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BOLŠEVIKAI MAND2IURIJ0J UŽSIIMA 
PIEŠIMAIS IR ŽUDYMAIS

KINIJA SIUNČIA KARIUOMENĘ; 
PASIRENGUS GINTIS

sumažinsią Karo
LAIVYNUS

I GENEVĄ, rūgs. 6. — Britani
jos ministerių pienininkas Mac- VATIKAI

Donald žurnalistų susirinkime ka- 5. — Italij 

lbėdamas pareiškė, kad jis bendrai Fedei 

su prezidentu- Hoover būtinai su- m4- P'1™

TĖVAS UŽ
ŠVIETIMO 

-E

MIESTAS, rūgs.
Katalikų Universi-___________

ja turės suvažiavi- ^Mirusio buvusio Chicagos mie- 

ažiavimo Šventasis sto majoro Deverio laidotuvės į-

CHICAGOJE
MIRUSIO DEVERIO

laidotuves'

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DIDELE MOTOCIKLO 

NELAIME
KIEK LIETUVOJ TE

LEFONŲ

Pereitą šeštadienį rugpiūčio 17 

7 v. v. netoli Kalocių Palan-
mažinsiąs karo laivynus. Nes tas Tėvas pasiūlė laiškų Federaci- vyksta šiandie. Gedulingosios pa- gos Klaipėdos plente įvyko dide-

Arabai Neturi Noro Pasiduoti 
Britams

pastoviai taikai yra būtina.

DAUG PALIEGUSIŲ 
LANKO LIURDĄ

šimtai Arabų Areštuotu Palestinoj; Zepelinasį^LTrataT^

jos prezide:
| Šventasis 

švietimo di 

stybė turi 

viai, kurie 

žnyčios, ir v; 
ti, kenkia

Šių metų liepos 1 dieną visoje 

Lietuvoje buvo 11,877 telefono a- 

paratai. Atskiri abonentai turėjo 

1342 aparatus, o valdžia buvo iš
nuomojusi 10,535. Paskutiniai* 
metais telefono aparatų skaičių* 

buvo pradėjęs mažėti. Vienam tū
kstančiui gyventojų visoje Lietu

voje tenka 5,12 telefono aparatų, 
Kauno mieste 34,5, Klaipėdos 52. 
Tuo tarpu Jungtinėse Amerikos

; maldos prasidės 10:00 Šv. Itos lė motociklo katastrofa. Važiavę 
ėvas pareiškia, kad bažnyčioje, Broadway ir Catalpa Į Palangos į Klaipėdą Kauno no- 

je Bažnyčia ir vai- avė.'Velionis tai parapijai pri-paro Jasaičio sūnus su Kauno 

ti sutartinai. Tie gulėjo. Šv. Mišias celebruos pat- [ prekybos rūmų vicepirmininko 

na tą bendrą Ba- saį klebonas kun. J. H. Crowe. [Baltuškos sūnum, susidūrė su au
gybės darbą ardy-Į . tomobiliu. Jasaitis per nepapras-
• „ x • *• - n-’ Laidotuvėse dalyvaus daug į- . , ...> v -’^am “vieklmui. Gi i v tai smarkų susidūrimą užmuštas

tikrasis švietimus tautos stalėtai Chicagos politikų ir «ta-
rbuotojų. „ . . _..........................................

žeistas. Nuvežtas į ligoninę, jis
Dar Gryši^s Į Ameriką; 17 Žuvo Sprogus 'stebuklingąją Liurdo šventovę a

Bombai Italijoje; Indijos Tvane Nuskendo !’1,nkė <in,,li' mu d.tTm'Ln’ių M8al'
109 Žmonės; MacDonald Apie Karo Lai-! 967 p~** **
vynų Mažinimą

BOLŠEVIKAI ŽUDO 
KINIEČIUS

ARABAI TRAUKIA ANT 
PALESTINOS

HARBINAS, Mandžiurija, rū

gs. 6. — Anot gautų žinių, bol-
LONDONAS, rūgs. 6. — Anot 

žinių iš Egipto, skaitlingi gink-
ševikų kariuomenė ties Argunsjluotų arabų būriai iš Nedj mar-

upe perėjo Mandžiurijos sieną, 
nužudė penkis kiniečius pirklius, 

juos apiplėšė ir sužeidė du kinie
čius sargybinius. • ' ! 1

Be to, bolševikai užėmė šešias 

kiniečių stotis Arguns paupiu.

šuo j a ant Palestinos tikslu pulti 
britus.

KAREIVIŲ SU ARABAIS 
KOVA PALESTINOJE

ten į- ligonines. Praneša apie ste

buklingus sergančių išgijimus. 1
Šventasis Tėvas kuovaizdžiau- 

siai nurodo, kad reikia atiduoti

ŠV. VINCENTO DE PAUL gi valstybei — kas jai priguli.

TDRAUGIJA

MŪŠIAI SIBERI JOS MAN- 
DŽICRIJOS PASIENIU

CAIRO, Egiptas, rūgs. 6. 

Nablns ų,ylmkė«, trt 33 maili,,

Valstybėse tam pačiam gyvento-
DAC aitadiii cnciorn per valand4 mirt. **>1 kas Paaiš- jų skaičiui tenka 141, Danijoj — 
PAS ALTORIŲ^ SUSIRGO, kėjo tiktaij kad tuomet 88 ir Vokietijoj 80.

MIRĖ tik pamatė greitai važiuojančius
* Dievui ta. Įkss Dievui priguli, | Širdies liga susirgo celebruo- moto<!iklis''B. nebuvo ge-
1 . ■ - 1-. e -V ' • ? '• ■ v . . . . • "

Kaimuose telefono aparatų bu- 

i vo labai mažai: Kauno apskrity

LONDONAS, rūgs. 6. — šv. 

Vincento de Paul Draugija ^An- 

glijoje turi 7,361 veikiančiųjų na-

U3N£ Z1
Linija

NUOLATINE ZEPELINŲ

AKRON, G., tugs. 6.. — Pra- 

nų. Praeitais metais Draugija tu- neSte’ »W»®a nuolatinė o- 
rėjo pajamų 271,fi2Č dol., gi iš- r^v*ais *9

laidų 264,660 dol. tarp
per Atli 
I Tos lini,
Zeppelin lr 

ndrovės.

KATALIKAS SUDARĖ 
KABINETĄ

susisiekimų li- 

ir Amerikos

____ . limybės pasukti i sali. Motociklis- „o mdamas Šv. Misiąs jnonsign. W. . . . . v. . - ., .36, Šiaulių 28, Panevėžio 26, Tau-
_ . , , , tai, mėginę pravažiuoti, susidavę , .. , „.; Berg, 75 m., Šv. Mykolo para- . , . . rages 21, kituose — dar mažiau.

.. ~ . .......................... i medi, nuo kūno buvo mesti tie- m . . ,I pijos, Calumet distnkte, klebonas, i . . . į Tačiau Klaipėdos krašte, visai kas
• siog pneš automobili. Šofens su- ... m . . . , . , .

* kita. Ten yra vietų, kur tun kai-
imtas. Vedama kvota. “R.” o . . , ,

mas 3-4 telefono aparatus. Tik
Po to greitai mirė.

Pirm poros metų velionis mi
nėjo aukso kunigystės jubiliejų.

Norėjo užpulti ligoninėje
Aną vakarą nežinomi - piktada-

PERKŪNAS PO ŽE
MAIČIUS

; vienam Pagėgių apskrity yra 114 

kaimų, turinčių telefono apara
tus. “R.’^

priešaky Goodyear- įridi Pav°jin«ai pašovė C. Tear- piūčio 18 dieną apylinkėse siautė 
Zeppelin be- ney’ vienOs uže’K°s ved4»' Sužeis‘ ! smarki audra su- perkūnu. Per

tas paimtas į Evanstono ligoninę, kūnas sudegino Kretingos vals- 
Užvakar.j^įįgoninę nuėjo du vy-'^įaus Kuluonarių kaimo gyven- 

Ratnono gyvcnattntų-

nauji zepe-

Iš Telšių gauta žinia, kad rug- ĮVYKDYTA MIRTIES BAU-
1Q „„U-ml-A__-f____ X*

SME PLEČKAITININKUI 
ALŠAUSKUI

* Kaunas. VIII-20 (Elta)

LONDONAS, rūgs. 6. — Ofi
cialiam kiniečių pranešime pažy
mima, kad keli tūkstančiai bolše

vikų kareivių šiandie veikia Man- 
džiūrijos rib*se. Vietomis seka 

mūšiai. . į ♦ ,

• Bolševikai užėmė Wangčanbsing 

miestelį. Paliuosiavo iš kalėjimo 

kalinius ir miestelį apiplėšė. •

GINKLUOJASI KINIEČIAI 
MANDŽIŪRIJOJ

HARBINAS, rūgs. 6. — Į Si- 

berijos pasienį, Mančuli geležin-' 
kelio stoties apylinkes, Kinija vis 
daugiau siunčia kariuomenės.

Tenai kiniečiai pasidirbdinę ei
les apkasų ir atlikę kitokių pasi
ruošimų karan su bolševikais.

17 ŽUVO SPROGUS 
BOMBAI

ROMA, rūgs. 6. — Parako di

rbtuvėje Castenedolo, arti Bres- 

cia, sprogo dirbama armijai vie
na bomba. 17 darbininkų, dau

giausia moterų, žuvo ir ąpiė 20 

pavojingai sužeista. Visos apylin

kės daug nukentėjo.

STREIKININKŲ RIAUŠES

STOKHOLMAS, rūgs. «. — 

Streikuoją* omnibusų patarnauto
jai sūkėlė riaušes. Įsimaišė poli

cija. 16 žmonių sužeista.

109 ŽMONES ŽUVĘ

PESAWAR, Indija, rūgs. 6. — 

Swat apskrity kilusiam tvane 109

susirėmė su arabais. Britai prieš 

arabus panaudojo bombas iš or

laivių. 5 arabai nukauta ir virš 

20 sužeista.

jos ministerių kabinete, pagaliau 

naują kabinetą sudarė Ruys de 

ĮBeerenbroųck, . įžymus Olandijos 

katalikas valstybininkas.

PALESTINOJ PRASIDĖJO 
AREŠTAVIMAI

AREŠTUOTAS VOKIETIS 
BANKININKAS

JERUZALE, rūgs. 6. — Britų „
valdžia Palestinoj' ištiesia savof- ^BLYNAS, riigs. 6. — Areš-

.V. , . . x , . luotas bankininkas W. von Sack,
geležinę ranką j visus tuos, kurie ’
.. . . x. , . >kurs sakoma, kažkaip išeikvojęs
kruvinoms riaušėms vadovavo ir; . • ’
jose dalyvavo. Virt 500 arablį mi-,’5’ 'k’"“’’ •P'*’’“*8’

imta. ■. ; , v
Arabų vadai protestuoja, kad 

britų valdžia tik vienus, arabus 

ima spausti už buvusias riaušes, 
gi žydų kaipir neliečia.

SUIM,TI du agitatoriai

Į AMERIKĄ
vinį z. i ____ - v *• , n laiką mūsų policijos 1 n m-ir jie išėjo. žinę su pašaru iš Kretingos val-

Policija yra nuomonės, kad tie 8čiaus Žadeikių kaimo — St. OI--t flagranti pagautas tuo nr .a- 
da jis buvo nuvykęs prie admi-

PRIEDRICHSHAFEN rūgs vyrai Pjautąjį, matyt, norėjo vi- sausko klojimą su įvairiais ūkio . . .. .... ................ -
iuRO. „„go,,*; l I j „ įmstracijos linijos pasiimti is ple-

- .................. ... 1 'padargais. Skuodo valsčiuj — L. L . . . , \ ,
j čkaitininkų užsisakytus revolve-

6. — Pranešta, orlaivis “Graf sai nušautl

Zeppelin” čia trijų savaičių lai
/ J .

kotarpiu būsiąs panaujintas iš o-

Lenkausko tvartą su šienu ir do- i 

■ bilais. Iš viso nuostolių padarytaLakūnai nusileido
ro ir vidaus ir šio mėnesio gale j Du Chicagos lakūnai, kurie ša- (apie ^,000 litų. Be to, perkūnas, 
skrisiąs vėl į Amerikos Jungtines le Chieago siekė be nusileidimo! tren^damas i Olšausko daržinę

Valstybes.

žmonėms.

60 ŽMONIŲ ŽUVĘ 
FILIPINUOSE

MANILA, rūgs. 6. — Pasak 

naujausių pranešimų, siantusioj 

čia ir apylinkėse vėtroj (taifu-

LONDONAS, rūgs. 6. — Pa- nas) virS 60 žmoni’l *»v«- 

lestina jau kaipir aprimus, bet 
jos pasieniais arabai nemano gra

žiuoju pasiduoti britams. Tad vie

tomis seka kruvini mūšiai.

UŽGINA ATSISTATY
DINIMĄ

IEŠKOMAS KELEIVINIS 
ORLAIVIS

ilgai skrajoti rekordo, užvakar !u’^nuaa j°je buvusius du pieme- 

vakare po 291 valandos skrajoji- ’nukus ~ J- RQz» ir Kazi Ka' 
mo nusileido. Sakoma, atsisakęs reva

veikti magnitas. Yra žinoma, kad

R.”i

rius, granatas ir pragaro mašiną. 

Karo lauko teismas už minėtus 

nusižengimus jį pasmerkė mirti. 

Respublikos prezidentui atmetus 

Alšausko malonės prašymą, teis

mo sprendimas įvykdytas rugpiū-
1 čio 19 dienos anksti rytą. “R.’

Britų kareiviai suėmė du sva

rbiausius agitatorius, kurie kurs-* 

tė arabus prieš žydus ir britus.

KITAS KOMISIONIERIAUS 
ATSILIEPIMAS

JERUZALĖ, rūgs. 6. — Pa

lestinos aukštasis komisionierius 

paskelbė kitą atsiliepimą į gyven

tojus. Pirmuoju atsiliepimu už 

kruvinas riaušes jis kaltino vie
nas arabus. Arabų vadai sukėlė 

protestus. Dabar tad kitu atsilie

pimu komisionierius kaltina ly

giai arabus ir žydus.

LONDONAS, rūgs. 6. — Va-
1

karų Europoje yra dideli karš-

žmonės žuvo. 2,670 namų sunai- čiai. Kai-kurinose miestuose pli

kinta. _^_Lua. trūko ledo.

MONTREAL, Kanada, rūgs. 6. 

— Amerikos J. Valstybių vyriau
siojo teismo teisėjas pirmininkas 

W. H. Taft užgina žinią apie sa

vo atsistatydinimą.

GALLUP, N- M., nigs. 6. — 
Aną dieną iš New Mexico vals

tybės į Kaliforniją skrido kelei

vinis orlaivis “City of San Fran- 

ciaco” ir šiose apylinkėse kilusios 

vėtros laiku kažkur prapuolė. Bu
vo pranešta, kad orlaivį žaibas 

nutrenkęs ir visi juo skridę astuo

ni žmonės žuvę.
Vakar tas pranešimas atšauk

tas, bet orlaivis ir keliauninkai 

dar nesurasta. Šimtai indionų 

leidosi orlaivio ieškoti po šias ak

menuotas apylinkes.

tomis dienomis buvę karščiai la

kūnus labai kankino.

AUGA DAILIOJI LITE
RATŪRA

STATO ALEKSOTO 
TILTĄ

Pinigų nei pėdsakio Šiemet per pirmąjį pusmetį dai-
Aleksoto tilto statyba eina visu 

tempu. Pastačius naująjį tiltą, be 

abejo, reiks plėsti ir tos gatvės,

. iliosios literatūros išleista 432 kny-
Per paštą siunčiamų į Royal-1 . , . .

* į gos ir brošiūros, kai pernai per
ton, III., prapuolusių 22,000 dol. . .... „’ H ’ ’ tą pati laiką išėjo tik 316. Poe- . . ... , . . „
niekur nesurasta nei mažiausio1 .. ... ... A . . , .. 1 kurios į jį veda, ypač Manjam-

zijos išleisti 9 tomai, dramos 14,1 _
pėdsakio. Nepatirta, ar pinigai biletristikos literatQros P°leS W PaneveŽ1°-

pavogti ar pamesti.
7 ir literatūros istorijos 6 tomai, Statybos komisija nutarusi pa-

RUMUNIJOS LAIVE 
SPROGIMAS

CONSTANZA, rūgs. 6. — Ru

munijos karo laive “Maresi” su

sprogo patranka. Vienas, jūreivis 
žuvo ir penki sužeista.

IMA TRŪKTI VANDENS

NEW YORK, rūgs. 6. — Ry

tinėse valstybėse ilga kaitra kai- 

kur baigia džiovinti vandene iš

teklius rezervoaraose ir vietomis 

jau permaža tyro vandens.

FORD PANAUDOSIĄS 
ATMATAS

Nušauti du triukšmadariai
Narragansett gatvėje, arti Pul- 

lerton gat., rasta nušauta polici
jai žinomi du triukšmadariai “ra- 

kieteriai” Wm. McElligott ir Cy 

Cawlcy. Kas juos nužudė, poli

cija gali vien spėti.

DETROĮT, Mich., rūgs. 6. —
Automobilių didikas II. Ford šio 

miesto valdybai pasiųlė jam pa

vesti visas atmatas, iš kurių busljiemg 975,000 dol.#para

dirbamas automobiliams tepalas. 

Ford pažymi, kad jis tuo būdu
miestui sutaupysiąs milionus do

lerių. I

iNEEDLES, Cal., nigs. 6. — 

Arti čia rastas sulamdytas orlai

vis ir žuvęs vairininkas majoras 

J. Wood, kurs iš Los Angeles 
skrido į Cleveland, O., norėdamas 

atsiekti rekordą.

iš viso 80 tomų. Išleistų knygų kviesti tilto statybos vadovus ir 
tiražas toks: poezijos 19,000, dra- į susisiekimo ministerijos atstovus į 

mos 33,000, beletristikos 158,100,' pasitarimą, kuris bus ten pat, vie-

vaikų literatūros 22,000 ir litera

tūros istorijos — 18,000. Iš viso 

tiražas siekė 242,000. Šiuo būdu 

dailiosios literatūros srity pasi

rodė nemaža pažanga. Per tą patį
, , t

laij^^ęrnai išėjo 49 leidiniai (15 

aoš. bei

toje. ‘R.”

LENKAI IŠVIEN SKVER
BIAS J LIETUVĄ

975,000 dol. parankos nuoš. bendrojo leidinių skaičiaus),
. ..... ?o šiemet pasirodė jau 80 leidinių

Penki jtannjni jauni plėšikai, _ _ _ * __ *

pavesti “grand jury”. Teisėjas
(18,5 nuoš.). ‘R.

nkos. Kalėjime laikomi. NAUJA POLICININKŲ 
LAIDA

Rugpiūčio 17 dieną lenkai ant 

administracijos linijos, prie eže
ro Joniškėlio valsčiuj Utenos ap-

■
|Skrity, pastatė 1 ir pusę metro 

i mūs pusėj tris stulpus. Mūs sar

gybiniai tuos stulpus, pastatytus
Imūs pusėj, išmetė. R.

Keturi pabėgo iš kalėjimo
Iš South Bend, Ind., kalėjimo 

pabėgo keturi kaliniai. Apie tai 

pranešta Chicagos policijai.

CHICAGO IR APYLINKĖS. 

— Šiandie apsiniaukus diena; vė

siau.

Policijos mokyklos 10 laidą 19 

pabaigė valdininko laipsniu, 8 

vyr. policininko, 1 vachmistro ir 

27 eilinio policininko.”

Į policiją dabar priimami vy

rai nežemesni kaip 175 eentim., 

išsitarnavę kariuomenę ir nevy-

resni kaip 32 metų. ' “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $k&0O 
Britanijos 1 sv. sterL Of 
Francijos 100 frankų 8.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.23
Vokietijos 100 markių 2330

J8xa.ua


■■■r » -

uDRAUGASn

Uolu* kasdien. iMzlt/ms oikmadlonlmi 
PRENUMERATOS KAINA: Metama — Pa-

i Nt Matų — 66.66. Trina Mėnesiam — 66.06, Vlonam
■fcMatul — 76c Europoje — Metams 9T.99, Puse* Ma- 
U _ |4.ee, Kopija .ISO. i

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų-
MMk Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
IBmtui paito ženklų.

KeCaktorius priima — nuo U:M Utį 1S:M eaL

ekelblmų kainos prisiunčiamai pere!katama 
tjke ibiui ai sekančiai dienai priimami iki B

vak po piet

tuoja, jog, Amerikos lietuvių katalikų veiki

mo centras yra L. R. K. Federacija, į kurių 
privalėtų dėtis visos katalikų draugijos, or
ganizacijos ir pavieniai žmonės. I* R. K. Fed. 
yra vienintelė organizacija, kuri subendrina 
visų lietuvių katalikų veikimų.

Todėl 19 Fed. Kongresas ragina visų ko
lonijų visas draugijas susiburti į šių A. L. R.

<• % K

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
VAIŠGANTO 60 MITŲ , pareis žinia, jog vyras ilgam, 

SUKAKTUVĖS. ilgam nebegrįš, gal daugeliui
metų... Dabar tik pajutau,

Vaišgantas arba, sulig jo ti- koks skirtumas pritirti savos

Penktadienis, Rūgs. 6 <J., 1929

DARBAS
----------- - DARBININKŲ SKYRIUS ----------

FORDAS APIE DARBĄ IR

J

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND •

Publlshed Daily, Ezcept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 66.06, Slz Months

__ *1.60, Three Months — 6S.ee. Ona Moath — 76a 
itarope — One Tear — 67.66, Slz Months — 64.66, 
Oagy — .eta

Advertising ln "DRAUGAS’' brinss best resoMa 
Advertising rates on appiloatlon.

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

T, A , . , , ™ , .. ,kros pavardes, Justinas lu-iir svetimos nelaimės...”
K. tvirtovę, kuriant, kur nėra, Federacijos r ™ x .

. . . , . .. , i .. mas, yra gimęs 1869 m., rug- Matydamas bėda, jis nenueiskyrius, o Visur kitur padauginti bendrąjį i ° . v. ’ a ' , , “ .
katalikišku, vaikinų, nes ten yra gyvenimas 8 dien»> Metanuose, Sve- do rankų. Kasė prašymu, ,
kur yra veikimas, o be bendrojo katalikiško- ,d«sM parapuoje, Ukmergės ap- Vilmau, guberaatonų fa , Vi 

T. . ..... v , - skntyje. Kaip Jis pats sakosi:
jo veikimo Lietuvių kolonijos išnyks. . . „ . .f

x ‘Aš buvau savo tėvų pagran
dėlis, dt šimtas iš eilės” ir Ra

daus reikalų ministerį į Petra
pilį net du prašymu. Taipgi, 
būdamas tvirto tikėjimo, be 
apsižadėjimo atsidūrė prie Au
šros Vartų Vilniuje, prašyti 
Dievo Motinos užtarymo. Ir

Automobilių pramonės di
dikas H. Ford pareiškia, kad 
sveiki kunu ir protu žmonės 
visados gali gauti tokio ar ki
tokio darbo, jei tik nori dirb
ti; kad mųšiperijų į dirbtuves 
įvedimas Neiškelia didesnio

Suprantama, jei nebūtų iš
keliamos naujos kokios pra
monės, tada su nedarbu nebū
tų juoko. Bet štai gyvuojan
čios pramonės plečias ir kas
kart tokios ar kitokios naujos 
iškįla ir darbo atsiranda pa
kaktinai. Štai visa ėdė dide
lių pramonių pirm trisde
šimts metų nebuvo žinomos. 
Jos negyvavo.nedarbo; niekad nebus tokio 

laiko, kada nebus jokio dar- J Ford yra nuomonės, kad

3 Blaivybės klausimu.
19 Fed. seimas pagiria pilnųjų Blaivinin. i““ nebesitikėjo ma-

kų pastangas įkurti visose lietuvių kolonijose ..................... \ 3i«
blaivininkų kuopas, ir prašo dvasios vadų ii j jis giaie ypatingo-
did. gerb. klebonų pagelbėti šiame blaivinimo /e dieno3e» f- 7- Dievo Moti’ 'išsisuko nuo jam skiriamų dvie

mos Gimimo dienoje, per pat jų metų kalėjimo ir jo broliui 
sumų, tai jo motina, dėkodama penkių. Ir vėl jis dirbo. 
Dievui, paaukojo jį Dievui, į Vaišganto jau yra išleista

A, L. R. K Fed, 19 Kongresas ragina'duodama pavadinimų “Mano raštai, devyniuose tomuose. 
Lietuvos visuomenę ir jos valdžių nenuilsta- ^kunigėlisMotinos viltis iš- Matomai, jis, rašydamas strai

sunkiame darbe.

4 Vilnius.
/

bo, kada nebus darbininkams 
kas veikti.

Toliaus jis pareiškia, kad

šiandieninių bedarbių didžiu
ma yra dėlto be darbo, ka
dangi dirbdami nesirūpino sa-

Amerikos Jungtinėse Valsty- vo ateitimi, arba dirbo be jo- 
bėse šėrininkų skaičius kas Į kio prie darbo prisirišimo. Ki
mštai didėja dviem milionais; j tais žodžiais tarius, dirbo be 

kad darbui lengvinti ir taupy- j jokio pasiryžimo, kad savo
mai siekti Vilnių ir Lenkijos užgrobtųjų Lie- sipildė. Su savo sesute Severja psnius, sekė kiekvienų ir, su- tį mašinerijos sparčiai vysto- 'darbų kuogeriausiai atlikus.

tuvos dalį atvaduoti. į“ be galo mylėjavos”, kaip jis rankiojęs, pasistengė išleisti si; kad, imant aplamai, šian- Nedarbas nepateisinamas.
Fed. 19 Kongresas sveikina ilgų metų j sakosi, ir ji, sutaupydama s-ka- pats savo raštus. Gaila man, 

darbuotės patrijotę p-nių Em. Vileišienę ii -tikus per 5 metus, jį į kunigus kad aš dar negavau perskai- 
Am. L. R. K. Federacijos XIX Kongre- paža^ galimų pagelbų jos pastangose palai- [išleido, nors tėvai turėjo va- tyti 2 ir 3 tomų “Pragėdru-

kyti pavergtosios Lietuvos kulturinius židi- inkų žemės (24 dešimtines), lių”, kur trečiame tome jo pa- _  ._____
Šiandien doc. J. luinas, ar- /ties yra smulkiai aprašyta jo kiekviena naujai įvedama ma- kalingi atlikti, negu žmonių, 

ba Vaišgantas, didelis Lietu (biografija; kur ir su kuo jis šina iš darbo keturis darbi-;kurie tai visa norėtų ar ga- 
ivių tautos atgimimo prana- /darbavosi, ypač tėvynės vada- ninkus paliuosuoja; kad iš lėtų atliktu Anot Fordo, jei

Fed. 19 Kongresas pozityviai remia Pa- [ šas, rašytojas, publicistas, Sei- vime. Nuoširdžiai rekomen- * kiekvieno 1,000 bedarbm 700 nėra darbo, reikia surasti, ar-
saulinę Parodų Chicagoje. Kviečia visas lie- mo narys. Jis uoliai seka po- duoju kiekvienam lietuviui, per 'reikalinga vienerių metų'susi- ba koki naujų iškelti,
tuvių kolonijas sudaryti planus, kaip lietuvių litikų ir musų tautos literatu- skaityti jo raštus ir pažinti rasti pastovų darbų. j' Žmonės, abelnai imant, yra
tauta bus atstovaujama Chicagos Pasaulinėje rų: dirbo redakcijose, redega- musų tautos pranašų Vaišgan-, Mes turime vaduotis tiktai linkę visus kitus ir viskų kal-
Parodoje 1933 metais. įvo laikraščius. Daug yra ken- tų. O gerbiamam Vaišgantuį' savo patyrimais, sako Ford. tinti, tik į save nenori atsi-

6' Ateitininkų reikalu. spaudos uždraudimo lai- linkiu, kad Dievas suteiktų di- Suseksime, kad gamybos me- žvelgti. Tai tokia prigimtis.
. T . ,kais’ Platindamas lietuvių Ii- dėlės stiprybės ir pripildytų todų gerinimas reiškia dau- Tuotarpu kas tik yra bloga,

19 Fed. Kongresas gerai bodamas kaip teratur,.
svarbi yra Lietuva! Ateitininkių valstybi-, Kartų gyvendamas Mosėdy- - džiaugsmu, dėl kurios jis‘patirta praeitais dvidešimti- biai už nedarbu seniau kalti
niame ir katalikiškame veikime, užgina kun. je> Kretingos apsk., turėjo iš- dirba nenuilsdamas iŠ jaunų rai metų >no politikų. Šiandie ėmė kal-
dr. P. Karaliaus misijų ir pastangas, surasti.‘leidęs šešias savo' knygeles, dienų! ! Mašinerijų naudojimas didė-‘tinti mašinas. Jei šiandie ne-
pinigines'paramos Ateitininkų Rūmams į- Jog buvo išleistose “Tėvynės

Sas, buvęs rugpiučio 20, 21 ir 22 dd. Cicųro, 
TU., priėmė sekamas rezoliucijas;

1 Jaunimo klausimu.

L. R. K. Fed. XIX Kongresas, išklausęs 
referato ir kalbų ‘^Jaunimo klausimu” nuta

ria: Į ' įji 1
1) Raginti visus lietuvius tėvus siųsti sa

vo vaikučius į lietuvių parapijines mokyklas.

2) Kongresas kviečia visų lietuvių jau

nimų dėtis į L. Vyčių orgaųizacijų.
3) Pataria lietuvių parapijoms ir kolo

nijoms steigti jaunimui patogias sporto už
eigas, klilibus ir gimnazijas.

4) Kreipia domės mokyklų vedėjams, 
kad laikas susirūpinti, daugiau įnešti lietu
viškos dvasios į vaikučių auklėjimų.

t. .. 5) Kongresas mano, kad lietuvybės palai
kymui yra būtinai reikalingu kųd tėvai mo
kytojai ir musų Vadai su augančia Amerikos 
lietuvių karta kalbėtų kuodaugiausiai lietu- 

viskai, , V
6) 19 Federacijos Kongresas su džiaugs- 

H* mu sutinka žinių, kad. Lietuvių Kolegijos į- 
kurimas artėja, Kunigams Marijonams ski
riant Kolegijos Vajui vesti savo vienuolijos 
narį, Kolegijos Direktorių kun. Dr. J. Na- 

vickų. •
Užtat Kongresas nuoširdžiai ragina vi- 

sas lietuvių kolonijas, parapijas, draugijas it
Į pavienius asmenis, ypač Federacijos skyrius 

gausiai paremti pastangas sukelti reikalingų 

lėšų Kolegijai įkurti.

2 Už bendrąjį Katalikų veikimų.
19 Fed. Kongresas randa reikalinga pas

katinti visus lietuvius katalikus prie bendrojo 
veikimo, nes katalikų akcija, sulyg Sv. Tė
vo Pijaus XI daugelio nurodymų, yra priva
lomas visiems katalikams. Kongresas konsta-

mus.

5 Pasaulinė paroda.

rengti Kaune.

7 Didžiojo Kunig. Vytauto 500 m.

Stasius Būdavus.

t’
Ks
felbKr
U

TAMSUS SAUUTEIIAL
- ----------- Apysaka.

(Tųsa)

die vienas darbininkas su ma- Darbo yra visur ir Visuomet 
šina atlieka penkis kartus dau- Darbai visoki, atatinkami vi- 
giau darbo, negu seniau vislių šokiems žmonėms. Visados 

rankomis dirbdamas; kad yra daugiau dalykų, koki rei-

Jus nulaužėte aštrius dyg- ja visose / pramonėse ir vyrai
Sargo 1896 m., taipgi buvo liūs, kad mes, vaikučiai, nebe-• iš darbo paliuosuojami, nes 
jos fedaktorium. Atvykus bro- pasibadytuinėm gojelių! . i jų darbus atlieka mašinos. Bet 

. . .sukaktuvės. ^iui Jonui, jis pcfrertš, Hk», ; , K iaautis..
_ T ni*4 maišų, įduodamas jam ‘ ................... . .

1930 metais sukanka 500 metų nuo D. L. narvpst: sVprlpšižlrinni« m-inv 
K. Vytauto mirties. Musu Tautos didvyrį pa- Vad ‘‘"““a » *>“ d^ia“

gerbti Fed. 19 Kongresas ragina visas lietu- sigeks jam p^ ’ žtL I LIETUVOS,
vių kolonijas sudaryti iškilmingas vaikšty- kaipjispatsrago. u Išbildgj0 į . ------—■
nes, pamaldas-, “Lietuvių Dienas” ir kitas neramus. Vįsaip gali at- < Sveikl> SJ™5 KaiP viskas . K yru y

! nereikia Numiršti, kad mašine 
;rijų dirbiniui reikalingi dar-

ir daugiau atlieka vyrų dar
bo, tas reiškia,' kad daugiau

mašinų gamyba.pramogas. Kongresas pageidauja, kad paja- gįtiliti. Nemigu. Ąpyaušry bar
mos iš to minėjimo butų paskirtos Lietuvos bar bar j langų../Mane tekelj šiandien sunkiai dirbau,
katalikų Vytauto gimnazijai Vilniuje ir pa-^a^int Viskų supratau grįž-’ tai yra fiIniavau rugp. 15 d.’sim dėl filmavimų' kitais me- 

siųstas per Fed. Sekretorijatų. f‘ta vežėjas. — Neimsisekė. Dat P®^® Kaune. Paradas tik ka tais Vytauto iškilmių.

8 Spauda. salėje žandaras pajuto per sun 'rinkas. j Tų patį vakarų ar rytų iš-
kų nešulį. Buvome pabėgę su! Ryto3 vakare rodysiu, arba važiuoju per Žemaitiją į Pa- 

Spauda yra musų dienų jėga, nes katali- vįsu: pavijo. Suėmė pasažyrų demonstruosiu, savo parsive- langos, Klaipėdos, Juodkran- 
kiškas veikimas be katalikiškos spaudos ne- jr j0 bagaž^‘su arkiįaįs pa, žas filmas karininkų “Romo-'tės, Nydos kurortus, iš ten į 

įmanomas. Todėl Fed. 19 Kongresas skatina gprukau. — pajutau plaukuose yos” salėje visiems karinin- Aukštaičius^ o paskui į Zaua- 
visus Am. lietuvius katalikus skaityti, platin- lyg elektros srovę, _ jig rago kams ir jų šeimoms. vykus ir Dzukus.

jf. ren1^ musil katalikiškųjų spaudų; laik- ’— neju>s^įoniįs dirstelėjau I Rugp. 18 d. Kaune esu kvie Labai daug darbo, Jiežinau, 
raščius ir knygas, ir smerkia tuos katalikus, į vejdrodį, ar kartais urnai ne- čiamas į Vytauto Iškilmėms' ar suspėsiu, ar priseis pratęs- 
kurie palaiko katalikybei ir tautybei prie- pražįia-u. Dabar tik atspėjau, Ruošti Komiteto susirinkimų.' ti laikas. Pranešiu apie tai 
šingų spaudų. . . kų pajus jauna brolienė, vie- Žinoma, reikės nufilmuoti vi--vėliau.

(Bus daugiau) na pati su mažais likusi kai/sas komitetas ir, gal, susitar-Į J. K. Milius.

butų mašinerijų, sako Ford, 
nebūtų jokio darbo. Jei. žmo
nės įvairius daiktus dirbtų 
rankomis,'tlė daiktai rfebutu 

įperkami, tada butų ir po dar
bo.

Mašinos šiandie naudojamos 
svarbiausia dėlto, kad visoki 
daiktai jomis greičiau ir ge
riau gaminami ir tas pigiau 
atsieina.

Ford sako, kad išradimai ir 
atradimai dar nepasiekę sau 

į ribų. Nereikia manyti, kad 

pramonės yra kuoaukščiausia 
ištobulintos ir šiandieninė pa
dėtis ilgiems laikams pasiliks. 
Palyginamai žmonija gyvena 
dar tamsiam amžiuj. Žmonijos 
protinis vystymųsis dar gana 
žalias (pilnai neišlavintas).

Kadangi šiandie šioj šaly 
žftionės daug spekuliuoja Še
rais, kai-kas mano, kad ši na- 

(Tųsa ant 3 pusi.)

■■ad
pratimų... Ir aiškiai negalėjo pamatyti vi
sų kliūčių ir negalimumų... Vis tik tikė
jos to, ko labai retai tegalima: jo mei
lės; tokios meilės, kuri sutrupa tik prie 

karsto...
Daug minčių pralėkė Aleksandro gai

voj. Tas didysis atsakingumas dar aiš
kesnis 'pasidarė... Jis taip pat jautė jų pa
milęs, pamilęs kilnia meile... Bet jis ne
gali jos mylėti...

Dar sunkesnės mintys pradėjo jį var
ginti... Giliame, giliame lūkesy praslinko 
kelios minutės... O ji laukė... Ugi, ilgi dve 
jojimai spaudė ir vargino jį... Vėl pasi
liejo nauji nusprendimai... Bet po valan
dėlės prablaivėjo ir šaltas protas, tarsi, 
jam sakė: tu perdaug artimas buvai tai 
mergaitei, tu buvai neatsargus ir ji ta
ve jau myli; tu esi daug patyręs vyriš
kis, o ji — tamsuolė, silpnabūdė ir grei
tai pasitikinti mergaitė... Tavo kaltė, A- 
leksandrai... Tu turi jų gelbėti ir stip
rinti... Ir aiškus jo proto nusprendimas 
gyvai sutapo su sąžinės balsu...

— Mortele?

— Je, ponaiti...

— Mortele, aš tavęs neužmiršiu... Aš 
pavasarį parvažiuosiu ir vėl susitiksim... 
— tie jo žodžiai dvelkė gausiu šalčiu ir 
juose aiškiai prabilo protas, praskiestas 
silpnute jausmo bangele... Tas jausmas 
buvo gailesys...

Bet Mortelė dar gilesniu skausmu 
pravirko... Ji pagrėbė abi jo rankas ir 
norėjo jas pabučiuoti... Šitas jos elgesys 
reiškė kažkokį didelį, didelį prašymų... A- 
leksandras perstaigiai pasidarė dar šal
tesnis... Tada ji, supratusi iš jos rankų 
sprunkančių laimę, visai pasitikėdama 
švelnia Aleksandro šydimi, nepaprastu 
drąsumu apkabino jo kaklų ir prisispaudė 
prie skruosto... Žaibo greitumu Aleksan
drų nupylė jausmų bangos... Bet protas 
dirbo... Jis ir nemėgino atplėšti jos ran

kų... O ji taip verkė, kaip Aleksandras 

niekad nebuvo ko mątęs tiek verkiant... 

Po valandėlės jis atsisuko į jų ir jos lu

pos arti, arti prisilenkė prie jo lupų... Ji 

sukaupė visas savo moteriškas jėgas ir

krito ant Aleksandro veido... Bet jis jų 
sulaikė... Mortelė sukliko baisiu balsu... 
Tame jos balse jautėsi galutinas apsivyli
mas ir smarkus kritimas nuo gyvenimo 

viršūnių... ' ; ' ! ‘ , t į *•!'.
Aleksandras pajuto aiškių pareigų: 

gelbėti jų... Jis Mortelę prispaudė prie 
savęs... Dabar ji atrodė kaip nebilė... Bet 
vistik ji verkė... Gausiomis srovėmis jos 
ašaros pylėsi jam ant skruostą* Sr- slin
ko skaudi valandėlė... 11

Mortelė staiga atsipalaidavo ir vėl 
metės jam ant veido... Bet jis akimirksny 
pasilenkė į šonų ir ji pabučiavo tik jo' 
skruostų... Ir sustingo Mortelė... Nebever
kė... O jis kalbėjo jai:

— Mortele, kaip Dievas mato, aš nie
kad tavęs neužmiršiu...

Ji suvirpėjo.. Jos veidas šiek tiek nu
švito... Ji baisiai mylėjo Aleksandrų. Bet 
jos .jaunystės saulėtekiai dar tokie tam
sus, tamsus atrodė...

Už kėlių savaičių Aleksandras išva
žiavo užsienin...

Jo būdas pakitėjo. Jis rados dar la
biau užsimąstęs ir visos puolusios mote
rys jam atrodė giliausios užuojautos, bei 
pasigailėjimo vertos... Aleksandriu atrodė, 
kad ne jos, o vyrai buvo jų nusikaltimo 
priežastis

Kiekviena progp jis stiprino Morte
lę... O ji, baisiu išsiilgimu žiurėjo į va
karų šalį... Ten Aleksandras buvo išva
žiavęs...

Ir laukdavo, laukdavo jo... Tas bai
sus lūkesys giliai įaugo jos kunan... Ji nė 
valandėlei negalėjo tos minties palydėti... 
Ji sirgo nenumaldoma ir kaitria lūkesio 
liga... Jos keistos akys buvo bhisiai už- 
simųščiusios ir, tarsi, šio pasaulio nema-

Aleksandras parvažiuodavo kiekvienų 
pavasari... Tuomet jis susitikdavo Mortelę 
ir jai širdingai aiškino apie doros mo
ters garbę... Kiekvienas Aleksandro žodis 
jai buvo giliausia pamoka...

Ir Mortelė jį mylėjo visa moteriškąja 
meile... ,

Jo širdyje dar pilnai tūnojo tas vy
riškas tvirtumas, tas gilus moteriškos gar
bės branginimas... Jis nenorėjo apvilti 
lengvabūdės mergaitės neapgalvotu prie- 

™U gilios, baisiai atsakingos min- 

tys apgulė jį...
Gailėjos Aleksandras taip labai ar

tinai sutapęs su Mortele... Juk jis, pra
džioj, tik iš blogų žmonių rankų jų ištrauk 
ti norėjo... Ir perdaug jai švelnumo pa
rodė... Lengvas susigraužimas apėmė jį... 
Stengės pagauti tų visų įvykių pradžių... 
Prablaivėjo netolimos praeities akiratis... 
Mortelė, kaip ir daug kitų jaunų moterų, 
be jo geraširdingumo dar ir jį patį pami
lo... Juk ji suprato, kad taip judviejų bai
siausias skirtumas... Bet perstaigiai išsi
veržę jausmai užtemdė jos blaivųjį su-

k-

r

[
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkai

“San Sebastian Chronicle 
skaičiau, kad vienas nekatali 
kas dainininkas, “draugas 
šeimynos” buvo pakviestas 
bažnyčioje pagiedoti per jau
navedžių šliubų. Užlipęs ant 
viškų dainininkas per Mišias 
pasisakė vargonininkei, kad ji
sai giedosiąs Solo, bet savo 
nepertuare (sąraše prirengtų 
dainų) turįs tik angliškas 
dainas. Vargonininkė patarė 
jam giedoti per “Offerto- 
rium”, bet kų nors lotyniškai. 
Dainininkas apgailestavo, 
kad lotyniškas jo nepertuąras 
yra labai mažas. Būdama už
imta grojimu vargonininkė 
parodė dainininkui šeputę, sa
kydama: “Pažiūrėk tenai, tai 
krūva gaidų, ar ten nėra ko 
nors, kų' tamsta moki.” Atsi
daręs šeputę dainininkas pra
dėjo vartyti gaidas ir užtiko 
sąsiuvinį jo mėgiamų solų, pa
ėmęs atnešė vargonininkei ir 
padėjo ant vargonų ožiuko (o- 
žiukas — vieta gaidoms pa
sidėti). Palaukęs kol vargoni-

ninkė introdukcijų (įvadų) 
sugrojo, jaunevdžių išgąs
čiui, dainininkas visa energi
ja pradėjo giedoti Dubois’o 
vieną dalį iš “Septyni Žodžiai 
nuo Kryžiaus” — “Deus 
Meus, ut quid dereliąuisti 
me!” (“Mano Dieve, delko 
greitai mane apleidai!”).

Ir taip, jaunoji manė, kad 
dainininkas gieda jaunojo šir
dies paslaptį, o jaunasis prie
šingai. Ant galo abiem leng-' 
viau pasidarė, kai suprato 
giesmės reikšmę.

— Delko musų komunistai 
daugiausia kalba ir labiausia 
nori revoliucijos: Amerikoj, 
-Anglijoj, Prancūzijoj, Vokie
tijoj ir kitose šalyse?

—: Dėlto, kad tose šalyse y- 
ra daugiausia aukso. Kur nė
ra aukso, ten komunistai nei 
notsės nekreipia.

Plaukiant laivu viena mote
rėlė pribėga prie kapitono ir 
išgąstingu balsu sako:

— Ponas kapitone, mano 
draugė apsirgo jurų liga. Kų 
aš turiu daryti.

— Nieko nedaryk, ji pa
ti žinos, tas reikia daryti, — 
atsakė kapitonas.

Jei nori viso pasaulio meilę 
turėti,

Privalai visų pasaulį mylė
ti.

DARBAS.

(Tąsa nuo 2 pusi. 1
eija artimoj ateity bus vienų 
kapitalistų nacija. NereiiSs 
dirbti. Kiekvienas gyvens iš 
nuošimčių. Bet iš nuošimčių 
negalima gyventi. Negalima 
iš nieko gyventi. Gyvenimui 
būtinai reikalingas darbas.

Kartais žmogus turi sunke
nybės gauti tokį darbų, koks 
jam tinka. Bet jei visi žmo
nės žiūrėtų vien “tinkamu
mo”, šis pasaulis tikrai butų 
ypatingas, baigia H. Ford.

Akstinas.

DARBININKŲ VADO PA 
REIŠKIMAS.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentai W. Green 
praeitoj Darbo Dienos šventė
je tarp kitko (pareiškė, kad 
nors organizuotas darbas vis 
dar nuo teisėjų teisybės neat
siekęs, vis-gi į praeitus metus 
galįs žiūrėti didesniu pasi
tenkinimu.

“Organizuoti ir neorgani
zuoti darbininkai”, anot jo, 
“pavykusiai pasistūmė pir
myn. Daugiau kaip 600-se mie
stų ir miestelių tūkstančiai 
naujų narių įstojo į amatu in
kų unijas. Darbininkai pietuo 
se pažadinti organizuotis. 
Darbininkų organizavimo ak- 
tivumas neapribuotas kelioihis 
vietovėmis arba keliomis val
stybėmis, bet plinta tolian — 
už Mason ir Dixie linijos”.

bėję sulaikytas laikraščio lei* 
dimas už teisėjo kritikavimą. I 

Ohio valstybėje už tą pat dul
KELIONE Į ROMĄ.

(Tąsa)laikraštininkai nubausti pa
baudomis ir kalėjimu. Iš to , . .
aišku, kaip tai kaikurie tei- . 'J.1’ P, 'kai‘°m

sėjai daug < sauvaliauja ir pn-*lr. ePe-'0.m Pra kad su

tys eina priešais įstatymus.
Tokios galybės teisėjams juk 
nenurodo įstatymai.

sėdę ant akmenų choru užtrau- 
•’ kėm:

— Veskit prie jūros, ar kur 
prie balos, kad galėtume nors

nematomam žiūrėtojui, savo 
gabumus.

Buvo ir tokių, kurie netin
gėjo apžiūrėti didingų gotiško 
stiliaus šv. Januarijaus bažny
čių (Dom’ų). Koplyčioje yra 

Šventojo relikvijų — galva

“KUN. FELIKSO KU
DIRKOS BURSA”.

Pagaliau organizuoto darbo 
vyriausias vadas nurodo, kad buvo nepermaldaujami, 
penkių dienų savaitėje darbas ...
visur ima prigyti. Šiandie jatf gitavo važiuot ant ugnia-
arti pusantro miliono amat- Wnl°’ ,pne kratcrio> bet 
ninku dirba penkiaa dienas malonama8 kaS‘a™ d»n-

Pradėtas darbas eina to
lyn. Vis nuolatos atsiranda 
žmonių, kurie pradėtų darbą 
savo aukomis varo pirmyn. 
Nieko nėra malonesnio, kaip 
neturinčiam jokių lėšų moks
leiviui suteikti aukų, kad ji-

savaitėje.
Darbinin.

GELEŽINKELIAI IR ŠA
LIES GERBŪVIS.

kiek pasimirkyti, bet vadovai ir kraujo, kuris per šv. Janu
arijaus šventę stebuklingai iš sai galėtų savo mokslų tęsti 
sudžiūvusio pasidaro skystas, toliau. Juo labiau, kuomet 
kaip natūralus. tasai jaunikaitis yra savos

Yra dar gana įžymus Mu- tautos ir mokosi savoje mo- 
seo Nazionale, kuriame labai kyklojjė.
daug eksponatų . iš atkastos' Ne tiktai lietuviai žmonės, 

Pompėjos. Kai kuriuose kabi-^t ir svetimtaučiai, su ku- 
netuose tiek šlykščių dalykų riais Bernaičių Kolegija turi 

mpėją, kelkis ir ant Veznvi- iS «virkusi° miesto- kadmio santykių, savo aukomit 
Ijaus, bet vis dėlto tų “šokan-inepadoru net >eiti' Be Pom- ren,ia ‘‘8»lcžinio” kaPital»
1 čių per uodegą” atsirado ne- P43”8 iaiaseI"i> «ia yra ir siaiP mlnt'- Dabar Sutelks savo au’ 

puikių paveikslų, tapytų ir kų sekanti asmenys: 
mozaikos. Vienas toks mozai-1 Barbora Auškalnaitė, Chi-

giau, kaip 100 lirų. Lietuviš
kas priežodis sako, “peršokai 
per šunį, peršok ir per uode
gų,” vadinasi atvažiavai į Po-^

Kieki ienos šalies gerbūvy
geležinkeliai vaidina vienui0*0?' , ( ____ ____________
svarbiausių rolių. Kaip be! Vezuvijus (1223 mtr. aukš- kos paveikslas, kuriame vaiz-' cago, III. $30.00.

mašinerijų šiandie butų mažai t tum°) &ana taisyklingo konu- j duojarna Aleksandro pergalė
darbo darbininkams, taip be,80 Pavidalo, kuri° statumas prįe įSSUSj 333 m pr Rr yra 
geležinkelių nebūtų gerbūvio. |mažėia einant iš viršaus Į a- 52 kvadratiniu metrų didumo 

Šiaurinės Amerikos J. Val-:pa^' Tai’ nuo pat savo pra",ir jam sunaudota 1,889,000 a- 
stybėse tik geležinkeliais šian' siveržlmi°’ ^8 .^uojųs vulka- kmenukų.

dieninė padėtis iškelta. Gele- <
nas, retkarčiais visai smar-

Hansen and Sons $25.00. 
John Lalla and Co. $10.00. 
Brentano ’s Ine. knygynas 

$10.00.

Benziger Brothers $5.00.

MELROSE PARK, ILL
Gražiai pasidarbavo.

Darbo Dienoj Marijonų far- 
moję R. K. Moterų Sųjungos 
60 kuopos 1 loterijoj sekantie- , 
ji asmenys laimėjo dovanas: ■ 
Valovičienė, iš Melrose Park, 

(staltiesę ir 6 “napkinus”, J. 
Skalandžiunas iš Cbicagos, $5 
auksu, ir Mary Sendier, iš 
Melrose Park, 2 užvalkčius; 
Kolegijos naudai padaryta 
$106.

Valdyba taria širdingų ačių 
visoms narėms už pasidarba
vimų.

Rap.

I Del aukšto mokesčio už elek
trą, Pekino (Kinijos) pramo
nininkai daro planus suorga- 
įnizuoti iš pačių kiniečių kom

panijų ir pasistatyti savas e- 
lektros gaminimo stotis

Neapolis didžiausias Itali-j Goltz, Cicero, III. $5.00.
žinkeliai visur palaiko didžiu- j kiai ugnimi spjaudąs, kaip irfjog miestas> turi baugiau, kaip,' Pranciška Vaitukaitė, Mei

les pramones. Nebūtų geležin- i ^lsai nesęmai uz įėjęs e 18 mįiįjOjių gyventojų, įkurtas V [ rose Park, III. $5.00. 
kelių, nebegyvuotų didelės aimua- ialP m r- Pa; šimt. prieš Kristų. Tai puikus Viso aukų surinkta $90.00.
pramonės, nebūtų milionams' e.n° nU.°. &. ^e^zlasl i Viduržemio jūros uostas su Pirmiau surinkta $500.00.
dnrblnlnbn d.rbn milžiniški kamuoliai, tai wimatu ir n • „„„„„i

msesnės, tai šviesesnės spal-L • . r 1 -v- x '’ . 7 tai gražia apylinke. Ypač gra-
vos dūmu-R&rų, kurie sudaro ’ ,... .. . _ zi miesto ponorama su kai-;

darbininkų darbo.

Be kėlimo šaly gerbūvio,
geležinkeliai patys duoda dar- didokus PriėjuS ar
bo milionams žmonių. Neatsi- jaučiamas stiprus sieros 
žvelgus į užmokesnitj klausi- kvapas> per žėrnoja
mą, geležinkeliai iilaiko Hm- ngniSj aplink _ jokio augal6.

Bursai suaukota viso $590' 

Geriesiems aukotojams ta-

uuota apylinke ir jūra. Ne beiriamo ”™SM«a»ai a«a-

pie 1,000 streikų, gi 1928 me
tais tik 17.

Tuo pučiu laiku iš 35,000 lo
kalių unijų Amerikos Jung
tinėse Valstybėse apie 20,000, 
kurioms baigės kontraktai, 
padarė naujus ir laimėjo to
kias ar kitokias geresniąsias 
darbo sąlygas, kaip tai darbo 
valandose, užmokesniuose, ir 
tt.

Anot p. Green, šiandie or
ganizuotam' darbui svarbiau
sioji problema ;yra teismų 
“injunction’ai”. Visoj šaly 
teisėjai tuo reikalu yra. di
džiai veiklus. Kiekvienam. at
sitikime jie “indžinnkŠinais” 
paraližiuoja darbo veikimų ir 
trukdo pažangų.. ■

“Indžiunkšinų” valdžia ne
galės ilgai gyvuoti, sako pre
zidentas, ir ta daroma darbi
ninkams neteisybe turės griū
ti.

Kada kai-kuriems teisėjams 
nėra progos “iėdžiunkšinais 
‘‘varžyti organizuotus darbi
ninkus, jie atsisuka prieš ki- 
tus. Antai Minnesota valsty-

tus tūkstančių' šeimynų.
Geležinkeliai prisideda prie 

darbo kėlimo kasyklose, dirb
tuvėse ir net prie pačių ūki
ninkų gerbūvio.

Įsivaizduokime šių milžiniš
kų Amerikoj respublikų, ku
rioj nebūtų geležinkelių tin
klų. Tegul žmonės naudotų au-

vertės tas banališkas posakis 
“pažvelk į Neapolį ir mirk!” 
Nežiūrint puikaus klimato ir

Kun. J. Navickas,
Kolegijos Direktorius.

gražios augmenijos, pačiam 
Reikia pridurti, kad visokių ’ mįeste, išskyrus pajūrį, oras 

agentų čia knibždėte knibžda. I sunkus, nes ypač mažesnės Į 
Veža įvairiai: traukinukais, į gatvės labai seniai jautę bet 
automobiliais / ir net asilais, kokių “švaros savaitę.”
bet ir lupa Tdek pajėgdami 
kiekvienam žingsny.

Neapolis. Gražiausias Itali- 
tomobiliūs ir trokus, taip pat j°s miestas, be abejo, Neapo-Įrsiai kalbasi, skėsčiojasi ran 
gatvekarius, pagaliau ir oriai-.*^^cas nežmo!), bet mes komis. Daug matyti svetim- 
vius. Tuomi labai maža eko-^81116 Prabuvome tik 4 valan- šalių. Tokių gražių rūmų ki- 
nominė pažanga butų atlikta.'das be vadl*’ 1x5 I^b'dovų, ė-; tuose Italijos miestuose nete- 
Nei viena, nei kita susisieki- j° ^ur ^as norėjo. Daugumas ko pastebėti. Įdomūs taip pat

Didesnės gatvės švariai už
laikomos ir, ypač vakarop, pi-1 
Inos žmonių, kurie linksmi, ga

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

mo priemonė, nei jos; visos nuvažiavo maudytis, bet lie 
kartu ėmus,, geležinkelių nępa-plaukai neįpratę prie
C r'-g . oiirono riunrlano onoiLnrito-vn.

universiteto, įkurto pradžioj 
XIII šimt., rūmai. Dar pasi

vaduotų.- 'sūraus vandens, susibuntavo-bastę po miestų atvykome į -

v Štai Z didėliuose miestuose' ir susto^° stati’ kaiP šeš' i stoti ir grįžome į Romų, da-Į 
kas šiaddie gali pavaduoti kai’ nė kePurė ant g®1*055 ne'! Hndamiesi lavos gabalėlius, 

šatvekapųį. Niekas jų vietos 8ilaiko> Teko ieškoti prėsko tik 12 vai._ naktį.
2. L _ 1 • ■ v • ■ ' i • v * i » «

. naktį.

(Bus daugiau).nėgali užimti kadir dėl savo vandens ir kitokiomis priemo- 
•pigumo Susisiekimuose > Auto- nėfnis vaWytl neklaužadas. 
mobiliais važinėti ne vien • ‘ Riti nuvažiavo į Aąuariu- 

tlarbo žmonėms butų perbran- m’ų pasižiūrėti žuvų, driežų, 
gu, bet pačių automobilių rei- vėžių, gyvačių ir kitokių van- 
kėtų galybės ir visos gatvės dens gyvūnų. Reikia pasakyti, 
butų užkemšamos.

Kaip miestuose svarbių ro- freskų čia buvo gana įdomu, 
lę vaidina gatvekariai, taip tai visai kitas pasaulis. Įtai- 
šaly geležinkeliai. Nuo jų pri- syta kiekvienai atskirai gru- FiZtcheri7ncastoXsenft"tM maudus 
gulio dau« gerhovio, gi ger- pei savotiškai, maždang, na- 7^
būvis — tai milionams darbas tūratinės aplinkybės ir užtat valkus lr kudlkiua gydyti nuo dleg- 

ir Kasaiemmai uždarbiai. ,visi gyvūnai gerai jaučiasi ir slogų tr tt. Tik žiūrėk, kad gautum 
Aguona. nesivaržydami demonstruoja, bute”: *u F,etcherto

KŪDIKIAI PAGERĖJO 
ŠIUO BUDU.

Daktarai sako, • kad surugę lr ne- 
lSvalytl vaikų vidurėllai paprastai

___, . .. .. yra priežaa'ls valkų neauglmo. Ir
, kad po daugelio mozaikų ir geriausias įrodymas, kad tai tiesa, 

yra greitas būdas silpnus, nera
mius, sunykusius valkus pagerinti 
išvalant Jų vidurius su keliomis do-

Prezidentas Green pažymi, 
kad kolektivis derėjimųsis vis 
plačiau naudojamas darbo su 
kapitalu ginčuose. Todėl ir 
streikų skaičius nuolat mažė- <• 
ja. Antai 1916 metais butą a*

8PBCIALI8TAS 
Tai*i nenusiminkit, bet eikit 

pas -tikrą specialistą. ne pas kokf 
nepatyrėll. Tikra< specialistas, ar-, 
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
Jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno tSegsaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką ir 
pinigus Daugelis kitą daktaru 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu.

klano Kailio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vl- 
siėkas bakteriologlSkaa egzamina
vimas kraujo atidengs man Jusą 
tikras negeroves, ir jeigu aS pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryt jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, tarnų. Inkstų, odoa 
kraujo, nervų, Širdies. reumatte- 
mo. kirminų, uždegimo tarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, Islkerėjusią. 
chronišką ligą. kurt nepasidavė 
net gabiam Šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėie pas mana.- 

DR. J. E. ZAREMBA

$179
C. A. Radiola 44

$11O
C. A. Radiola 66

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas 101 (

>0 W. JACKSON BOTTLEVARD 
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo ( Iki T

Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 1 
po pietų.

<. ,IXJ__________________________________

K.
1

R.

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

JOS, F. SUDRIK,
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4705

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

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

TUBBY Skerlock Hank.
<6CB VUHtfiCRS- >
A MVC***T’. -rHATtW«*T 
ITOte Ml OVfc FlSH- RE S 
vnu COI IMKI *16 PtRCH 
SttU CAOCHI UO R»S MOUTM 
am cocDOie HANK 

L MA**eO H1K! >

HE'S 6UL«»M teCAVSE 
WB BLfcMED HlM FO« 
EKTIM ihbk 
COMC-r£ya« f<wm^

(,T'« MtemY FuRMV WHCRE Alt THOSB \
FlJH WBM^IHrr VIE CAV6HI Out OM 
1HM aOCK AM1 TMftBtl ACKOAE• tMEV 
VKttC OEAO AM’ COUtOMTT F U O P INTO 
ihc vMTta am1 evfeM tr hamkc' 
KttrATM DI0MTCM6LI OF Ft«H I **T 
H* ATE IMVM BECAUte Me VIAB . 

\JTWC »«iv OME A OPUMO TUBRC

f *ee THAT ’. Ht't Cit L U A
F HANCtAT ABOOND D0VIM1HEAE 
vmeo* vm thuevi theh - • 
CUBit IMAT PttOVtS HE lOOK 

į THEM AURtCHI -t COI A 6ooO 
K AtcnrtOAi to 6»we wua a > 

tCAI tA»C
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Henlriadietus, Rūgs. $ 3., 1929
L1 111. ■ ‘ :

Meksika turi 14,000,000 gy
ventojų.

šalis žemiau Rio Grande.

stovų Butas ir Senatas) ir 
teisdariškų (Vyriausias Teis
mas, kurio teisdarius paski
ria prezidentas).

Šalis turi 28 valstijas, (ne
priklausomas ir save valdan-

, , . , n įčias), dvi teritorijas ir vienų
Bio Grindė upe, lųlanti Co- į

lorados piet-vakarų dalyje, su- Meksikos sostblg MeI.
daro šiaurinę rubezmę lmiję kuj. aulio
tarpe J. A. Valstybių ir Mek-i .

r I gerumai maišosi su naujo pa-
sikos nuo jos įtakos Meksikos šaulio naujenybėmis. Gyvento-

.. jų turi apie 600,000. Kiti svar- 
Paso, iš viso net 1,100 mylių. , . . r /i

’ bus miestai yra Guadalajara

užlajoj iki truputį toliau EI

Į Meksikos vakarus matome 
Ramųjį okeanų; Guatemalų ir 
Britų Hondūras — guli į pie-

(vakarų perlas) — gyventojų
turi 140,000; Puebla — gyven-

. tojų turi 110,000; Monterey—
‘“i T™ “ „PUSSahS gyventoj, turi 85,000 ir indus- 
^.k,sa i MeksiKos cz.W yra Meksikos centras, 

Vidurinis klimatas yra pui-' San Luis Potosi su 85,000 gy

lius, bet pakrančių klonių kli- ventojų komerciališkas cen- 
inatas yra tropiškas, karštas ir tras ir Tampico — garsusis
nesveikus su daug lietaus prie uostas.
užlajos. Apie Ramųjį pakran-! žemdirbyste> komercija ir in- 

tį ir patį vidurį irrigacija bu-, dustrijos.
tinai reikalinga ir gamtos į-J
vestos upelės tam tikslui pui- Svarbiausios Meksikos in- 
kiai vartojamos. . ‘dustrijos yra galvijų augini

mas ir žemdirbystė. Žemė la-
Senovės civilizacijos liekanos. baj derlinga Bet žmonės vis

Meksika, Conąuistadorų irvartoja prh„ityviiB budus,
Montezumų šalis, tun išturi-! nors paB,aruoju iaiku jau į.
jų, kuri siekia net prrošrsto-(V<as,og moderniškos mašineri- 
rinius laikus. Nesenai archeo- jos victoj stovi mine.
logiški tyrinėjimai parodė, kasimas Taf svarbi in-
kad Meksikoj gyvavo Mongo- du8trija. Nu0 i521 iki sau.
liška civilizacija, kurių Tė- sio , 1922 iškasto sida-
liau seilė kita tauta. Išturi- bro TCrte siekia $3j00()j000i.
niais laikais atsirado kita ei- \xX) ir, galime sakyti, yra du 

vilizacija, kuri paliko tokias treždaliu vis0 pasauiio pt0.
liekanas save Inuveikimų, ku
riuos galime lyginti su Egyp-

dukcijos per pereitus 400 me
tų. Apie $500,000,000 Ameri-

to ir Tolimų Rytų jiekunomia '-kos pinigl) jdėta į Meksikoi 
Maldnamių Uckanos, įpyrami kabyklas Meksika žialldiea 

dos ir pilys Yucatane, Oaxaco apie tre{ją visū
ir Central Plateau rodo aukš- ’pasauiį0 sidabro produkcijos 
ta civilizacijos laipsni origina-, ir apie 5% yiso aaks0
lių Meksikos šeimynų. Garsu- Tarpe kitų mineralų yra
sis -Calender” akmuo Meksi- :cinkaS; gyv.
kos muzėjuj skaitomas vienas sidabras ir kiti. Meksika pro- 
seniausių Aztec civilizacijos ' dnkuoja prast08 anglį
veikalų. Centralės Meksikos ' 1926 . Coahuila Talstijoj pr0
“Teotbuacan” pyramidos yra'dukuota net 800,000 tonų. 
senesnės už Egypto pyrami-Į .
das.

Aliejus.

Meksikos aliejus tapo ko- 
mercialiu pasaulio faktoriu 
1910 m. Daugiausia aliejaus 
produkuota 1920 m..; tuomet 
Meksikos šaltiniai produkavo 
net ketvirtų dalį viso pasau
lio produkcijos. Tampico, svar 
bus rytinis uostas, yra di
džiausias aliejaus centras. . • 

Gelikeliai.

Meksika turi 16,000 mylių 
gelžkelių. Daugumas gelžkelių 
randasi Valdžios" kontrolėj. 
Didžiausias gelžkelis yra Na
tional Railways of Mexico 
(valdžia laiko 51% kompani
jos akcijų); antroj vietoj — 
North western Railroad ir 
Southern Pacific of Mexico, 
kuri riša Amerikos rubežiu su 
Meksiko miestu.

Apšvieta.

Meksikos apšvietos istorija 
prasideda šešioliktame šimt
mety. Tautinis Universitetas 
buvo įsteigtas prieš atvyks
tant pilgrimams į J. A. Vals
tybes. Bet senovės dienose 
biedni žmonės negalėjo moks
lo įgyti kaip šiandien, Neinok- 
šlumas turėjo labai aukštą ra
tų tarpe neturtingųjų. Bet šian 
dien Meksikoj yra 4,000 pra
dinių mokyklų. Nemokslumc 
rata yra 62%.

Revoliucijos.
Nuo 1884 iki 1910 Meksiką 

valdė Porfirio Diaz, despoti- 
nis, bet mielaširdingas dikta
torius ir militariškas didvy
ris. 1911 m. kilo revoliucija. 
Pradžioje judėjimas buvo po
litinis, bet vėliau persimainė, 
revoliucijas vadai bandė' pa
gerinti visas aplinkybes, duo
dami žmonėms žemės it ap
švietos. Pasirodė stiprus dar
bo judėjimas. 1922 m. Meksi
koj buvo 564 federuotos dar

bo unijos su 640,000 narių. Be 
kitų stiprių nepriklausomų 
unijų, kaip Gelžkelių Darbi
ninkų Unija iš 47,000 narių ir 
Uosto Darbininkų Unija iš 15,- 
000 narių. Meksikos įstatymai 
apsaugoja darbininkų teises. 
Čionai jie turi aštuonių valan
dų darbo dienų. Moterų ir 
vaikų vakarinis darbas drau
džiamas. Darbininkai kompen
sacijos įstatymais apsaugoti. 
Teisė organizuotis visur pri
pažinta. Jeigu darbininkai pa- 
liuosuojami nuo darbo berei
kalingai, be priežasties, jiems 
išmokama trijų mėnesių algos. 

Meksikiečiai J. A. Valstybėse.

Nuo įvedimo Imigracijos Įs
tatymo, 1924 m., daugiausia1
meksikiečių atvyksta į šių šalį. 
1920 m. cenzas paduoda 480,-

LIETUVIAI AMERIKOJE 
WEST fllinuR, Ū7

i dė skyleles ant “pončbor-
dės”.

į Žodžiu, ėjo visas darbas 
Morta Budvidienė, pasiėmus jšauniai ir gana daug pasidarė 
talkon smarkias darbininkes l pelno parapijos naudai, 
ir sumanias šeimyninkes — 1 Piknikų gerai parėmė biz- 

|M. Sautilienę, M. Jasiulioniu nieriai B. Garšva, V. Grube-40 valandų atlaidai.
Rugsėjo^8, 9 ii 10 dd., Vaitkienę, Grigaravičienę, Jis, J. Gricius, Juoz. Misevi-

M. Ge.tautienę, Geležienę, E įčia ir kiti.
Butkutę. Daug daiktų išiaimėjimains

Pr. Budvidas, vienas para- I (Tąsa 5 pusi.)

pijos komiteto narių, iš gerų i — - -1— - ;..j h  -

žmonių gavo daug valgomų i ASPIRIN”

Petro ir Povilo bažnyčioj bus 
40 vai. atlaidai.

Gerbiamieji westpullmanie- 
čiai, taip-gi ir apielinkės ka
talikai, širdingai visus kvie
čiu dalyvauti atlaiduose ir 
•pasinaudoti gausiomis Dievo 
malonėmis.

Su pagarba,

Kun. Jonas J. Statkus
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dalykų prie vakarienės. ,
Prie “baro” stojo pagalbon

Pr. Rimkui — Kunienė, M.z ' , * I I
Janulevičiuk'ė, A. Misinniu- Trak be haimfo kaip nurodyta

TIKRAI SAUGUS

ROCKFORD, HL
Buvo! Buvo!

tė. Ten darbas puikiai ėjo.
K. Ivanauskas ir M. Sauti-

las prie rato “dzivus” darė. 
Marijos Vaikelių draugijos

“fišingis” buvo tikrame “ka
ro apgulilno stovyje“. Kas tik

Bayer pakelyje“.

000 meksikiečių, lvomisionie- Jau ir po Didžiojo Pik- j įmanydamas tempė žuvis ir

riaus 1926 m. raportas sako, niko” ir po “Puskugelfriėš įuveies įr vįsį džiaugėsi.
kad yra vienas milionas mek-į Vakarienės“} Bet jis negrei- 
sikiečių šioje šalyje. Šiandien .tai bus užmirštas. Ai kadi pri-Eitučiu, St. Valiuliu^ P. Kar- 

jie gyvena visose valstijose, sirinko svietelio, tai prisirin- veliu ir jotais priešakyje varė 
Bet daugiausia randame piet- ko! Nekuriems rockfordiš-
vakaruose. Los Angeles, Cali- kiams buvo tai “tikri dzi- 
fornijoj, turi apie 100,000 mek vai“. i į $
sikiečių: San Antonio, Texas, Kugelį žmonės gardžiai val- 
apie 75,000; EI Paso, 60,000; gė, smulkiai kramtė. Mat, vi

siems rūpėjo jame rasti tas ža- 
dėtasai aukso gabalas. Gi jį,

Detroit, Michigan apie 7,000. 

Yra daugybė čionai Ameri
koje gimusių meksikiečių. A.. tokia giliukinga buvo, sučiu- 
piė 50,000 meksikiečių į metus P° ^H‘na Valaitė.

atvažiuoja į J. A. Valstybės, 
Meksikoj yra apie 15,219 A- 
merikos piliečių.

P. D. I. S.

Pikniko vakarienę parengė

Šv. Vardo draugija su P.

“biznį dideliame ir žiauriame 
mūšyje su monkėmis“. Joms 
tiek kliuvo, kad kitos liko net 
be galvų.

Ėjo gerai darbas prie 
skambalo, į “Ratų darželio“, 
lazdelių ir kitų.

S. Noreika su savo pagalbi
ninkais Misinnnku B. * ir J. 
Lukoševičiuku sėkmingai ba-

Does not af fect 

theHeart

Jeigu nematote "Bayer KryMų” 
ant pakelio ar pilių, tai jus negau
nate tikro Bayer Ajaplrln, kuria yra 
milijonų užtikrintas saugus Ir gy
dytojų nurodytas per vlr# dvide
šimts penkta metus dėl
Šalčių Oalvoa Skausmo
Neurltls Lumbago
Dantų Skausmo Rumatlzmo
Neuralgijos Skausmų

Kiekvienam neatdarytam “Bay- 
er” pakelyje randasi nurodymai. 
Pakely dvylika pilių kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje tat-gl parduo
da bonkose po 24 Ir 100.

DIDELE AUDRA

| Užpaliai (Utenos apskr.) Rug- 

piūčio 9 d. apylinkėj siautė aud
ra, kuri daug nuostolių žmonėms 

padarė: daugelio ūkininkų kloji
mus sugriovė, kuriuose buvo jau Į 

’ rugiai sukrauti, didžiausius me- 
jdžius iš šaknų išrovė. “R.”

Kam būti tokioj kamšoj
I .

kaip ši ateinančioj Nedelioj--
kad galit keliaut liuosu keliu?

Ispanijos užkariavimas.

1521 m. Hernando de Cor- 
tez su 16 arklių ir keliais de- j 
sėtkais vyrų užkariavo Mek-; 
sikos imperijų. Ir per 300 me
tų ispanai valdė Montezumų 
žemę. Katalikų misionieriai 
atėjo su “conųuistadorais “. ; 
Neužilgo senoviškas indi jonų 
maldvietes užėmė puikios go
tiškos katedros, kurias galima 
lyginti su Francijos ir Vokie
tijos katedromis. Ispanai 
spaudė indijonus visokiais bu- 1 

dais ir iš jų pasidarė vergus, 
vienok negalėjo visiškai jų 
išnaikinti. Ispanai pradėjo 
tuoktis su indijonų moterimis 
ir tokiu budu atsirado “mes- 
tizo”, kurie šiandien sudaro 
didžiumų Meksikos gyvento
ją

Meksikos nepriklausomybė.

• 1810 m. meksikiečiai sukįlo Ir I
prieš ispanus ir dešimts metų 1 
vėliau Meksika tapo nepri- n 
klausoma ir save valdanti tau- !| 

ta. Kaip dauguma Lotynų A jj 
merikos respublikų, taip ir j 
Meksika priėmė J. A. Valsty- j 

bių konstitucionales įstaigas. J 
Oficialis vardas šalies yra •] 
Jungtinės Meksikos Valsty-! 

bės. Sulig 1917 m. konstitu-' 
ei jos, valdžia yra republiko j j 
niška, demokratiška ir fede- i< 
ralė. Valdžia turi tris šakas— ‘ 
egzekutyvę (prezidentas), le- 
gislaturų (kurių sudaro At- ‘

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

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

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

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

Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės: ,

DRAUGAS PUB, C0.
■ I * ' ' * k.'

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, DI
TELEFONAS; ROOSEVELT 7791

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

Elektrizuoti Plieniniai Vieš
keliai visad ATDARI!

M

URĖK tikrai malonų išvažiavimų šios savaitės 
pabaigoj — netrukdomas trafiko kamša. Pasirink plačius atdarus — 
greitus, elektrizuotus plieno vieškelius 1 70 mailių valandoj ten, kur 
tik nori keliauti — į šiaurę, vakarus, rytus!

Patogus plieniniai'traukiniai, kuomet tik nori. Smarkiai važiuoji 
per susikimšto*) trafikų! Jokių iparkininio rūpesčių — jokio draivini- 
mo įtempimo — sėdėk sau ir džiaugkis. Nerūpestingas keliauti — 
gneitas kelias grįžti. ,

Del laiko, kainų ir kitokių informacijų ant visų 
trijų gelžkelių telefonuok RANDOLPH 8200

CHICAGO NORTH SHORE CHICAGO SOUTH SHORE 
& MILWAUKEE RAILROAD & SOUTH BEND RAILR0AD

. CHICAGO AURORA & ELGIN RAILROAD
(Saulėlydžio Linijos)

Naudoktn muaų Outlapr ft Rocreatlon Biuru, 72 W. Adams at., Uandolpl,
S200. Nemokamos Informacijos apie Hvažlavlmus, trlpua, piknikų vietas Ir 

rtinltalineM ftlrsknraiino rvrk v Imu f IrafrrtH fiDvlIllfea

Rytai Alaurė Vakarį

k

line
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL.

(Tųsa nuo 4 pust) 
parapijiečiai suaukojo. Rapor 
toriui neteko sugauti jų pa
vardžių.

kuom ir pasinaudoti ir pasi
girti.

Iš visų daugiausia džiaugia^ 
si klebonas, kuriam teko tuos 
gerus darbus atlikti. Džiaugia
si darbais, o dar daugiau d&iau 

ir kiti visi įtaisymai. Ne- giasi žmonių pritarimu, 

beuailgo galima bus pradėti Į Bažnyčios taisymai jau se-
, .. ’ • _______ i_«ai _ j~i __ i__ iŠ

Mokykla baigiama.

Skubinama baigti mokyklos 
kambariai. Dedamas “plūste
ria”

naudoti.

Dabar jau prasidės prisiren
gimas (prie pašventinimo nau
jos bažnyčios. Jis gal būt j- J 

vyks lapkričio mėnesyje.

ROSE1AND, HL
Kamivalas - bazaras.

Jaunimo piknikas.
Sekm. rūgs. 8 d. įvyksta <

Visiems darbuotojams, ku
rie kuo tiktai prisidėjo prie 
pikniko pasisekimo, kun. J. 
Navickas dėkojo, pakviesda
mas ant gardžių pietų ir ypa
tingai skanaus rūgštaus pie
no, kuriuo visi gėrėjosi ir gy- į 

rė.
Daugiau tokiu, piknikų;

Buvęs.
nai apmokėti, o dėl mokyklos 
taisymo penkinės ir dešimti
nės vis plaukia ir plaukia j 
klebonijų. Net ir šimtinės at-j 
sirado. Ačiū Dievui* l

Be privatinių aukų, da bu-!

rengtas taip, kad patiktų lie 
tuviam ir vienu žodžiu yra 
graži demokratiška dvasia tuo 
se laivuose, ^nekalbant apie 
puikų patarnavimų ir apsiėji
mą per kelionę.

A K T A R A I

Rugp. 29 d. pas mus prasi- įvo ir parengimų visokių, tam 
dėjo ltarnivalas-bazaraš. Žmo- pačiam tikslui. Seni darbuoto-

TIESIOGINIS PASAŽIS 
RIAM PATARNAVIMAS 

NUO KLAIPĖDOS 
IKI NEW YORK.

Remkite tuos Profesionalus 
ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty) “Drauge”.

Telefonas Boulevard 1939

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

diena, u 8:30 Iki 9:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 4flth Street Chicago. IU.

“ Jaunimo Piknikas”. Jį ren- nes patenkinti. “Budų” yra i jai, kaip p. J.onas Trakšelis, Del ypatingo parankumo 
lietuviams iš Amerikos, kuriegia Šv. Vardo ir Marijos Vai- ;labai daug, tat yra progos Petras Dešris ir kiti, eina . .

kelių draugijos bendrai. įprie įvairių daiktų išmėginti' į talkų parapiniam komitetui, . sve lu°Ja®1 ie uvoj.
Nesitikėta, kad jie taip ! savo laimę. Jaunieji mėgsta (kad daugiau pinigų padarytų. . w ®lunt6

puikiai mokės garsinti savo ratu keltis į aukštybes, vai- Net italai buvo pakviesti, kad, J* a P81
1 įgabentų tuos lietuviškus pasa-

kurie nori sugrįšt į 
Garlaivis ap-

kučiai suktis ant arkliukų ap- duotų koncertų mus*ų parapi- J
... . -r. i • -i . . žierius,link, o senesnieji zuja prie jos naudai, kas puikiai pasi- * . ..

Suv. Valstijas.

piknikų. Jie puikiai varosi pir 
myn. Jei oras bus gražus jų 
piknikas iš tikrųjų pasiseks, būdų. Iš visų, gal, įdomiau-! sekė. Bet ir be jų buvo daug,

Seserys atvyko.
Rockfordan atvyko rugp. 30 

d. keturios šv. Kazimiero se
serų vienuolijos seserys ir 
tuojaus stojo darban. Jau už
rašinėja vaikučius ir nuo rug
sėjo 9 pradės pamokas. Ro
dos, kad rockfordieeiai bus 
tiek susipratę, kad visi leis 
savo vaikelius į lietuviškų pa
rapijinę mokyklų.

ADVOKATAI:

A. A. OLIS
ADVOKATAS

ir prieinamiausias “bin- 
go" (corn game). P. Venckie
nė, jos vyras ir brolis labai 
uoliai ten darbuojasi. Bingo, 
turbut, pirmų kartų pasirodė 
mus kamivale.

Šv. Onos dr-ja ir Akad. Rė
mėjos turi būdas ir’ daiktus. 
Jos rūpestingai darbuojasi ir 
nori vienos kitas “subytinti”, 

Į Pažiūrėsime. Įvairus lošimai 
vakarais užsitęsia beveik iki 
dvyliktos valandos ir darbuo
tojams yra nemaža vargo. Pa
sišventimas geram tikslui vis
ikų pergali. Garbė jiems!

• sias
99

pelningų parengimų.

Visus ikšiolinius parengi
mus žada “subitinti” šv. O- 
nos draugijos parengimas 8 
d. rugsėjo, kada ir taisymai 
mokyklos bus užbaigti. Be a- 
bėjo, daug, svečių atvažiuos tų 
dienų iš kitų kolonijų, ypač iš 
Chicagos. (-4

M. U.

MARIAN HILLS, HL.

Su. tat Van Baran 6868

DILT. DUNDULIS

Rea Tel. Mldway 5 Si 2

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Oakley Avenue ir 24-taa Street 

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

lr Ketvertais vakare

GYDYTOJAS BR CHIRURGAS
Salta M« »9» Bfllvnukee Ara. 

Tol. Brunavrlck #634
Valandos; nuo S Ud 7:10 vai. rak. 
kasdien, Nedėlloml* nuo 1 Iki 1 rai. 
po plotų.

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

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tet Vlctory 0062
7-9 v. ▼. apart Panedėllo ir 

Pėtnyčios-

JOHN B. BORDEN
(John Itajdzlnssa Borden)

ADVOKATAS
t

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telepbaam Randolph «7S7 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 rak.

Didelis piknikas.

Darbo Dienoje Tėvų Mari
jonų ūkyje įvyko didelis pik- 

Rugp. 31 d. kun. kleb. J. nikas. Diena buvo labai gra- 
Paškauskas moterystės ryšiu ži, todėl ir žmonių atvyko ne
surišo Elenų Štasiuiytę su paprastai daug. Susidarė kuo 
J. Bartišiu. Stasiulvtė yra į geriausia nuotaika; visi bu- 
geriausia mus dainininkė irjVo linksmi ir dideliai paten- 
' dalyvauja . .chore. Hgiųusios. ki^iji. »

laimės! Tikimės, kad ir to- j prįe pikniko pasisekimo pa- 
iau neatsisakys mums į vai- sidarbavo daugelis žmonių; 

riuose vakaruose padainuoti ir kai kurie net Kolegijos Remė- 
dalyvauti chore. jų skyriai ir šiaip draugijos.

Melrose Park Moterų Sųjun-

leido Klaipėdų Rugp. 13 d. an
trų vai. po pietų. Tame uoste 
į laivų sėdo 35 lietuviai va- 1
žiuojanti į Suv. Valstijas.

Baltic Amerįca Linija šie
met daugiausia lietuvių vežė 

į ir iš Lietuvos. Tas parodo, 
kad lietuviai įvertina netik 
tiesioginį pasažieram patar
navimų, .kurį suteikia laivai 
šios kompanijos važiuojant į 
ir iš Klaipėdos, bet taipogi į- 
vertina ir tų organizaciją. Ant 
tų laivų randasi tie, kurie su
sikalba lietuviškai. Valgis pa-

Ofjso Tet Canal 3118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVE.

Valandos; prie* plotus pasai sutarti- 
Namuose 3-4 po piet. ofise 8-8 v. v.

Tel. Hemlock 8181

Roosevelt POPO 

: 8 IU P ryte Tel. Repub. 9800

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,
Piktas,, Nesveikas

Dieglys, gezai, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se . paprastai rodo, 
kad maistas vldurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa- 
slrado, tai duok val
kui šaukštą Phillips

Milk Of Magnesfa. 'Įdėk jo J pirmu
tini valko maisto buteliukų ryte. 
Paaugusiems vaiEamn reikia duo-

■C ■ ’

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. lr Res. Tel. Hemlock 2874

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

4504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-#

,vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po / 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue ** 

Tel.' Prospect 1028 
Rezidencija 2369 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. ▼. 

Nedėlioj pagal susitarimų

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

3486 West 89 Street
Vai.: 9—13 ryta 1—4 p. p. 

v. v. Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nno 9 iki 11 vai. nsyte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Elena Markauskaitė ištekė- .gos kuopa, padarė pelno $106.
jo už M. Vincigiurra iš Ken-1 Brighton Parko skyriaus na '« *ukšU,,vaDdea8 n»-

. , t. nr i • i ° i rafhins vaikų — palengvins jo vl-
smgtono. Pp. Markauskiai yra riai: Valskis, Kazlauskienė ir; durėiius. į penkias minutes jis bus 
UOlųs lr dranns — J—x  :_x • H*fc«nas lr laimingas. Paliuosuosparapijonai 
rėmėjai.

ir dosnus paulaitė padarė suvirs $40.00. į viduriui 

įTiktai vienas
nuo visokio surūgusio ir 

K Anužis ant1 nesuvlrSWnajn0 maisto. Jis atidaro

Tel. Canal 6784 Virginia 0380

* DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-\ Nedėlioj 10-13

DR. A. RAČKUS
' GYDYTOJAS,

CHIRURGAS *
1 IR OBSTETRIKAS

| Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

I
 Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

į Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

I 2130 AVEST 22nd STREET
į CHICAGO

Te). Lafayette 6793

Ofiso Tel. Vlctory 8898 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St. Chicago 
arti Slst Street

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

OPTEMITRISTAI

Tąi. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR..H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. VAITDSH, 0. D.

DR. A. J. JAVOiš
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutarti

, DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel, Canal 6283 
Rezidencija: 8640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7818 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

* Tel. Canal 0267 Rea Prospect 8889

DR. P. Z.- ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 8600 8. Arteslan Ava

Valandos ll ryto Iki S po platu 
8 lkl 8:30 vakare

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West $2nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

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

, JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Baulevard 3808 
RESIDENCIJA 

8616 So. Rockwell Street 
Telef, Republic 9738

i----------.... 1

, J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS 

Nuo 9:80 lkl 1 vai.
127 N. Dearborn Street

Room 938 
Tel. Franklin 4177 
Nuo I iki l vakare

II Bt 107 St. Kamp. Michigan Ara 
Tel. Pullman 8960

Telephone Central 6920

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North La8alte Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:80 Iki 6 rai. vak.
Vt^ai Office; 1960 So. Union Ava

Tel. Roosevelt 8710 
Vat nuo 4 iki 9 vai. vak.

_ vidurius vaiko turinti užkietėjimų,
Sunkiai buvo automobilio' saldainių padarė per $20.00*.! slogas ir tt. vaikai ji geria deito,

sužeista M. Laučienė. Pabuvus'Čia reikia pareikšti dėkingu-!
, . . , I ,1 1 i v T. • . X t • • i SužlnoIt ftPle Jo naudų motinomskiek ligonbuty, dabar yra sa- mo žodis Bridgeporto bizme-Jir vaikams, išsirašyk indomių kny- 
vo namuose. Jaučiasi geriau ir riui Daugėlai, kuris prisiuntė The 'pmmU’co?^l70nHud^y,st!

OFISAI:
1448 S. 49 Ct. 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-0. Blvd.
Tai. Cicero 862 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

jan sveiksta.
A. Gorainius.

KENOSHA,WIS.

daug sūrių veltui. Ponai Naug T<*Tk* N‘ Y* Bua/ paaSųsta DY*
į Žemiai Heapsileido Brighton ! kirkdamas žiūrėk, kad gautum 

• • i u • • en TIKRĄ Phillips Milk of Magnesla.Parkui ir-gi sukeldami į $40.00 Daktarai jų prlrašlnėjo per 50 me
tų.

Mlik of Magnesla buvo S. V. Re
gistruotas. Vaizbos ženklas' The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos plrmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1876, t ’

•pelno,

Dievo Apveizdos parapijos 
rėmėjų skyriaus daug pasidar
bavo Matijošaitienė ir Sinke
vičienė, padarydamos pelno 

į arti $25.00. Prie užkandžių

Gražus katalikų darbai.

Šįmet parapiniame čionykš
čių lietuvių gyvenime daug gy 
vumo apsireiškė. Aplinkybės! daugiausia dirbo J. Tamašaus
vertė padaryti daug brangiai kaitė su savo draugėmis. Ke- 
atsieinančių mokyklos ir baz- lėtas gerų moterų padėjo vir- 
nyčios pataisymų. Darbas prieltuvėje ir prie stalo tarnauda-'
bažnyčios jau senai užbaigtas 
ir, vietoj senos, tik iš vieno

I.

mos pasidarbavo.
Iš AVest Sides Broliai Mari-

šono, mažutėlės, tamsios za^ jonai, kaip paprastai, ir-gi 
kristi jos, dabar bažnyčia turi1 prisidėjo, kad patarnavus at-

iš abiejų šonų didelius švie
sius kambarius: vienų' kuni-' 
gams, kitų seserims — moky-‘

vykusiems svečiams.
Žmonės nesigailėjo vienų,

kitų centų praleidę, nes dau-
tojoms ir vaikams — tamau- gelis laimėjo įvairiausių daik- 
tojanis. Prie to patogesnis įė-įtų; kai kurie ir labai gerų ir 
jimas žiemos laiku daugiau ši- .naudingų reikmenų. Ir taip p.
lumos palaikys zakristijose. * Jadvyga Čepulienė laimėjo 

Bet dar baigiamas yra daugi karvę; dvi vištas — Ligec- 
brangesnis taisymas tnokyk-'kis; gaidį — Kamarauskienė; 
klos, kur visas frontas yr* triušį — E. Vileišienė; po par- 
perdirbtas ir Vedami plombery šiukų — Gurskis, kun. Vai
stės darbai skiepe. Sanitari- čiunas, Siekus, Kaminskas, Pe
niai įtaisymai bus pagal mo- traitienė ir kiti,
derniškiausių reikalavimų. Pa leliai daug savo laimę rado
rapijonys lankosi, daboja ve- daržovėse, ypatingai kai kam j 
darnus darbus, giria sumany- pasisekė laimėti pintines agur-' 
mus ir džiaugiasi, kad turės kų.

LARVEX
APSAUGO

DRABUŽIUS

fttakštymas Larvex: 
Apsaugo nuo kandžių ne

šk oiblamus drabužius, kau
rus, rakandus.

Plovimas Earvezii;
Apsaugo nuo kandžių 

' plaunamus vilnonius.

LIETUATCS AKIŲ 

SPEęiALISTAS

Palengvins akių {tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karšti. Atltal 
sau kreivas akla nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę lr tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodai čia mažiau
sias klaidas.

Speciali atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

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

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

REZIDENCIJA 
4729 W. 13 PI. 
Tet Cicero 2888

Ofiso Ir Rea Tol. Bęulevard 6818

DR. A. J. BERTASH *
• , • J
8484 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl 8 po 
pietų Jr 8 iki 8 vai. vakare 

Rea 8201 S. V7ALLACE STREET

BAS
MAOB GOOD wltfi

KC
Šame Price for Over 

38 Y«ars
SSoraoMtarlS/

Pnr«—Bemeomteol

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Bkaportan tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bld«. kamp. 18 St. 9 aukžtaz 

Paatebėkit mano Iškaba*
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:30 i 
karo. Sevedomlz nuo 8:80 lkl 13 v

ryta Nedėliomis nėra aklrtų 
valandą Room 8.
PkoM danai 9888 «

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofls^ po numeriu

47Ž9 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Motorų ir Vyrų Ligų
PO

Nedėliomis
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2__ 4

.  ..... ............. 't P‘etų: 7—8:80 vakare
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDVVA1 2880

DBNTISTAI

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. YEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4845 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tet Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
D W N

2201 WEI
tįstas 

ST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

TsL Bransvlok 9884
DR. A. J. GUSSEE

Lietuvis Dantistas 
1879 MILWAUKEB AVBNUB

Valandos: 9-19, 1-8, |.S:S9 
■okmadlenlals lr trečiadieniais

susitarimų.

-io.

Tet Lafayette 8818

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
M98 Areher A vonių

Tet Boulevard 1401

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valahdoa: Nuo 2 — 4

7—9 vakare
P. P.

T

DR. HERZMAN
I ■ I

16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušerla

Gydo staigias lr chroniškas 14* 
įvyru, moterų lr vaikų pagal nau

jausius siaudus X-Ray lr kitokius
elektros prletaisua

(Misas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 13 pietų lt 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarą 
Tet ofiso Canal 3110 Rea So. Shore 
2338, arba Randolph 0800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE, 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tet Plasa 8200 

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



Penktadienis, Rūgs. 6 d., 3.929

C H I C A G O J

Žiliu žineles
X Orui atvėsus, 'prasideda 

visoks veikimas. “Dainos” 
choras, po vasarinių atostogų, 
ir-gi neužilgo pradės darbų. 
Choro valdyba su komp. A. 
Pocium ruošia planus.

X Beethoveno Konservato
rijos skyrius, kurs iki šiol bu
vo Ciceroje, su šių metų mok
slo pradžia tapo perkeltas į
Marąuette parkų, netoli Wes-

p/'.
tem Avė. ir Marąuette Rd.

X Rūgs. 11 ir 12 dd. po 
num. 1304 Indiana Avė., var
žytinių (auction) keliu bus iš
pardavimas 'neatsišauktų Chi

cagos paštoje siuntinių: dra
bužių, čeverykų, automobi
liams dalių, tajerų, įvairių į- 
rankių namų ukiui daiktų, 
stalams ir lovoms užtiesalų, 
medikalių daiktų, radio ir e- 
lektrinių smulkmenų, knygų, 
indų, “suitkeisių” ir t. t. 
Varžytinės bus nuo 9 vai. ry
to iki 4 vai. po pietų. Daiktai 
pamatymui ir aužiurėjimui bus

rugsėjo 10 d. nuo 9 vai. ryto 
iki 4 vai. po pietų.

X Kastancija ir Povilas Ka 
zakevičiai, gyv. 2119 W. 
North Avė., susilaukė sunaus. 
Motina ir sūnūs gerame svei
katos stovyje.

X Brolio Vlado pagerbtu-

Serifas V. Sakavičius^
buvo nuvykęs vakacijų prų-

vių piknikui jau viskas pri- į South Bend, Ind. Tuo
tarpu ten Sv. Marijos vienuo
lyne giminaitė Elena Dobiniu- 
tė priėmė baltų, velionų. Į tas

rengta. To pikniko komisijon 

pateko turtingas farmeris bro
lis Aleksandras ir jią restora
nui paskyrė jaučio duli, cielų iškilmes buvo atvykęs ir kle- 
paršiokų, ųnčių, gaidžių, su- ^X)na*s kun. Dobinis iš Shamo- 
rių, saldaus pieno, agurkų, to- k*n’ ^’a•> i®55 dėdė. Prie tos pat 
mačių. Tas visas gėrybes gar- Prošos šerifas Sakavičius va
džiai sutaisys žinoma valgių į minėjo po Indianos ir Illinois 
gamintoja p-lė Eva Lecaitė su | va^sfijas* T110 pat laiku p-no 
West Sidės pagelbininkėmis. /Sakavičiaus moteris Vladisla- 
Jau daugumas yra piknike va kuv0 išvykus į Holy Hilte,

užsisakę pietus, kurie prasidės 
12 vai. Kviečiami svečiai iš

AVis. Ta vieta yra plačiai pa
garsėjusi, kaipo viena iš di-

nikierius ir prisidėjusius prie 
pikniko bus laikoma suma 
sekmadienį rugsėjo 8 d. 10:30 
vai. ryte Aušros Vartų par. 
bažnyčioj.

X Chicagoj visose kolonijo-
išvvnioti ten pat antradieny, se a?entai padarys apyskaitų 

katalikiškos spaudos skait^A 
i tojų ir rėmėjų. Tos apyskai-

GRABORIAI:

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglauala. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užgs- 
nėdlntL
Tel. Roosevelt 3C1B 
arba 261#
3314 W. 2Srd Place

Chieago,. ĮUii '

J. F. RADZIUS

■v

piučio 27 d. nugriuvo su “por- 
čiais”, sunkiai serga. Koja 
sulaužyta, 3 šonkauliai sutruš- 
kinti ir viduriai sukrėsti. Gu
li Šv. Kryžiaus ligoninėj.

X Žmonės -r- artistai at
važiuoja pasižiūrėti išdekoruo 
tos Šv. Kryžiaus bažnyčios. 
Kas tik supranta dailę, stebi
si gražumu.

Alfonsas, kitam — Jonas. 
Niekuomet nemaniau, kad

Brighton Parko žmonės mane 
atjaustų ir mylėtų. Viskas 
buvo mums priruošta. Mano 
vaikams einantiems nuo krikš-

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl BudavoJImo lr Tai

symo Narni,. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms lr Spulkoms.

Inšurlname automobilius, namus tr kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY

343# West OOUt Street Telefonas Hemlock #050

to buvo įteikta gėlių — baltų •
lelijų bukietai. Juos įteikė Gedimino kalno kryptimi. Po- 
Adelė Pargauskaitė ir Ona teminio koridoriaus plotis —- 
.Gendrolaitė. Krikšto tėvais , metrai ir jis gana ankstas, 
buvo: Jonas švedas ir Anta-,Tuo tarpu, yra vandens apse- 

VIE&A PApžKA BRIGH- nas Šakis. O mums patiems ,mtas- Koridoriui ištirti, rei-
TONPARKIEČIAMS. suteikė didžiausį raudonų 1 kalin£a išpumpuoti vanduo ir 

gėlių bukietų Ramanauskų ! Pravėdinti jb Spėjama, kad 

šeimyna. Iš džiaugsmo nežino^ šis ^Tidorius buvo Lietuvos 
jau nei kų daryti. kunigaikščių naudojamas kaip

Ačiū visiems Brightonparko Požeminis susisiekimas. Yra 
žmonėms ir kun. Vaitukaičiui, davinių manytl’ kad korid°- 
už gražų pamokinimų. ‘ rius buvęs iškastas P° Pilies 

Mes girdėjom, kad visi ka
talikai žmonės džiaugiasi ir

Buvau atsiskyrusi per ilgų 
laikų. Bet manyje da buvo 
kibirkštėlė tikėjimo. Pama
niau, reikia eiti pas kunigų ir 
pasitarti, bet labai bijojau.
Vienok jis mane sutvirtino.
Radau tokių prietelių, kurie
davė gerų patarimų. Ir da-(mes džiaugiamės, kad galėsi- 
bar man taip matos, kad gy- ,me Dievo įsakymus pildyti ir 
venų ant kito pasaulio.

Del geriausios rųftles 
“lr patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Ivležių kiauši*
alų. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
TeL Boulevard 1888

rūmais.

Moterystės Sakramentų pri
ėmiau rugpiučio 17 d., 3 va-

v, . A. , . , landų. Tų pačių dienų suteik
ia užkviesto. dalyvauti bro- tft Krįkgtas

ir manb sune-

visų kolonijų į tų piknikų ir i,katalikiškų šventyic- 
primename, kad už visus pilt- & ^a^8^ P-n»i Sakavičiai

lio Vlado pagerbtuvių pikni- j|įams; vįenani duota vardas 

kelyje, kurs bus rugsėjo 8 d.
Aušros Vartų par. darže.

“MIŠPARAI”

Jam tarnauti.

Norkų Šeimyna.

LIKVIDUOS CEPELINO 
ANGARĄ

tos bus įteiktos parapijų va
ldams ir veikėjams. Pradžia 

bus padaryta nuo Town of 
i Lake, Marąuette Parko, Brig
hton Parko, Bridgeporto ir tt.

WEST SIDE RADIO.

. X Aušros Vartų mokyklos 
įžanginiame skyriuje moki
nių jau susirinko apie 14.

X Šiandien vakare Aūšrds 
Vartų bažnyčioje Šv. Jėzaus 
Širdies pamaldos 7:30 vai. ir

tuojau po pamaldų Maldos 
Apaštalystės konferencija. , •

X Trečiadienyje West Si-,.
, , v , Iir parapijų chorams reika-
dę apleido senelis kunigas ,,. r . ..
Saurusaitis, kuris, sveikatos
ieškodamas, išvažiavo į Rytus 
ir nori net keliauti Lietuvon.

“Draugo” knygyne galima 
gauti visiems vargonininkams

Vokiečių paliktų iš okupa
cijos laikų cepelino angarų 
valdžia sumanė likviduoti. Jo 
likimas bus, išspnęstas dar šį 
mėnesį.’ Jam parduoti bus pa
skirtos varžytinės. Jose daly
vauti žada keturių užsienio ; Pėtnyčioj ir Subatoj Rugsėjo 
valstybių atstovai. Vieni iš jų

Vilnius, VIII-19 (Elta). Vil

niun atvyko Leipcigo universite
to profesorius Gerulis, žymus lie
tuvių kalbos žinovas ir kelių vei

kalų, pašvęstų. lietuvių kalbos stu

dijai, autorius. Jo kelionės tiks
las susipažinti su ^Vilnijos lietu

vių kalbos tarmėmis. Tam tikslui 
jis išvyko į provinciją. “R.”

R AMO VA
Gražiausias Teatras Chicagoj

“BX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
ttts tik  .......... 4 % c. pėda

Del rtiarinavojlmų stiklai ąuorti- 
niai .......................... .................. 88c. doz.

8t Louls “Dutch Boy” white 
lead 100 svarų .......................... $11.5U

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS -
4414 So. Rockwell Street 

Chieago, DI.'
Telefonas Lafayette 4689 

ĮVAIRŪS kontraktoriai

X Chicagos Apskričio Fe
deracijos susirinkimas 4 rug
sėjo išrinko komisijų spalių 
9 dienos paminėjimui ir sus
tabdė Lietuvos Šiaurės badau
jantiems aukų rinkimų.

• Rap.

j lingu “Mišparų” arba 
Vesperae de BS. Sacramento.

Tai veikalas sukomponuotas 
plačiai žinpmo kompozitoriaus
V. Niekaus. \ Kaina 35c. 

užsakymais kreiptis 
“DRAUGAS” 

8334 So. Oakley Avė.
o, ui.

.u

RADIO
NAUJOSMUZIKOS

angarų nupirks ir iki ateinan
čio pavasario pradžios jį iš
veš. Į jo vietų, šalia senojo 
karo aviacijos angaro, Lietu
vos aero klubas žada pasta
tyti nuosavų angarų. Pirmąjį 
lėktuvų jiems padovanės kra
što apsaugos ministerija. ‘R.’

6 ir 7 d.. A

CHARMING SINNERS

Vitaphone Vodevilio aktai

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

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

* Hardware Oo., dabar perėmė vis# 
blanj } savo ranku lr duos visose šio 
bianlo šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palntara A Decorators 

J. S. Ramandonla, savininku 
3147 So. Halsted Street

TeL Vlctory 7381

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 
CH1CA8OJE

, . ■ . Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabą 18- 
dirbystės.

OP7SAS
848 VVest 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

navimas.

Simpatiškas — 
Mandagūs — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar- kus.

Town of Lake. — Townof- 
laikiečiams gerai žinomas biz-

V. X.
Kų tik iš spaudos išėjo se-

.7
nierius p. Alex. Sniurevičius kantęji veikalą. 
su žmona sugrįžo iš Lietuvos Viltis, Misram Chorui 20c. 
Džiaugiasi turėję smagius lai- 2“ Tėve <Pat6r Noster>

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu 
Visuomet sąžiningu Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Vardu 1741 lr 1743 
SKYRIUS

•4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 43 Ct, Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

TeL Boulevard 3201

X Vėl sunkiai serga Leoka
dija Juškienė. Jau du metai, 
kaip ji ligos suspausta.

X Cecilija Kneižienė (5544 
So. Hermitage avė.) užsigavo 
pirštų ir užsinuodijo kraujas. 
Serga. •»

X Žmonės perka tikietus šv. 
Kryžiaus parap. jubilėjinės va; 
karienės, kuri įvyks 22 d. šio 
mėnesio Černiausko daržo pa
viljone. Prie vakarienės bus ir 
pasilinksminimas.

X Ponid Žatkienė, kuri rug-

20c.
3*. Sveika Marija (Avė Maria) 

20č.
Virš minėtus veikalus gali

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

Chieago, IU.
- , , ■ "v . .. • • . , - ,

Iš LETUVOS GAVOME

POŽEMINIS KORIDORIUS
PO VILNIAUS KATEDRA

• •< ''”v> t

Vilnius. Vin. 49. (Elta). — 
Bekasdami žemę Katedros ai
kštėj, darbininkai užtiko po
žeminį koridorių, kuris eina

^MUZIKOS mokslo
METAS

Beethoveno Konservatorijoje* f*
prasidės

RŪGS. (September) 9 D.
Mokama: Piano — Dainavi

mo — Smuikavimo — Vargo
nų — Muzikos Teorijos 

Kometos
Klarinetos

MAROUETIE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Ąndrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dal- 

Iktų, vėliausios mados 
I radio, pianų rolių, re- 
| kordų ir tt. Taisau 
laikrodžius lr muslkos 
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK

UŽ PUSI KAINOS

Mamų Statymo Kontraktortus
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemlock 553#

Telefonu Canal 7333

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlrno Kontraktortus 
Dalų Ir Popleros Krautuvė 

1334 8. LEAVITT ST. Chioago

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarr.avi mą.
Patarnavimas 

ivlsose Chica
gos dalyse lr 
prlemlcsčuose. 
Grabai pigiai 
net už $25. 

OFIRA8
3338 South 

Halsted St.
Vlctory 408K- 

88

BUTKUS
UNDERTAKING OO.
P. B. Hadley Llo.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 1181

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 Wert 48th Street

Kampas 48th lr Paulina Sta 
TO. Blvd. 5203

Nultudlmo valandoje kreipkitėa 
prie manės, patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyšla dėl Barmenų 
tykai.

METŲ SUKAKTUVĖS

JONAS ŠIMKUS

4434 So. Rockwell Ht. 

Vlrginla 1290

Telefonu Yards liti

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAL8AMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
rei kalama Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, Dl.

Netikėta lr nelaiminga mir
timi mirė rugsėjo 8 d. 1328, o 
palaidotu šv. Kulmlero ka
pinėse rugsėjo 10 d.

Atmintinės Iv. Mišios už a. 
a. Jono sielų Jvyka subatoj rug
sėjo 7 d. 1029, Sv. Mykolo par. 
bstnyčioj, 7:30 vai. ryte.

Visus gimines, kaimynus, 
draugus Ir drauges širdingai 
p tašo m e atsilankyti į tas pa
mali! ag Ir pasimelsti ui a. a. 
Jono sielą.

Mlelallrdtngu Dievas tesu
telkia tau. Jonai amžiną atilsi.

Nuliūdusį:

Šimkų šeimyna.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIDa 

- O f 1 s a a:
4803 B. MAR8HFIELD AVENUE 

TeL Boulevard 9217

..i

2 muro namai, 8 pagyveni
mai, 4-4 kamb., 4-3 kamb., vi
si patogumai, gerame stovyje, 

Trombono (— kaip nauji. Važiuojam į Lie- 
Saxophono — .tuvų, atiduodam už pusę kai- 

Banjo — Mandolinos — G,ui- 'nos — viskas už $9,009. Atei- 

taros — Choro Giedojimo ir kit įsitikinti. Savininkas užr 
■Orkestrą. Mokinių koncertai pakaliniame name, 2-ros la

ikas mėnesį. Baigusieji gauna bos, visada namie.

A. JUCIUS

Bažnyčių chorams, mokyk* 
loma ir šiaip jau giesminiu* 
kams

OISSMINĖLI 
kuriam tekstą sutaisė A. Jak*
nu, » gaidas pagamino ». 'diplomus. Dabar laikas įstoti 
Naujaha IBEETHOVBH CONSEEVA-

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

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

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Chicagm

TORY OF MUSIC
Branch Studio

2419 W. Marąuette Rd.
Brandi Studio 

8059 So. Halsted Street 
Main School 

3259 So. Halsted Street

ISSIKIRPKITE
LAIMĖSITE- GYVĄ GAIDĮ!

RUGSĖJO 8 D. 12 vai. dienų Aušros Vartų pa
rapijos darže, — W. 23rd PI. prasidės skaniais pie
tumis gražus pasižmonėjimas ir brolio Vlado pagerbtu- 
vių piknikas. Pikniko pelnas skiriamas įtaisyti ant 

Marijonų kapų Liurdo koplytėlės.
Parašykit ant šio plakato savo adresų, įeidami dar

žan jį atiduokite, o galite laimėti didelį gyvų gaidį, ar

ba vienų iš kitų 5 dovanų.

Vardas .,

Adresas

929 West 33 Street

I6NU0MU0JAMAS KAM
BARYS.

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

L—.....   .i...
• r

Storas su kambariais ant 
’randos netoli lietuviškos baž
nyčios. . ! ' Jtj
‘ 4434 So. Fairfield Avė. 

j Tel. Lafayette 3368

PARSIDUODA 2 flatų me
dinis 4-4 kamb. namas. Visi 
patogumai. Mažos įmokėjimas. 
Arti mokyklos ir bažnyčios. 
Kaina tik $6,500.
6535 So. Washtenaw Avenue

J 2-ros lubos

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriua 

4556 So. Rockurell Street

Tel. Bonlevard $314

M. YUSZKA a CO.
PLUMBTNG A HEATIKG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4444 SO. PAULINA

MORTOEčiAI-PASKULOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama I vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktua 

Internationl Iuvestment 
Corporation

Kapitalas $600,004.00 
$804 80. KEDZIE AVENUE 

TeL Lafayette 0788-4714

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loens & Inmrance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Btsnius visokios rųlles
Nėra skirtumo
Apielinkės ir kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage lr pa

rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms 
tllygoms.

Teisingas lr greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455

’l


