieš Dievą ir tautą. Del 
to jie turi žiūrėti kokia dvasia viešpatauja 
tose mokyklose, kurias jų vaikai lanko. Pa
vesdami savo vaikus mokyklai, jie turi būti 
užtikrinti, kad, jų vaikai bus auklėjami re
liginėje ir tautinėje dvasioje.

Reikia pasakyti, kad Amerikos lietuviai 
katalikai rūpinasi tinkamu savo vaikų moky
mu ir auklėjimu. Tam jie nesigailėjo aukų pa
statymui erdvių ir gražių parapijinių mokyk
lų. Tos mokyklos yra vedama tokioje dvasio
je, kuri atatinka lietuvio kataliko dvasiai.

medžių lapus.
Kiniečių taupumas — di

džiausias, kuris bus mums 
kaip nesuprantamas.

Visos atmatos ir sąšlavos iš 
geresnių namų yra stropiai

pirktis anglies kurui.

Badas dei perdidelių lietų ir 
sausumų Kiniją dažnai aplan
ko. Lietus lyja labai nevieno
dais laikotarpiais. Yra vietų,

gali tinkamai gerbti mirusins, 
ko iš tikrųjų kiniečiai labai 
trokšta.

Kinietis su savo žmona el
giasi kaip su gyvuliu. Vai-

kur lietaus nebūna dvejus-tre- Įkais, ypač mergaitėmis,’ ne
daug tesirūpinama ir del to jų 
daug išmiršta.

Kinų vardai.
Kinai per savo amžių gau

na keletą vardų. Pirmas, ku
ris duodamas vaikui per ke- 
turius mėnesius nuo gimimo, 
kada nukerpama plikai gal
va, vadinasi pieniniu ir reiš
kia ne ką kitą, kaip eilines 
skaitlines: A — gam, A — 
lam, A — luk ir t. t., tai yra 

(Tąsa ant 4 pusi.)

teigė faktą, kad senovinė lietuvių religija pa
naši į senovės romėnų religiją. Ir lietuvių 
šventovės vardas “ramovė” kilęs iš rymėnų 
Romos. Lietuviai galėję atkeliauti arba Ma
rijaus ir Sulos niautynių metu, arba Pompėjui 
valdant, arba Neronui smaugiant piliečius 
arba galiausiai Atilos gaujoms užpuolus kul
tūringąjį pasaulį. -- I*

Dar kiti linkę manyti, kad lietuvių sene
lių seneliai buvę skitai, šormatai, dakai, ola- 
nai, gotai ir keltai... Vargšai lietuviai, keno 
jie nebuvo vaikai 1..

Stasius Būdavas. A

TAMSUS SAULĖTEKIAL
Apysaka. ..

(Tąsa)

Tuoj ji įbėgo į kitos trobos galą ir 
sustojo prie lango. Apsvaigo mergaitė jau 
nystės kvapuose ir nulinko jos įkaitusi 
galvelė.., Taip linksma, taip linksma 
Mortelei — rodos jau dangų kas prie že
mės priartino;..

Greit persirengė. Laiko mada apga
vo Mortelę. Ji prižiūrėjo kaip dvaro pa
nelės rėdos ir jai taip panoro: užsivilko 
“nukandžiotą” suknelę, rankovės “nu
kramtytos” — tik lig alkūnių, o ir apy
kaklė jau taip nebesiaura... Pasižiurėjo 
Mortelė į save ir rodos jai kas kartumą 
ant širdelės užpylė... Bet ką padarys Mor
telė: ji myli Aleksandrą ir nori jam į- 
tikti... Bet vistik ji dar liko geraširdė ir 
skaisti..

Kai vėjelis išlėkė ji iš trobos... Per
bėgo kaimą, atsisuko, Apsižvalgė ir gi
liai, giliai atsikvėpė... O širdelė tik lak

sto, tik laksto krūtinėj... Nė šį, nė tų pa
galvojo pasižiurėjus į mėnesį ir jis, ro
dos, nusijuokė iš jos: kad ji tokio jauna, 
jauna ir dar kvaila, kvaila... Nusiminė 
Mortelė, bet bėga...

Iš tolo jau dvaro rugiai matos... Mor
telė basa ir pabaidomis kasomis — taip 
ponaitis būtinai prašė... Prilėkė rugius ir 
sustojo... Atydžiai, atydžiai apsižvalgė ir 
kiek tik galį į jauną, krutinę įtraukė kve
piančio oro... Paskui pašoko, nusipurtė 
iš džiaugsmo ir lupose praskleidusi laimiu 
gą šypseną, toliau bėga rasomis apipilta 
ežia... Kiek mergelei džiaugsmo... Rodos 
kas truks kur nors ir ji čia pat iš laimės 
pakris negyva...

Kiek pabėgo sustojo ir skardžiai, 
skardžiai nusikosėjo... Niekas neatsiliepė... 
Dar baisiau suplasdėjo deganti širdelė... 
Nusikosėjo Mortelė ir antrukart... Netoli 
kažkas ir-gi nusikrenkšė... Suvirpėjo Mor
telė ir pradėjo tankiai, tankiai kvėpuoti... 
Smarki kraujo užtvanka prasiveržės į jos 
skruostus.. O paskui, suretinusi žingsnius, 
ramiai, rodos visai nesusijaudinusi, kaip 
ir visos moterys kad doro, ji ėjo toliau...

Priešais pasirodė Aleksandras...

— Gerą vakarą, Mortele... Maniau, 
kad tu jau nebeateisi...

— Ne, ponaiti, aš mislijau ateiti...
— Gerai, Mortele, kad atėjai... Ir tu 

basa, palaidom kasom — labai puikiai, 
Mortelė, tu dabar atrodai... Ir tu linksma 
šiandien...

— Je... — susigėdo ji kažko.
— Puikiai, labai puikiai, Mortelė — 

visuomet taip vaikščiok — man taip pa
tinka... Na, duok rankelė — o je kokia 
šal-ta — Mortel, kas tau yra... Na, nieko, 
nieko, einam toliau, Mortele... — šį vaka
rą ponaitis labai linksmas.

Slenka jis paėmęs ją už rankos.
— Einam ten, Mortele, ten toks ak

muo yra — Ir taip eina abu, krūtinėse ne
šini jsisiaudrinusiy. jaunystę... Paskui A- 
leksandras Mortelę apkabina, o ji. prie 
jo visai atvirai prisispaudžia... Geroką 
galą paėjėjo ežia ir atrado pailgą, akme
nį... Sustojo ir Aleksandras ją paleido... 
Tr dabar ji taip susigi'dinnsi atrodė...

Staiga Aleksandras į ją įdėifciai, į- 
dėmiai pasižiūri ir jo veidas greitai atsi
maino... Mortelę nežvalgia nuo galvos iki 
kojų ir Vėl ją apkabinęs nusiminusiu bal

su kalba....
— Mortele! — ir kiečiau ją suspau

džia. /
Ji nusigąsta, nulenkia galvelę ir 

liūdnai, liūdnai šypteli.
— Ką, ponaiti?.. — kažką baisų jau

čiančia širdimi ji paklausė...
— Mortele! Mortelei — lyg verkian

čiu balsu jis dar labiau kalba į ją... 0 

paskutinis jo žodis lupose taip gailiai su
virpa...

— Mortele, koSl-’ 'tu taip miestiškai 
apsitaisiusi... Mano Mortele, kokia tavo 
suknelė, kokios tavo rankovės?... Neda
ryk daugiau, Mortelė, to... — jis nusilen
kė ant jo peties ir dar baisesnis skaus
mas užvirė Aleksandro širdy... Jam bai
siai gaila rados tokios gražios, jaunos ir 
kuklios kaimietės, taip greit ir aklai pa- 
sidavusios pragaištingai miesto madai... 
O kitos kaimietės juk dar toliau...

— Vargšės, jus vargšės — galvoja nu 
siminęs Aleksandras — kokios jus nesa- 
vystovios! Jus nežinote kas mergelę pa
gražino... Tik dailus ir patogus drabužis, 
o ne miesto palaidos mados, išgalvotos 
negarbingai ištvirkusiu moterų... Vargšės,

vargšės, kokios jus nekuklios, kaip jus 
apnuoginate savo kūną... lr taip jums sun
ku, sunku iš pradžios... Bet jus, vargšės, 
negalite kitaip... — ir žemai nulinko A- 
leksandro galva.

l*’uiė plaukti naujų minčių srovės... 
Vaizduotėje pradėjo mirgti kelių, metų 
praeitis... Būdamas dar gimnazijos mo
kinys, savo širdin jis įdiegė gilų, gilų pa
sigerėjimą visu, kas skaistu ir kilnu... To
kiu šventu kvapu jo siela daug metų kvė
pavo... Baigęs gimnaziją, jis išvažiuoja 
užsienin ir ten pamatė daug, daug gyve
nimo purvynės... Nejučiomis apsiblausė jo 
jaunos daug švelnių dvelkinių pralcidil

sios akys... Baisus žmogaus puolimas ma
tėsi kiekviename žingsnyje... Beprotiško
se įsiutusiu geidulių aistrose, pametęs gra 
žius jaunystės dienų nusiteikimus, pasi
nėrė žmogus baision dumblvnėn, biauriai 
sudarkęs savo kūnų ir sielą... O didmies
ti; didmiesti, kiek tu daug tūkstančių 
jaunučių aukų pražudei savo besočiame 
gomuryje!..

(Bus daugiau)
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AMERIKOJE

Suvėluota žinia.
Federacijos 12 skyriaus ren 

gianio pikniko parapijos nau
dai, iš anksto perkę įžangos

gailestingas Dievas jani su di
deliu kaupu atmoka.

Taip-gi širdingai ačiū ir p.

do tiktai sutvenkti! ir su ap- yra leidžiamos per “Cliance 
draskytomis rankomis. Važiuo books“ sesučių labui, 
jautis automobiliuin * pabėgo, i Taipgi nutarta surengti 
bet arti esą liudytojai jo au-(“bunco” bažnyčios dekoravi- 
tomobiliaus numerį pastebėjo, mo fundui. Pramoga įvyks 

X Sv. Kazimiero Akademi-1 rugsėjo 5 d., p. Genulių name,

"MIŠPARAI”
“Draugo” knygyne galima 

gauti visiems vargonininkams 
ir parapijų chorams reika
lingų “Mišparų” arba

A K T A R A I

jos Rėmėjų 10 skyrius nutarė 4639 So. Hermitage Avė. V i s i i Vesperae de SS. Sacramento.
Tai veikalas sukomponuotas 

plačiai žinprno kompozitoriaus

F. Piežai už rūpestingą pa
tarnavimą, t. y. už prisiuntimą Aušros Vartų parapijos baza- 'maloniai kviečiami atsilanky 
pįano< |jv re darbuotis ir tam tikslui iš- ti ir paremti gerą darbą.

Kaip yra gražus ir bran- rinko komisiją. Lietuvaitė.
X £v. Kazimiero vyrų ir 'tikietą laimėjo dovanas: Rau- gus Uųlykas kad atsiranda

linaitienė A. (N. 411), Matu- geraširdžių žmonių, kurie at- moterų draugija Aušros Var-
laitienė A. (N. 903), o numeris jaučia neturtinga Vienuolyną, dų parapijos bazare nutarė ------- -----
682, piešiuku rašytas antrašas, Sesučių ir mokiniu skaičius •-savo vardu 22 rugsėjo pasi Brighton Park.—Justo Ku- 
neįskaitomas. . ! žiniai padidėjo, o jaunimo au-1 darbuoti bendrai su visais ba- dirkos vedama ■ muzikos stu-

Jklėjime šiais laikais 'muzika zaro rėmėjais,

MUZIKOS STUDIJA.

V. Niekaus. Kaina 35c. Su 
užsakymais kreiptis

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

. Visiems ačiū. 
Federacijos pirmininkas

Jonas Mikolainis.

mraMPA.
Didelė padėka.

Šv. Pranciškaus Seserys ta
ria širdingiausią ačiū ponui 
J. J. Stasulaniui už jo gerašir- j 
dystę, nes jis apdovanojo se
seris didelė ir gražia dovana ■ 
— pianu.

Ponas Stasulanis vra senas

daug reiškia.
Netoli trisdešimts jauni} 

mergaičių yra Vienuolyne, 
kiekvienu jų lavinasi muzikoj, 
o teturėjome tik du pianu, ši
to! kaip tik laiku atsirado ge
raširdis biznierius p. J. J. Sta
sulanis.

Kun. J. V. Skripkaus var- 
'du Sesutės lieka jam didžiau
sia dėkingos ir jo vardą pa
talpino eilėje savo geradarių, 
už kuriuos kasdieną atmins

jdija “The Justas Kudirka 
Musical Art Studio“, 4140 
Archer avė., jau pradėjo mok 
slo metą.

Town of Lake. Moterų Sų- Mokinama balso, piano, smui 
gos 21 kp. susirinkimas bus kos ir kitų instrumentų. Taip- 
rugs. 4 id., 7:30 vai. vakare, gi prie studijos yra nuolatinė

X Rūgs. 1 d., Černiausko orkestrą. Pamokos duodamos 
darže įvyko Sv. Kryžiaus pa-' dienomis ir vakarais. Užsire- 
rap. jubilėjinis* piknikas. O- *«gistruoti galima bile kada. In- 
ras buvo labai gražus ir tin- (struktoriais arba mokytojais 
karnas piknikui. Sėkmės geros yra: Justas Kudirka ir Niko- 
Tačiau galėjo būti geresnės,' demas Kalkius.

RADIO ŽŽŽ.

Ree. tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 8 Iki 12, 1 Iki S 

dieną, lr 8:80 Iki 9:80 vakare

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

Ofiso Tel. Vietory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
8133 8. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

',vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Uta.rn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutartina.

Rez. Tel. Midway 6512

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

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

lr Ketvergais vakare

Tel. Canal 6764 Vlrginia 0380

OR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Saite 106 1679 Milwaukee Avė.'GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 StreetTel. Brunsvvlck 0624

Valandos; nuo 9 Iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 2 vai. 
po platų.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 9988

DR. A. L. YUŠKA

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So.- Leavitt St.
Tel. Canal 2330 II

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 1 
Nedėlioj pagal susitarimą ,

Chicagos gyventojas; jis turi 
puikiausia muzikalių įrankių 
krautuvę. Ir nėra ko stebėtis, 
kad p. Stasulaniui taip gerai 
sekasi biznis, nes jis tiki į 
gailestingus darbus ir už tai

ADVOKATAI:

“■ savo maldose.
Kapelionas.

CHICAGOJE
WEST SIDE RADIO.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET y 

TeL Vietory 0562 
7-9 v. ▼. apart Pane4ėJia-jJrv :

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephem Randolph 8717 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

nes kurių tikėtųsi, nebuvo ma
tyti piknike.

X Šią savaitę jau bus išmes
ti iš bažnyčios žėgliai. Dabar 
jau matyt, kaip gražiai išma- 
liavota ŠV. Kryžiaus, bažnyčia.

X Rūgs. 8 d. 6v. Kryžiaus 
bažnyčioje bus apvaikščioji- 
ma Pan. Šv. Gimimo šventė ir 
atidėtos įpirmo sekmad. mėne
syj iškilmės.

X Draugijos — kliubai yra 
pakviesti priduoti klebonui sa 
vo draugijos trumpą sutrau
ką nuo įsikūrimo iki dabar.

Rap.

NAUJOS MUZIKOS
V. X. MEDONIO

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Pereitą sekmadienį Aušros 
Vartų svetainėje tuojau po su
mos įvyko parapijos mitingas 
kurį pradėjo klebonas malda.
Pirmiausia pranešta apie vi
sas organizacijas ir draugijas 
dalyvavusias Federacijos 19 
Seime ir jį sveikinusias pri
dedant aukų. Toliau M. Ka- 
dziauskas visų West Sidės 
atstovų vardu davė gražų pra
nešimą iš Seimo darbuotės.
Nurodė didelę naudą patiems 
atstovams dalyvauti Seime, 
kurio paskaitos ir prakalbos,'Hermitage Avė.) aukso raro
tai tikra mokykla visuonieni- mą plunksną, su piešelių; P.

Prašoma priduoti, kaip gali-
ma, greičiau.

X Par... piknike, kurie turėi,.,. -
jo iš anksto pirkę tikietus, lai
mėjo dovanas šitie: Ona So- 
kaitė (4600 S. Paulina St.)

Ką tik iš spaudos išėjo se- 
kanteji veikalą:
1. Viltis, Mišram Chorui 20c. f
2. Tėvė mūsų (Pater Noster)

20c.
3. Sveika Marija (Avė Maria)

20c.
Virš minėtus veikalus gali- 

'ma gauti;
“DRAUGO” KNYGYNE 

‘ 2334 So. .Oakley Avenue 
Chicago, UI

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2435 West 69 Street 
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 

v. v. Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

Teleptmm Roosevelt 9090

8 11d 9 ryte Tel. Repub. 9900

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną® Canal 2552

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

, JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)
ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2809 

RESIDENCIJA: 
6516 So. Rockvrell Street 

Telet Republic 9729
■ I I'

J. P. VVAITGHUS

Ofiso Tel. Vietory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

IŠ LIETUVOS 6AV0ME
Bažnyčių chorams, mokyk- 

ranknešį “Traveling Bag ; ioing jr §įajp jau giesminiu 
: Elena Gedvilienė (4639 Soutli 'kams

nių dalykų, žinotinų visiems 
darbuotojams. Klebonas dar 
paaiškino, kad Seimo ženkle
liai nebuvo duodami atstovų 
pavaduotojams, nes jie balsą

Rimkevičia (4354 So. Mozart 
St.) žiūronus — “Filed

JTftL: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMITRISTAI

GIESMINELĮ

kuriam tekstą sutaisė A. Jak
štas, o gaidas pagamino J.

DR. VAITUSH, 0. D.

Glass”, ir dar keli laimėjo Naujalis.
saldainių. 75 giesmės su gaidomis vie-

X Jau perka žmonės jubi-
tik tuomet gaudavo, kuomet' lėjaus vakarienės tikietus. 
Seime nebebuvo vaduojamojo ' Bankietas įvyks rugsėjo 22 d., 
asmens, kuris jiems savo ir; Černiausko daržo povilione. 
ženklą palikdavo. į Tikietą reikia įsigyti iš ank-

Mitingas nutarė darbuotis i
parapijos bazare, kuris prasi- L X Rnf' 22 11 ŠT\ Kry‘
dės 11 rugsėjo. Tą 'dieną ba
zarą atidarys klebonas ir pa
rapijos komitetas.

Mitinge parapijos komitetus 
atstovavo: J. Sakalas, J. Gas 
ĮHirka, A. Vaiciekauskas, L.

žiaus bažnyčioje, apvaikštant 
25 metų jubilėjų, iškilmėse da
lyvaus vyskupas.

X Sekm. rugsėjo S d., 1 vai. 
bus susirinkimas I. C. B. V. 

j M. sodai ici jos. Visos mergai-
JusevKia, S. St raukas; Aui-!^.’ .ypaU”gBi k"™s
ros Vartų vyrų ir moterų dr-' ’ParaP- pnV‘-

lo ateiti ir prisirašyti.

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartj

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6221 
į Rezidencija: 6640 So. Maplewood

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

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

ADVOKATAS

Nuo 9:90 iki 1 vai.
1S7 N. Dearborn Street

Room 998 
Tel. Franklln 4177 
Nuo 9 Iki 9 vakare

IS K. 107 St.,' Katnp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 6950

Telephone Central 6928

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

124 North LaSaile Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Lacal Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak-

nam, trims ir keturiems bal
sams, užima 142 puslapius. 

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

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicago.

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

DR. S. A. DOWIAT '
Gydytojas lr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66S9

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

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avo. 
Valandos. 11 ryto iki 3 po piaty 

3 iki 8:30 vakare

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisę, po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
■'■■-i m 1 pietų: 7—8:30 vakare

Nedėliomis 10 Iki 12 
TELEFONAS MID\VAX 2880

Nedėliomis

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

ją — K, Kulbis; Šv. Kazimie
ro vyrų ir moterų dr-ja — K.
Stankelis; lx R. K. Susivieni
jimo 100 kp. -— A. Peldžius,
Parapijos chorų Vyčių 24 į Town of'LtoT Sv. Pran.

-- 7, oj’gJ^'ciSkaus Seserų Rėmėjų 3 skyr.
susirinkimas įvyko rugpiučio 
25 d. Narės skaitlingai atsi
lankė ir aptarė daug dalykų.
. Musų darbšti pirm. p. M. 

Sūdeikienė, su kitomis narė
TT nesenai aplankusi Šv.I sns, Kunickafi, Ka-,T».. • ,. ranciskaus vienuolvną, papa-

marauskns, Kvalauskus, Ži- , . . «• ,, ,, • • , . lankojo savo įspūdžius, dosbas, Maciejauskas, Petraitis,!. , , .. , ,..... . . . ’ „ . ’ ten būdamos pamate, kad
vaicnkauskiene, Mažonienė ir- • , .. .. ,Ūsienė i Vienuolynas reikalingas daug

'paramos. Suprasdamos šį da- 
X Pereitame sekmadienyje lyką, p. J. Šiaudvitienė ir p. 

pavakare, einant per Hoyne'A. Gedvilienė paaukojo rankų 
avė. buvo automobiliaus par-! išdirbta užtiesalą ant lovos; 
muštas Jonas Povilauskas, ku p. DesulskienS davė gražia 
rj nuvežus miesto ligoninėn ra-l‘Spanish Scarf’. Šios dovanos

IŠ RĖMĖJŲ 3 SKYR. VEIKI
MO.

Rėmėjų Centrą — M. Ka-į^, 
džiauskas; Akad. Rem. 10 sk.
— J. Bitinienė; Maldos Apaš
talystės dr-ją — K. Drukte- 
nienė; Tretininkus — O. Jo
nikienė; visas kitas organiza
cijas

25*
— yra 
gera kaina 
už gerą danty 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube

25*

M PIECE COSMETIC 
SĖT 81.97

Thl. Ir a Fritiour Vlv.nl Bot and In- 
CludcH face powrtor, $1.00; IlouRė, 75c, 
^Inu. Croam $1.00, Dnpllatory $1.00, 
Variui ARtrlnucnt $1.75, Bath Salt 1.00. 
Tollet Water $1.S5, Perfume $i.75, Brll- 
llantlnn 75c, Skln IVhltnn.r 76c. Totai 
Value (12.00. Speclal prlre, $1.$7 for all 
tau pltcea to tntredue. thla liną.

Vardas ......................... .... • •
Adresas ..................................
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei 

nepatcnklhtau.

Bu Vsn 580-5th Avenue, New York

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą akių karštj. Atitai 
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 18 ryto iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED STREET 

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

Rea. 8201 S. WALLACE STREET

DBNTISTAI
Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS .
D E N TĮSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

.Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS '
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
• 7—9 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

J

25 MET|Į PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tai. Brnnswiok 9184
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1179 MILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9-11. l-t, 9-9:99 

■ekmadlenlals ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue'’
Platt Bldg., kamp. 18 Bt t aukštas 

Pastebėklt mano Iškaba*
Valandos nuo 9:89 ryto iki 8:19 va
karo. Bersdomls nuo 9:89 iki 19 ».

rgt/t, Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room I.
Phone Ganai 1699

Tel. Lafayette 6889

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avemu

Gerai lietuviams Žinomas per 39 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo stalgiau lr chroniškas II- 
gasvyrų. moterų tr valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų ir 
nuo 4 Iki 7:10 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Shore
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 3 Iki S po pietų.
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įkiš, M. Simanauskienė, V. Mo- vakacijas Lietuvoje. ŠVIEŽIENOS M LIETUVOS.

niais, dabar pradėjo naują, biz
nio šaką. Po num. 3207-9 S. 
Halsted įsteigė garadžių ir 

X J. K. Milius, jodomųjų automobilių salesroomą. Bus 
paveikslų filmų gamintojas, iš 'pardavinėjami Chrysleriai ir

zerienė, A. Kuizinas, P. Vit
kus 80c. ir Valerija Vaišvilie
nė 50c. Išvažiavime ciceriecių 
klebonas kun. Vaičiūnas buvo 
giliukingas; laimėjo jauną

X Sekmadienio rytą musų 
parapijos alumniečiai turėjo 
didelį laivu ekskursiją į ana
pus Michigan ežerą. Ekskur
sijoj dalyvavo daug jaunimo.

Lietuvos rašo, kad vasara ste
bėtinai graži, derlius labai ge
ras. Sodnai, vienok, juoduo
ja neatsigavo pereitos žiemos 
baisių speigų užgauti. Net miš 
ko medžiai kaikur nukentėję.

X P-nas M. J. Kiras, papuo
šęs Bridgeportą gražiais na-

Plymouthai. P-nas Kiras sėk
mingas yra real estate bizny
je, tai nėra abejonės, kad. jis 
bus sėkmingas ir automobilių 
biznyje. Reikia priminti, kad 
p-nas Kiras, stodamas į au
tomobilių bizni, neišeina iš 
real estate biznio. Jis varys 
abu bizniu.

paršiuką, o Jadvyga Čepulienė 'Diena buvo graži.
iš Town of Lake laimėjo tely- j X Pirmadienio rytą įvyko 
čią, kurią pardavus gavo a. a. Z. Riškienės laidotuvės, 
$25.00. Kiti laimėjo zuikių, ' kurioms patarnavo graborius

gaidžių ir kitokių sutvėrimų 
ir daiktų.

X Brolis Vladas gauna ži
nių, kad įvairių kolonijų vei
kėjai, kontraktoriai, biznieriai, 

(profesionalai, su kuriais tik 
jis turėjo ryšių, pažada para-

GRABORIAI:
X Išvažiavimas į Marijonų, mą jo rengiamam piknikui rug

Simpatiškas — 
Mandagus — 

I Geresnis ir Piges- 
'nis už kitų patar
navimas.

J. F? EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?7 94 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido- Į 

tuvėse kuoplglausla. j 
Reikale meldžiu at-j 
slšauktl, o mano J 
darbu busite užgs- Į 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 36151 
arba 2515 
1114 W. 2Srd Plai 

Chicago, HL

J. F. RADZIUS
I

Farmą pavyko labai gerai. 
Žmonių buvo gražus būrelis. 
Visi linksmai žaidė. Dau
geliui buvo indomu pamatyti 
modemiškai vedamą farmą, 
gyvulius, plačius laukus ir vi- 

• sokius įrengimus. Taipgi buvo 
indomu pamatyti Bernaičių 
Kolegiją.

X Prie išvažiavimo į Ma
rijonų Farmą geriausia buvo 
prisirengę Bridgeport ir Bri- 
gliton Parko skyriai. P-nal 
Naugžemiai iš Bridgeporto iš
važiavime turėjo skanių gėri
mų ir padarė daug pelno, o p- 
nų Gudų krautuvėj užrašyta a- 
pie 60 piknikierių. Išvažiavi
mas turėjo $1,000 su viršum, 

į X Prie brolio Vlado pagt rb- 

. tuvių pikniko vis daugiau re- 
miėjų atsiranda. Jokūbas ir A- 
! poloni ja Kamauskai $5.00, Ka- 
I zimieras ir Apolonija Šukiai 
j $5.00, Veronika Kataftskienė 
$1.00, šerifas Vincas Sakavi
čius $1.00, Ag. Kasiliauskienė 
$1.00. Į pikniko rengimo ko
misiją įeina du broliai Jonai, 
broliai Stanislovas ir Juozas 
brolis Andrius ir brolis Alek
sandras iš Marijonų Fanuos. 
Prie to darbo prisideda dau-

.FiGiAusiAs liet. graborius. Į fOau rėmėjų ir darbininku del-
CHICAGOJE

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

OF.’SAS
5(8 West 18 St. 
Tel. Canal 5174 
SKYRIUS: 8238
8o. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

to, kad pelnas eis įtaisymui

sėjo 8 d. Aušros Vartų par 
darže. Beveik visų parapijų 
komitetai ir parapijinių pikni
kų vadai atsimindami brolio 
Vlado pasidarbavimą, ketina 
atsilankyti ir paremti jo ren
giamą pikniką. Brolis Vladas 
su lietuviškais saldainiais 
Gimimo Panelės Šv. pa
rapijai per abu pikniku už
dirbo virš $100, Šv. Jurgio pa
rapijai su talkininkais per a- 
bu pikniku $93.00, Nekalto 
Prasid. Panelės šv. per 1 pik
niką $65.00. Yra užkviestas į 
2 pikniką rugsėjo 15 d. Dievo 
Apveizdos parapijai yra uždir
bęs per abu pikniku $65, Šv. 
Antano par. per abu pikniku 
$67, Aušros Vartų parapijai 
per 1 pikniką uždirbo $55 ir 
surengė antrą piknikėlį para
pijos darže, kur uždirbta $400. 
Vyčių piknike $10.00, Labda
rybės $12.00, Šv. Kazimiero 
Akademijai dirbo talkininkai 
uždirbo $22.00, Kolegijos išva
žiavimuose uždirbo $100. No
rėjo pasidarbuoti Šv. Mykolo 
par. ir Šv. Kryžiaus par., bet 
del tūlų priežasčių to padary
ti negalėjo.

Brolis Vladas daugiausia pa 
sidarbavo surengime dienraš
čio “Draugo” abiejų piknikų,

Skudas.
X Sį šeštadienį musų para

pijoje prasidės bazaras. Pasi
rūpinta daug naujų dalykų. 
Klebonas ir komitetas deda 
daug pastangų, kad bazaras 
pavyktų. Prašomi visi parapi
jiečiai paremti. Bazare bus 
daug naujų įvairenybių.

Vyčių. Naujokas.

Bridgeport. — V. M. Stulpi 
nas, real estatininkas, 3255 S. 
Jlalsted St., susilaukė šviežie
nos iš Lietuvos. Jisai buvo 
pirmutinis platinti Chicagoj 
saldainius iš Lietuvos, dabar 
jis partraukė lietuviškų ski
landžių, palendvicų, lašiniukų, 
spraudukų ir kitokių mėsiškų 
dlalykų.

Pačioj pradžioj biznis, su 
šviežienomis eina gerai.

Ragavęs.

LIET. VYČIŲ ATHLETIC 
ASS’N.

PAGERBTUVĖS.

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus del Budavojimo ir Tai

symo Namų. Taip gt del atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms lr Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus tr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

1 2436 Wcst OBtli Street
1 L.-------------------------- _ _

Telefonas Hemlock 6050

1
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1 .......................... .1 U . u. ai i- ----

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Avenue

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Šv. Kazimiero kapinėse ant Per k* “Draugas” pelnė $3,- 
vienuolių Marijonų lotų kop- 000 daugiau negu pereitų me- 

lytelės, kurioj reikale būt ga
lima laikyti šv. Mišias ir no
rima, kad toj koplytėlėj bu
tų altorius Liurdo Panelės 
Šv.

X Ciceriečiai gražiai parė
mė išvažiavimą į Marijonų 
Farmą. Ona Miliauskienė, tu
rinti duonos kepyklą, 1425 S.
49 Avė. aukavo duonos ir ki
ti geros širdies žmonės prisi
dėjo dovanomis ir pinigais.
Po $1.00 davė: Antanas Rui-

tų piknikuose. Be to buvo su
rengtos knygų ir laikraščių 
1 loterijos, kurių daugybė žmo
nių laimėjo. j '

APB. RADIO STOTIS.

Dievo Apveizdos Parap.
Nors p. K. Sabonis trečiadie- i 
ny iš savo ilgos kelionės gry- 
žio namo, bet tik sekmadieny 
per sumą choristai parode sa
vo džiaugsmą, giedodami “As-

Brighton Park. — Liet. Vv 
čių 36 kuopa pereitą ketvir
tadienį surengė pagerbtuves 
kuopos delegatams į Vyčių 
Seimą, Cleveland, Oliio. Vaka
ras labai gražiai pavyko; ne 
vien kuopos nariai atsilankė, 
bet da p-lės O. Razbadauskai- 
tė, pirm. Vyčių 1'6 kuopos ir 
Frances iš Bridgeporto. Taip 
pat atsilankė ir p. Červokas, 
buvusia Vyčių spaust, mene
džeris, kuris žada prisirašyti 
prie mus kuopos.

Vakarą’ vedė vice-pirm. K. 
Lindžaitė,

Pirmiausia išgirdom nuo 
musų dvasios vado kun. P. 
Vaitukaičio gražų apibudini
mą Seimo; ragino visus dau
giau pasidarbuoti ir padėti 
kuopos valdybai ir Centrui 
veikti, kuodaugi&u narių pri
rašyti ir kelti lietuvių vardą 
visur ir visada, 1

Paskui kalbėjo svečias kun. 
Mačiulionis, kuris pareiškė, 
kad jeigu visi išvien darbosi- 
mės, tai ši kp. 'ftus da dides

nė, negu dabar yra.
Toliau kp. atstovė p-lė P. 

Graibaitė papasakojo Seimo 
tarimus, apie visus įvykusius 
ir vakarus. Panelė Graibaitė 
yra kuopos mergaičių sporto 
vedėja ir pirmininke mergai
čių Athletic Ass’n.

Panelė I. Laucaitė taip pat 
papasakojo iš Seimo darbų 
,ir ragino visus darbuotis dau
giau, negu praeityje. Panelė

Chicagos Apskrities laikys 
mėnesinį susirinkimą rugsėjo 
6 d., 1929, Dievo Apveizdos 
parap. salėje, 19 ir Union Avė. 
8 vai. vak.

Visos kuopos turi galutinai 
pranešti ar turės Basket-ball, 
Track, Tennis ir Bowling 
teams. Jeigu nebus pranešta, 
tai valdyba skaitys jog nebus, 
tij kuopos tymai lygoj ne
dalyvaus ir pradės “schedu- 

1 le” daryti.

Zig. Vyšniauskas, rašt.

jams: Roselando Vyčių jau
nuoliams ir jų vadui p. Pavi
lioniui, kurie šauniai darbavos 

už baro, taip pat eteeriečiui 
i Vyčiui Kazakevičiui • Apskr. 
ižd. Petruliui, North Side ša u 
r.iems Vyčiams kurie >visą die
ną įžangą tvarkė; p. Martino-
nienei ir jos visoms pagelbi-«
ninkėms, kurios darbavos vir
tuvėje; visiems kitiems darbi
ninkams, kurie šauniai darba- 

;vos prie aiskrimo ir rato 
(West Side mergaitės su p. 
Stankeliu priekyje), straike- 
rio, lazdelių, saldainių ir vi
siems kitiems reiškiame lietu
višką ačiū.

Reng. Komisija.

Towri of Lake. — Amžinoje 
iRažančiaus 3r-jos “bunto 
•'party” bus rugsėjo- (Sept.) 
14, 1929, parapijos salėj, 40 
& So. Wood' St., bažnyčios de 

.ravimo fondui. Tat į sekanti 
! susirinkimą, rugsėjo 6 d., na

rės prašomos sunešti prizus.
Narė.

Brighton. — Liet. Vyčių 35 
! kuopa laikys susirinkimą rug- 
’ sėjo 5 d. McKinley Park Field 

i House, 39 ir Westem Blvd., 
(8 vai. vak. Nariai atsilanky
kite laiku, nes po susirinkimo 
bus šokiai. Orchestra P. Gai
delio.

Zig. Vyšniauskas- pirm.

AČIŪ.

Visiems L. Vyčių Chicagos
Apskrities pikniko darbuoto-

r

Laucaitė Seimo tapo išrinkta 
Centro iždo globėja.

Vėl kalba dvasios vadas

GRĮŽTA 121 LIETUVIŲ.

Baltic America Line prane
ša, kad rugpj. 28 d. laivas Es- 
tonia išplaukė iš Klaipėdos 
su 121 pasažieriu. Tai didžiau
sias lietuviu skaičius vienu 
sykiu išplaukęs iš Lietuvos.

RAMOVA
Gražiausias Teatras Chicagoj 

35-ta ir Halsted Gatvės 

Ut., Ser. ir Ket. Rugsėjo- 
Sept. 3, 4 ir 5

“NOAH’S ARK”
Šių metų didžiausias teatra

liškas reginys.,

Vitaphone Vodevilio aktai

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

Del geriausios rųšiea 
lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

‘‘RX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik ................................. 4 c. pėda

Del marinavojlmų stiklai ųuorti- 
niai ............................................. 89c. doz.

St Louls “Dutch Boy” whtte 
lead 100 svarų .......................... $11.50

Pure Linseed Oil .... $1.10 gal. 
Pure Turpentlne ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III.
Telefonas Lafayette 4689 

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

4k Hardware Co., dabar perėmė visų 
blinj | savo rankas Ir duos visose šio 
blsnlo šakose plrmoe klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnters & Decorators 

J. S. Ramanclonls, savininkas
8147 So. Halsted Street

Tel. Victory 7251

M. ZIZAS
Karnų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinam*
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock SKIS

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
priemlesčuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

3238 South 
Halsted St.

Victory 4088- 
89

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th Street

Kampan 46th Ir Paulina Sta. 
T«J. Blvd. 5203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatll- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyila del šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 8161

4424 So. Roe.kw<dl St. 

Vlrglnla 1290

eFerTki
LIETUVIS GRAHORII*

O f 1 ■ a •:
I B. MARSHFIELD AVEICUB 

Tel. Boulevard 9277
v-

Telefonas Yards 1189

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJA8

Turiu autąmoblltua visokiems 
reikalams Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

Mišias. Pas Sabo- kun- Vaitukaitis 'ir praneša,

nis, sakosi puikiai praleidęs kas 1^3° C. Valdybom
Taip pat praneša, kad nuo 

Naujų Metų kuopa $1.00 nario 
mokesčių paliks savo ižde, o 
$2.00 siųs Centrbi. Vėl ragino 
visus daugiau darbuotis, kad 
iki ateinančio Seimo kuopos 
iždas butų du kart didesnis.

Muzika vedama p. Simučio 
gražai griežė šokiams. Kuopos 
valdyba taria širdingai ačių 
p. Simučiui.

j Prieš vakarą kuopos pirmi- 
Įninkas, Zig. Vyšniauskas, 

delegatams kun. Vaitukaičiui, 
p-lėms Graibaitei ir Laucai- 
tei, svečiams p-lėms Razbau- 
dauskaitei ir Frances, kun. 
Mačiulioniui, Čarvokui ir kuo
pos darbuotojams, p. Simu- 

įčiui ir Simutienei prisegė po 
( rožę. Nariai atsistoję entuzias- 
I tiškai paplojo.

Valdyba taria ačiū visiems, 
kurie pasidarbavo tam vaka-

perges” ir

A. "f" A.

ALEKSANDRAS
ŠIMKUS

Mirė Rugsėjo 1. 1929 m. 55 
metų amžiaus.

Kilo 18 Kauno Rėd., Kretin
gos Apskr. Amerikoje 18gyveno 
18 meti/.

Paliko dldelialne nulludlnle 
Lietuvoje moterį Kotriną, 2 
dukteris: Bronę Ir Eleną.

A. a. Šimkaus laidojimu rū
pinasi Draugystės: Susivieniji
mo Brolių lr Seserų lr ftv. Pet
ro lr Povilo.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
koplyčioje. 710 W. 18th Str. 
lAidotuvės Jvyks Ketvirtadieny
je, Rugsėjo 5, 192# 18 namų 
8:30 vai. bus atlydėtas } Die
vo Apvelidoe bažnyčią, kurioje 
Jvyke gedullngoe pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Sv. Kaslmiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu lr palystamus 
dalyvauti 8tose laidotuvėse.

Nuliūdę Draugai lr pažystami 
Laidotuvėms patarnauja gra b. 

A. Butkus Tel. Canal 3151.

MNUCMUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marąuette parko a- 
pylinkėj, netoli parko išnuo- 
muojamas gražus kambarys. 
Klauskite telefonu: Hemlock 
1006 arba “Draugo” Redak
cijoj.

PAIEŠKAU Povilo ir Roza
lijos Balsyčių, pirmiau gyve
no Springfield, III. dabar gal 

' gyvena Chicagoj. Svarbus 

reikalas. Malonėkite atsišauk
ti. :

Anelė L&ukžemienė 
199 New York Avenue 

Newark, N. J.

Užlaikau visokių auk* 
ainių lr sidabrinių dai
ktų, vėl Įaustos mados 
radio, planų rolių, re
kordų lr tt. Taisau 
laikrodžius lr muslkos 
Instrumentui.

Telefonas Canal 7289

PETRAS CIRULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorlus 
Dažų Ir Popleros Krautuvė

1994 S. LEAVITT ST. Chicago

rui.
Valdybės narys.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK -8389

Į trumpą laiką noriu par
duoti 2 flatų namą geroj vie
toj West Sidėj priešais Aušros 
Vartų bažnyčią. Savininką ma 
tykite nuo 9 vai. ryto iki 2 

vai. po pietų.
Kaina $6,500.

F. BUDRECKIS
2322 West 23 Place

FARMA MAINYMUI ARBA 
PARDAVIMUI.

120 akerių farrna, labai gra-
PAIEŠKAU Juzefos Kai rai

tės, po vyru nežinau. Gyvena 
'Auroroj, III. Pati ar žinantieji. žioj vietoj, prie gero kelio, 22 
'praneškite. ’ ; .jjmailios nuo Grand Rapids,

i Mr. KO J ALIS *’|Mich., nauji namai, naujas
27 N. Halsted St. Chicago, UI. ■ gaidžius, 9 karvės, 3 telyčios, 
j ■■ ■ " 1 1 • =? į 2 arkliai, 2 kiaulės, 8 kala-

REIKIA pardavėjų parda- kutai, upė su daug žuvų. Par- 
vinėti Chrysler ir PIymouth duosiu arba mainysiu į narnas 
automobilius. Gera propozici-. mieste.

, ja. Patyrimas nėra būtinas, bet J GEORGE KAIRAITIS
[pageidaujamas: ant pilno lai- Hopkins, Michigan 

ko arba dalies. R. T. D. No. 3
KIRAS MOTOR SALES Platesnių žinių galima gau- 
3207 So. Halsted Street ti pas A. Kairaitę, 2243 Ir- 

Calumet 4589 |ving Avė.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 9914

M. YUSZKA ft CO.
PLUMBING A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4494 BO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2-RI MORGIČIAI 
3 TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną. 
Perkame real - ėstate kontraktus. 

Internationl Investmente
Corporation

Kapitalas $500,000 99 
9904 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 4781-4714

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

IxMms & Insurance
Perkam Parduodam 
Mainom Namus 
Lotus. Farmas 
Biznius visokios rųšies 
Nėra skirtumo - 
Apielinkės lr kur yra lr kas yra. 
Perkam notas 2nd morgage lr pa-

ruplnam 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. IJifayetto 0455


