
Katalikai paaaullonya turi kilnų ul- 
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Plečkaitis Su Penkiais Sėbrais Suimtas Vokietijoje
LIETUVA REIKALAUS VOKIETUOS 

SUIMTUOSIUS IŠDUOTI
T. SĄJUNGOJE IŠKELIAMAS EUROPOS 

J. VALSTYBIŲ KLAUSIMAS
j

Palestinos Arabai Šaukias
Pagelbos Kovoti Britus

DAR VIENAS SĄMOKSLAS BRIAND UŽ EUROPOS 
PRIEŠ VOLDEMĄRĄ JUNGTINES VALSTYBES
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IŠ TOS TVIRTUMOS ŠAUDYS TIK KARO LAIKU
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŠIŲ METŲ NUOTAIKA 

ŠIAURĖS LIETUVOJ

Įgriso Kauno dulkės, triukš
mas. Laukiu atostogų. Štai ir jos. 
Skubu stotin. Ne į Palangą ir ne 
į užsienį važiuoju. Ten reikia

SUKONFISKUOTAS “VIL
NIAUS RYTOJUS”

KAUNAS, rūgs. 6. — Čia ki
lo nepaprastas sujudimas gavus 
žinių, kad vakar Vokietijoj (ma
tyt, Rytų Prūsijoj) areštuotas so
cialistas Plečkaitis su kitais jo 
penkiais draugais, kurs, kaip spė
jama, planavo užpulti traukinį, 
kuriuomi turėjo gryžti iš Gene- 
vos namo Lietuvos ministerių pi
rmininkas ir užsienių ministeris 
prof. Voldemaras.

GENE VA, rūgs. 7. — Franci- 

jos ministerių pirmininkas Bri- 

and paruošė pakvietimus vyriau

siems Europos valstybių delega

tams T. Sąjungos suvažiavime. 
Jie bus pakviesti pirmadienį ar 

I antradienį susirinkti nepapraston 

sesijon ir Briand jiems išaiškins 

savo planus apie Europos val
stybių federaciją., ką norima už
vardinti Europos Jungtinėmis Va-

lstybėmis. Ši federacija turėtų 
liesti ne vien Europos ekonominį

Vilnius, VIII-19. (Elta). — 
Vilniaus miesto Storastos į- 
sakymu pereitą ketvirtadienį 
sukonfiskuotas “Vilniaus By- 

daug storesnių kišenių. Dumiu a-| tojus” nr. 33. Motyvuojant
tostogų į gimtąjį namelį, pas mo- sukonfiskavimų buvo nurody- 
tinėlę, seną tėvelį. Bet to nesu- ta straipsnis “Mokytojų kva- 
lyginsi su Palanga. lifikacijos” ir korespondenci-

i Jonava, Kėdainiai, Radviliškis, ja iš Dzeveniškių, kurie buvę 
Šiauliai ir, pagaliau, Joniškis, esą nukreipti prieš lenkus. 
Čia pilna pažįstamų, giminių, čia Nežiūrint šios lenkams įpras-

Tai McArthur tvirtuma Kalifornijoj, šalę Los . Angeles’ užlajos Parėdyta taikos?aliniesi.savo ispūdžiai*’ var*ais- tos priemonės, vis dėlto “V> 
laiku iš tos tvirtumos anuotomis daugiau nešaudyti, nes trenksmas kenkia aplinki-! falgl mat> aPslset> su Die- lniaus Rytojaus” laikraštis 
niams namams. Bus šaudoma tik pasitaikius karui. >vo pagalba apsisejom, bet kas bus išleistas, nors kiek ir suma-

ARABAI IR ŽYDAI ATSI
LIEPIA I PASAULI

JERUZALĖ, rūgs. 7. — Arą-

toliau, vienas Dievas žino. Ypač žintas.

CHBCAGOJEį

bai ir žydai pakilo ginti savo tei-l HIBICIJOS ^LAUŽYTOJAMS
sės ir aiškintis del įvykusių kru- 

, vinų riaušių. Į
Žydai Britą, komisionieriui įda*

Mirusio Deverio laidotuvės kai ateis ruduo. Pavasarį skolino- — 
Vakar įvyko mirusio buvusio kui galėjom, ėmėm iš vi-

Chicagos miesto majoro W. De- Slb kas ^k davė, rašėmės vekse-
SUNKIEJI "DARBAI PRO- Į verio laidotuves. Šv. Itos bažny- bus visiems, kas reikalavo. Rugių

čioje giedota gedulingos aukšto- *r kviečių visai neturim. Linai,

TRYS AFRIKIEČIAI 
KUNIGAI

ROMA. — Iš Lagos, Nigerijoj
sios šv. Mišios. Buvo Jo Eminen- kur anksčiau sėti, nepakenčiami, ’ (Vakarų Afrika) pranešta, kad 
cija Kardinolas Mundelein, dau- bet iš vėb"vųjų nieko nėra—svė-(tenai ,Vakarų Nigerijos apaštali- 

bė kunigų. Miesto įstaigos bų- r®m^s kuaugę. Vasarojus neblo- nis vikaras vyskupas T. Brode- 
uždarjTos, nes^is^ruMtieji bst 1<Mnesn«8e vietose pagel- riek kunij

miesto valdybos nariai prisidėjo mat’ Pernai perdaug žemė iš- kiečius, prigulinčius Benino vika-
prie laidotuvių. mirko. Dobilai vidutiniai, daržai riatui.

_______________gana geri. Duonos nors ir mieži- j Trys nauji kunigai yra: Ste-
Sumažėjusios žmogžudystės nas’ u^eksim. Vieną kitą centne- ’ ponas Adeivuyi, Laurinas Basho- 

Chieago policijos viršininkas H Sal ir Parduoti galėsim. Bet run ir Julius Oųih. Visi trys y- 
skelbia, kad šiame mieste suma- kas bus su skolomis, vekseliais!. ra Yoruba padermės ir visi vir- 
žėjusios žmogžudystės. Tai esąs Karvės vienos išdvėsė, kitas par- šininkų sūnus. Kunigo S. Ade- 
polieijos tarnybos išnašumas. davėm, arklių irgi pamažinom., wuyi tėvas yra buvęs pagonų
.----- —. —1 1 ■■ - Reikės vėl važiuoti į Kauną “ro- dvasiškiu.
2,000 RUSŲ KOMUNISTŲ dos” prašyti, kad palauktų su j Benin vikariato plote g; įa 2
YRA KINIJOS STOVYK- skolomis. Jmilionai žmonių. Kaiaiik-

LOSE i Tiesa, gal toks ūkininko paša- Misionieriau ja Afn 1
__________kojimas perdaug pesimistinis. Vie- Draugijos iš Lyons ku

Kane apskrities teisėjas Olney 
Al len miestV Genęya, DĮ; j>rane-

Mini&Įęriu pirmininkui Volde

marui, kurs yra dar T. Sąjungos 

suvažiavime Genevoje, tuojaus 
pranešta apie Plečkaičio areštavi
mą ir laukiamas jo atsakymas. Ministerių pirmininko Briando j Arabai kreipės į T. Sąjungą, kelių išvedimo, skaičiuojant po

Kalbama, kad Lietuvos valdžia t*ks^as yra Europos valstybes su-j Reikalauja Palestinai parlamen- pusantro dolerio užmokesnio 
reikalaus Vokietiios valdžios iš jungti 3 S Pačių gerovei. Jis nori,. tarinės valdžios, kurioje turi būt. darbą, kad atlikus uždėtas patduoti Visu, . JuZllivet “ . **•« ™ H’ ™ I 1 i -

tai išaiškintų savo valdžioms, gi į tų valdžia Palestinoj visas laikas Teisėjas sakosi jis suradęs se- 
ną Illinois įstatymą, kuriuomi ei
nant svaigalų šmugeliautojai ir 
pirkliautojai gali būt baudžiami 
sunkiaisiais darbais.

bet dar politinį ir draugijinį gy-:
vernrną.

" reikalavimą. Kultiną-M, kad
j tftldžią ūž apsileidimą riaušių ma- i gė jus ateity bausiąs ne vien pa- 
jlšiniiue. Reikalauja atlyginimo ir prasta kalėjimu, betdar ir sun-

' šelpimo valstybės lėšomis. . kiaušiais darbais, kadir prie vieš-

uz
Vokietijos valdžios iš- ^ungti P^ių gerovei. Jis nori,! tarinės valdžios, kurioje turi būt. darbą, kad atlikus uždėtas pabau- 

kad delegatai gryžę namo visa

giant į tai, kad Vokietija, matyt,
nep.lil.to. išduoti politinius nusi- *ioS P^uott, žydams palankioj.-
žengėlius. Patanmū arba kokilI “tujų

Čia tečiaus pažymima, kad šis sunianymil- J

Plečkaičio žygis yra kriminalinis, ■ 
bet ne politinis.

Lietuvos prezidentas A. Smeto
na šiandie ryte sugryžo Kaunan 
iš Palangos, sveikumo vietos.

MACDONALD IŠVYKO I 
LONDONĄ

RIAUŠIŲ AUKOS PA
LESTINOJ

3,636.
Sijos

SUOMIJOS SUMANYMAS 
T. SĄJUNGOJE

GENE VA, rūgs. 7. Britą- (175 žydai 

nijos ministerių pirmininkas Mac- 
Donald išvyko į Londoną.

JERUZALĖ, rugsėjo 7. — Pa
lestinos ligoninėse yra sužeistų 

ir 122 musulmonai.

Išgelbėti Iš ežero DARBINAS, rūgs. 7. — Man- toįmis teko matyti gražių javų.

Pirm to jis su Francijos mi

nisterių pirmininku Briand ir

GENEVA, rūgs. 7. — T. Są
jungos suvažiavimui Suomija pa-

Vokietijos užsienių ministerių 

Stresemann pietavo.

Toli nuo krašto Michigan eže- ' dž‘rirlJ,’J «re«tuo<a daugiau 500 Bet rugių ir kviečių daugelis ne- 
. re vėjas apvertė valtj, kurioj bu- itariam,W,» komunistų. Tad turi sėję arba labai maža. Sios

Virš 150 sužaistą žydų yra pri-Į^ jaunuoliai ir keturios me šiandie Kinija “nelaisvių” stovy- apylinkės ūkininkai kaip tik dau- 
vatiniuose namuose. ■ Giraitės Ji tar e buvo Wabash klose Mandžiūrijoj turi jau apie giausia versdavosi kviečiais ir li-

namus ir tie namai apiplėšti ir’ 
dalinai apgriauti. I

Vienur ir kitur yra daug žy-

kolegijos atletas Meyers, 20 me- 2’°°° ras,» komunistų. Tarpe su- neis. Kai-kur matyti dirvonuojan-

tų, ir Miss Emma Žemaitis, 17 
m., plaukėją čajnpionė. Jiedu ki 
tiems penkiems liepė laikytis ap

REIKALINGI SAVIŠKIAI 
KUNIGAI

DURBAN, Natai, Pietų Afrika. 
Basutoland vikariate nėra nei

imtų yra ir keletas 18 metų jau- čios žemės. Pieninėse pieno suma-:vieno eiagimio kunigo. Tad apaš- 
nikaičių, kurie taipat kaltinami žėjo, nes daugelis pardavė ar iš- falinis vikaras, vyskupas Cenez
teroro platinime Mandžiūrijos ri- piovė karves. paskyrė vieną kunigų apvažinėti

. , , . . ,dų pabėgėHų. Jiems reikaJingas ’ .i2Diau b«^- |/ Bendrai, daug ko tikėtis iš šio misi-’as ir įmonėms MŠkmti apie
t,eke sumanymų, kad turt.ngos MaeDonald ir Str<«em.nn bet ligiiel „iekas tuo ne-'“. ir’D^unt;. MLbj Vokietijos konsulis čia sakosi iš rajono negalima. Daugelis mokės-i k™ey»«« PaMtim,, kad tuo

išget- ktaskvoe gavęs 50,000 dolerių are- čių nemokėję, viską buvo atidėję Mdu PataP™9
štuotų komunistų šeimynų išlai- rudeniui. O kaip bus rudenį, da- b’us bern*tlIras leisti mokintis į

v . ...... 4--------- 1didžiulės valstybės finansiniai ge- domėjo Briando sumanymu kurti ’ sirQpina 
lbėtų mažosioms, jei pastarosios Europos Jungtines Valstybes ir

būtų priešų puolamos. į tam reiškė savo palankumo.

Britanijos delegatas, užsienių *
sekr. Henderson, Suomijos suma-' NORĖTA NUŽUDYTI KI- 
nymą rejnia. | NIJOS PREZIDENTAS

MANILAI TRŪKSTA 
VANDENS

PALESTINOS ARABAI 
ŠAUKIAS PAGELBOS

Pakraščių sargyba visus 
bėjo. (

Detektivams automobiliai
17 detektivų iš Chieagos vakar

kymui.

DINAMITUOTI NAMUS 
PANAUDOJO ŠUNJJERUZALĖ, rūgs. 7. — Arabų

vadai šaukiasi kitų aplinkinių keleiviniu orlaiviu išvyko į De-j SCRANTON, Pa., rūgs. 7.
Pa- kraštų arabų sau pagelbon kovoti j troitą. Ten iš Fordo dirbtuvių Sudinamituoti J. Melniko namai.

bar pasakyti nelengva. ” kunigus.

ĮLEIDŽIAMI KOMUNISTŲ VYSKUPO MISIONIERIAUS
LAIKRAŠČIAI JUBILIEJUS

Miesto kioskuose pasirodė “Iz-! DACCA- IndiJa" “ ŠioSHANGHAI, rūgs. 7. -
aiškėjo, kad praeitą savaitę kesin- Britų valdžią. Arabai pareiškia, [j’e su ^‘a nauJU policinių j0 prjcįaį fanv tikslui panaudojo 'viestija” komunistų partijos ofi- j° d" nukso kunigystės jubi-
tasi nužudyti Kinijos valdžios ta- kad Britanijos tikslas esąs Pales- automobilių. jo šunį. . Šunį pasigavo, prie jo ciozas. Taip pat vidaus reik. mi-111^ mine9 vietos vyskupas Lė

tiną apgyvendinti žydais ir juos, J Naujuose automobiliuose yra parišo kelias dinamito lazdutes nisterija leidusi įvežti “Moskauer Kran,l- Kaip tik 1879 metais jis 

arabus, išnaikinti. 'radio priėmimo prietaisai, taipat ir nuvarė nflmo Kada guo pri. Rundschau»» ir «<Ekonojničeskaja šventintas kunigu, tuojaus ižvy-
paranki vieta sustatyti šautuvams. (-.jo namų duris, dinamitas spro-|2vzn”. Nesuprantama kuriais iš- ko “’aionieriautų į Japoniją, par 

skaičiavimais tai padaryto, kada skiau i Indi«" šio9 teritorijos 
mūsų laikraščiai Rusijos miestuo- vyskupu paskirtas 1906 metais. 

Sfe pardavinėti negalima. “R.”

MANILA, Filipinų salos, rūgs. rybos prezidentą gen. Chiang Kai- 

7. _ Tomis dienomis Siautusi shek jam miegant geležinkelio va- 

Suimta keli jo sargai ka- 
I -

vartojimas apribuotas. Darbuoja-

šiose apylinkėse vėtra sunaikino gone. 
vandens į miestą įvadas. Vandens reiviai

masi įvadas pataisyti. KELEIVINIS ORLAIVIS 
IEŠKOMAS

ZEPELINAS KUOGERIAU-

VAIKAS KALEJIMAN
GALLUP, N. M., rūgs. 6. — 

PATERSON, N. J., rūgs. 7. —'Skrindant prapuolęs keleivinis o- 

Louis Torzella, 15 metų, teismo rlaivis “City of San Francisco” 

nubaustas dešimčiai metų kalėji- visur ieškomas. Prie ieškojimo pri- 

mo už savo sądrango, 14 metų, aidėjo keletas kariuomenės lakū-
suspardymą, nuo ko tasai miręs.' nų.

Užpuolė namus Apgriautas prieangis, žuvo šuo
FRIEDRICIISHAFEN, Vokie-' Du plėšikai apgavingu būdu į- ir sužeista 12 metų Melniko įner

ti ja, rūgs. 7. — Orlaivis “Graf sigavo į Mrs. Albert Buehanan ' gaitė.
Zeppelin” po ilgos kelionės at- pagyvenimą, 2338 Farwell avc/ ----------------------------
'rastas kuogeriausioj padėty. Į Pagrobė 5,000 dolerių pinigais ir, WASHINOTON, rūgs. 7.

ŠIOJ PADĖTY
l

UŽGRIUVO ŽEMES DAR
BININKĄ

vasaros sto-l Praeitą šeštadienį bekasant fo- 
NEW ORLEANS, La., rūgs.' mobiliu je laukė jauna moteriškė, vykia palei Rapidan upę, Virgi- rte duobę apgriuvo žemės ir už-

j A vtuiviių pinigam aa . w 2AkjIL Lfii VJ I v/i’,
brangenybėmis. Piktadarių auto- Prezidento Doover

7. — Čia pasibaigė dviejų mėne

sių gatvekarių tarnautojų strei- 

kM- ' . i i

u,. , -------------------------------- nijoj, uždaryta ligi ateinančio pa-
' CHICAGO IR APYLINKĖS, vasario. Meškeriojimas tokiu bū- 
— Išdalies debesiuota ir vėsu. du nutraukiamas.

gulė kasėją Ant. Čekį. Jam nu
laužta koja. Sužeistasis nugaben
tas į ligoninę gydyti. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 18.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 28,80

t
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Uelna kasdien. Mekyrus sekmadieniu

PRENUMERATOS KAINA; Metama — F«-

Mt Metų — 15.60. Trims Mėnesiams — 13.00, Vienam 
BMnesiui — 76a. Europoje — Metama |7.00, Puael Me
ti — >< oo, Kopija .08o.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų* 
*aa. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlalunčlamn tam 
llkąLpl pašto ženklų.

ReCaktorius priima — nuo 11:00 Iki 18:00 vaL 
"kasdien.

^.Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalaTua 

Bbeibimai sekančiai dienai priimami iki B
vaL po piet

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

'* Published Daily, Ezcept Sunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — 10.00. 8ix Months 

*— |S.SO, Three Months — 88.00. One Month —* 76a 
.Murope — One Tear — 17.00, 8ix Months —- 04.00, 
Oopy — .Ola

Advertising ln “DRAUGAS** brings best resulta 
• Advertising rates on appllcatlon.
^‘DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

A Lietuva ir mes.
v A. L. R. K. Federacijos XIX Kongre
sas, turėdamas neabejotinų davinių, kad Lie
tuvos katalikai del dabartinės valdžios re-• •
^iirio pergyvena katakombų laikus; kad jų 
netik organizuotųsai veikimas yra persekioja
mas, bet kalėjimuose ir ištrėmimuose kan
kinama ir tokie žmonės, kurie, kovojant su 
Jagtuvos priešais, ginklu rankose gynė savo 
tėvynę; kad, pamynus po kojų Valstybės kon- 
stituci ja garantuotas pilietines laisves ir 

panaikinus tautos teisėtų atstovybę — Sei- 
tffy Lietuva valdoma milicijos bei daugy
bės šnipų ir teroristinių organizacijų, kaip
STleležinis Vilkas” pagalba, del to Kongre- i# «
•ąs nutarė:
7 J 1) Išreikšti persekiojamiems Lietuvoje 
poliams katalikams užuojautos ir eiti jiems 
J ^lagalbų. kovoje už katalikiškos akcijos lais-

iiiU

malinęs vėžies, sušaukiant Seiliuj, ir įgyven
dinant Valstybės Konstitucijos dėsnius.

6) Išreikšti pageidavimų, kad vyriausy
bė grąžintų katalikų švietimo draugijoms 
be reikalo ir neteisėtai nusavintąsias mo
kyklas bei gimnazijas.

7) Išreikšti pasipiktinimų del siauriuimo 
universiteto autonomijos, kas žymiai su
trukdys tautos kulturinį kilimų.

Kiti nutarimai.

J AUNIMU1 LAIŠKAI.
ŠVENTO RAŠTO IR ŠVENTOS BAŽNYČIOS 

TĖVŲ PAMATUOTI.

---------------—Rašo Seirijų, Juozas.——

TIKSLAS KURIAM ŽMO
GUS TAPO SUT

VERTAS.

Daug yra priežasčių, kurių 
delei jaunimui jau nuo ma
žens tobulintis reikia. Pirmiau 
šia tai pasirodo iš tikslo, ku
riam esame sutverti.

darni, stiprintų savo liuosų 
valių, šviestų protų ir teiktų 
žmogui galę — dabinti sielų 
priešingomis blogiems pagei
dimams doromis.

Už tų kovų su blogais pa
geidimais, už dabinimų sielos 
doromis, Viešpats pažadėjo 
kiekvienam palaimų šioje že
mėje ir amžinų laimę dan
gaus karalijojel

1) Kongresas ragina visas lietuvių ka
talikų kolonijos laikyti metines konferenci
jas. Pagiria tas kolonijas kuriuose tokios kon
ferencijos jau yra laikomos.

2) Kongresas ragina lietuvius vienytis, Viskų, kų Dievas sutvėrė,
su ukrainiečiais kovoje su bendru priešu — sutvėrė savo garbei. Dangus 
Lenkija. ; su miliardais žvaigždžių, su Dievas, sutvėręs pirmuosius

3) Pavesta busiančiam centro raštininkui daugybe planetų ir iųusų žemė
pervažiuoti lietuvių kolonijas, kad prijungus! aiškiai ir balkiai duoda 
visas* lietuvių katalikų organizacijas ir drau- .Dievui garbę. Nesuskaitoma 
gijas po Federacijos Vėliava. didybė ir daugybė mums ma-

n ~ . v. . , i tomų žvaigždžių netik duoda4) Kongresas paveda busiančiai centro i . ° x
,, , . . ,. .v, . • .v . , ,. 'Dievui, savo sutvėrtojui, gar-valdybar imtis griežtų priemonių išrinkti pas- ... .

, , . . .v , a -i • • bę, bet ir garsina Jo galę, di-kolintus pinigus iš tų asmenų, Amerikoje ir , , , .
, . , *. . . . . . -iv idybę, neapsakoma protų irLietuvoje, kurie eidami mokslus pasiskolino I _grožį.iš Federacijos, o dabar jau yra mokslus bai-, . ,

.. . y. . , , , , ! visi tie dangaus kūnai palaigę ir pasiturinčiai gyvena, bet paskolos grų- ’ .
v. , . , .Tv v. . • • i i . t? komi Dievo sutvertomis jėgo-zmt nesistengia. Iš grųžintųjų gi paskolų re-;.. ” .
, -v, .,,. y , , ' mis, kurias mes gamta vadi-cieracija pasižada ir toliaus selpt neturtingus : . ?, , , j , name, eina be paliovos savokatalikus studentus. t T_ . .. pareigas ir tuo garsina Jo gar

5) Kongresas pageidauja, kad Federacijos
skyriai rūpintųsi surengti, veltui — be ržan-! T, ... ..J r ° ’ * Į Be medegimo pasaulio, Die-
gos, literatinius — moksliškus vakarus, kaip / . _ , . . .° ; 1 ;vas sutvėrė dvasini — daugy-
tai, paskaitas, prakalbas, judamus paveikslus, angelų _  ir "i ne kitanl

musų tėvus, jų gyvenimui pas
kyrė rojų su visomis jo gro
žybėmis.

Rojus tai buvo Adomo ir 
Jevos tėvynė. Už nusidėjimus 
Adomas ir Jeva tapo praša
linti iš rojaus ir užsitraukė 
bausmę. Dangaus vartai jiems 
tapo uždaryti.

Tas pats atsitiks ir su mu- 
mis jeigu nusidėjimų neveng
sime: nusidėję nustosime dan
giškos tėvynės.
Juo didesnis pavojus, tuo at

sargiau reik elgtis, tuo ankš
čiau reik stengtis tų pavojų 
prašalinti.

Tad, taip dalykams stovint, 
pasvarstykit, jaunuoliai(lės), 
kiek iki šiam laikui to kilniau

Šeštadienis, Rūgs. 7 d., 1929

C^C* n tikslui, kaip tik savo garbei.
'6) Išklausius p. Gasparaičio pranešimų! Ant žemČ8 sutvėrė žmogų,

apie Lietuviiį Filmų Bendrovės susiorganiza-* esybę sudgt^ ir ne_sio tikslo pasiekimui esi nu
Vinių, kongreso dalyviai tų darbų užgyrė ir ! mirtinos dvasios. Davė jam veikęs? Ar troškai 
pažadėjo moralę paramų.

~ J 2) Išreikšti griežčiausio pasipiktinimo 
SAbartinės tautininkų — pažangiečių vy
riausybės darbais, ardančiais tautos vieny
bę ir mažinančiais tautos pajėgumų;
r j 3) Išreikšti gilaus pageidavimo, kad vy- 
yi^usybė nevaržytų Lietuvos katalikų veiki- 
Itfo, kad nepersekiotų jų spaudos, kad paleis
ki iš kalėjimų katalikų veikėjus;I
į į 4) Išreikšti reikalavimą, kad būt likvi
duotos teroristinės “vilkų” organizacijos, 
įtarių nariai asmeniniais išrokavimais visaiK i
įkaltiems žmonėms lasivę, o net ir gyvybę
tyko atimti. , ,
#•5 *‘ 5) Išreikšti pageidavimų, kad dabarti
es padėties valdovai Lietuvos vidaus po
litinį gyvenimų kuogreičiausia atvestų į nor-

jkunų, nesulyginamai gražesnį, 
[nei kitiems sutvėrimams, gi 
j jo sielų sutvėrė savo paveiks- 
[lu. Ir angelams ir žmonėms

Ateinančiame pirmadieny prasideda mo- 'dav^ lįuosų valių. B ' 
kslo metai Lietuvių Šv. Kazimiero Akadeju-' Nusįdėjus angėlfems ir vė- 
3°3* 17 linu pirmiems musų tėvams,

Šv. Kazimiero Akademija yra vieną iš nubaudęs juos Viešpats ir vie- 
šauniausių musų įstaigų. Be to, kaipo aukštes-' nus įr kitus, kaipo neapsako- 
nė mokykla (High School) yra pilnai akredi- mai teisingas, kartu kaipo ne- 
tuota. Akademijų baigusios mergaitės be jo- apsakomai geras ir gailestin- 
kių kliūčių gali įstoti į bile universitetų. ' gaS) blogumų pataisė. Ištiki-

Kaip žinoma, mergaitės Akademjoj Se- mų angelų sutvirtino valių,
serų Kazimieriečių yra pavyzdingai auklėja-, žmonėms atsiuntė .. Atpirkėjų,
mos tikybinėje ir tautinėje dvasioje. Jos gerai Simų savo vienatinį, pasaulio
išmokinamos lietuvių kalbos. Bendrasai mok- Išganytojų. Jėzus, atpirkęs pų-
slas ir-gi labai gerai yra pastatytas. Meno šaulį, be mokslo ir nurodymų
dalykai ir-gi aukštai pastatyta. Kas met ke- kelio prie laimės, paliko savo
lėtas akademikių laimi vienas iš pirmųjų do- malones Šventuose Sakramen- • . 1vanų muzikos ir kitose meno srityse. ; tuose ir Mišių aukoje, per

Musų nusimanymu, mes ne tik privalome kurias mistiškai save už mus 
didžiuotis šia šaunia savo įstaiga, bet jų' rem- aukoja. Tos visos malonės su-

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJA.

visa šir
dim, tų tikslų pasiekti? Ar 
/nųstei kada apie tai? Ar el
geisi visame, kad neužrusti-:1 1 
nus savo dangiškojd Tėvo, i 
kad nepadarius gėdos savo tė
vynei?

Mielasis! Nea'tįdėliok! Gri'eb

Liurdo Panelė Švenčiausia, kurios 
vardu pienuojama pastatyti Šv. Kazimie
ro kapinėse ant Marijonų kapų koplytėlę. 
Tam tikslui ieškoma fundatorių, renkama 
aukos. Tam pat tikslui eis pelnas nuo pik
niko, rengiamo broliui Vladui pagerbti 
sekmadieny, rugsėjo 8 d. Aušros Vartų 
par. darže. Piknikas bus smagus, links
mas. Visi kviečiami atsilankyti, gražiai 
laikų praleisti ir gerų darbų paremti.

Gera muzikų sudarys iš įvairių Chica- 
' gos lietuvių orkestrų gerai žinomas p. 
Phillips. Bus visokių laimėjimų ir visi 
piknikiniai žaislai. J darbininkus užkvies
ti veikėjai iš Cicero, Marąuette Parko, 
Brigbton Parko, Town of Lake, Bridge
porto, North Sides, West Sides, Melrose 
Parko, Dievo Apveizdos par., Roselando, 
W. Pullmano ir kitų kolonijų.

Yra įtaisytas geras Mariampolės res
toranas, kur visi svečiai bus pavaišinti. 
Jei tų dienų lytų, tai viskas įvyks parapi
jos salėj. Visus kviečia Rengėjai.

1515 So. 50th.Ave.» Cicero, III. 
ne vėliau kaip 15 d. šio mene-, 

kis priemonių. Mąstyk dažnai šio. , į £
apie savo dangiškąjį Tėvų. Į Rengiant Kongresų, pasida- 
Mąstyk apie savo aukštų kil- J rė nemaža lėšų, išlaidų. Rei- 
mę. Tas būtinai reikalinga, kia sužiūrėti bilas ir jas at- 
kad vertas taptum amžinos mokėti.
laimės!

PRANEŠIMAS.

Tie, kurie rinkote skelbi
mus, taip pat priduokite sa- 
,vo visų raportų renginio ko- 
imisijos pirmininkui, minėtu 
adresu.

Brangieji, stengkimės tuoj 
viskų sutvarkyti taip, kad pa- 
siliuosuotume nuo atsakomy-

»< > PROTOKOLAS i

Ąjnerikos Lietuvių R. K. Federacijos XIX 
Kongreso, įvykusio rugpiučio 20, 21 ir 23
* » dienomis, 1928 m., Cicero, III.
i** ; Amerikos Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX Kongresas prasidėjo rugpiučio 20 
Sienų iškilmingomis pamaldomis, Švento 
^irtano bažnyčioje. Pamaldose dalyvavo 
Jfl Tilkscelencija Chicagos Vyskupas Slieil 
ir pasakė tom iškilmėm atatinkamų pa
mokslų. Šv. Mišias atnašavo gerb. Fede- 
racijos pirmininkas kun. Ig. Albavicius. 
Po pamaldų prasidėjo Federacijos posė
džiai, Community Hali salėje.

, Pirmas Posėdis.
2:35 p. m. Federacijos pirmininkas kun.

Ig. Albavicius atidarė Federacijos XIX 
Kongresų, kviesdamas vietos klebonų 
gerb. kun. H. J. Vaičiūnų sukalbėti mal
dų. Pirmininkas sveikino Kongreso da
lyvius pasakydamas turiningų prakalbelę. 

Kongreso prezidiumo rinkimai.
Kongreso pirmininku išrinktas Leo

nardas Šimutis, vice-pirmininkais išrink
ti — kun. L. Draugelis ir p. V. Duoba.

Sekretorijatan išrinkta: Kaz. Lin- 
džiutė Ir kl. J. Šlikas. Įnešimų ir rezo

duoti arba tikietus arba pini- 
ti ir savo dukteris ten leisti. Tai musų pa- į teiktos tapo žmonėms tuo tik- f gus kun. H. J. Vaičiūnui ar- 
reiga. ' siu, kad jie, jomis besinaudo-, ba p. Adelei Rubliauskaitei,

‘ - ■ I - » ........ ' ■ ■■ Į-_. į. 1 ■■ *   ' *—Į

Visi, kurie buvote paėmę 
Katalikų Fed. Kongreso vaka
rų (teatro ar bankieto) tikie- 
tų parduoti, labai prašau pri- bes už savo darbų, kurį buvo

me apsiėmę, rengiant Kongre-
sų, dirbti.

Kito penktadienio vakare,'

rugsėjo 13 d., 8 valandų bus 
svarbus visos Kat. Fed. Kon
greso renginio Komisijos susi
rinkimas, Šv. Antano parap. 
svetainėj Cicero, III. Į minėtąjį 
susirinkimų visų kolonijų at
stovai pribukite, ir visi tie, 
kurie paėmėte tikietus ir, ku
rie turite kokias nors, Kon
gresų liečiančias bilus, būtinai 
minėtan susirinkiman ateiki
te.

Kat. Fed. Chicagos Apskri
tys turėtų čia taip pat pribū
ti ir sužiūrėti Kongreso dar
bo sėkmės.

Kun. H. J. Vaičiūnas,
Kat. Fed. 19 kongreso Reng. 

Pirmininkas.

liucijų komisijon įėjo: kun. K. Matulai
tis, p-ni A. Nausėdienė, Ver. Galnaitė.

Į mandatų komisijų išrinkta: Vaš
kevičius, M. Kadzevskis, kun.-A. Vaitu
kaitis.

Knygų peržiūrėjimo komisijon išrink
ti: kun. J. Paškauskas, Brojaitis ir A. 
Bacevičius.

Į spaudos ir sveikinimų komisijų įė
jo: kun. H. J. Vaičiūnas, stud. Poška, 
kun. J. Mačiulionis ir kun. J. Navickas.

Išrinktam prezidiumui užėmus vietas, 
kongresų sveikino: kun. II. J. Vaičiūnas, 
Šv. Antano parapijos ir Alumniečiu var
du; kun. P. Karalius svečias iš Lietuvos, 
Lietuvos Katalikų Veikimo Centro var
du, P-ni Emilija Vileišienė Lietuvių Vil
niečių vardu; kun. VI. Draugelis, Mari
jonų Amerikos Provincijos ir Aušros Var
tų Parapijos katalikiškųjų draugijų var
du, p-ni Sakai ienė, Moterų Sąjungos 
vardu; kun. Pr.Vaitukaitis, Lietuvos Vy
čių centro vardu; p-ni A. Nausėdienė ftv. 
Kaz. Akad. Rem. Centro vardu; kun. Paš
kauskas; kun. Svirskas, kun. A. Linkus; 
kun. dr. J. Navickas, Bernaičių Kolegijos 

i vardu; adv. Mastauskns; adv. Kaz. Česnu- 
lis. Skaitomi pasveikinimai telegramais 
nuo: Antano Kalvaičio Lietuvos Konsu

lo Chicagoje; Šv. Kazimiero Seserų iš 
Chicagos; Kudirka — Naujosios Anglijos 
Federacijos apskričio vardu. Laiškais: 
Draugystė Švento Jono Evangelisto iš 
Chicago, III. su $5.00 auka; A. L R. K. 
Fed. 25 skyrius iš Baltjmorės su $5.00 
auka; Amerikos L. R. K. Federacijos Chi
cagos Apskritys; kun. J. Švagždys A. L. 
R. K. Fed. 9 skyriaus vardu; A. L. R. 
K. Fed. 16 skyrius; Iš Brighton Park nuo 
Apaštalystės Maldos Draugijos su $5.00 
auka; A. L. R. K. 14 skyrius; Philadelphi- 
jos Lietuvių Krikzčionių Sųryšys su 
$10.00 auka.; “Garsas”; Moterų Sųjungos 
55 kuopa su $5.00 auka; Lietuvos Vyčių 
36 kuopa su $5.00 auka; Nekalto Prasi
dėjimo Paneles ftv. Parapija iš Brighton 
Park per kun. Pr. Vaitukaitį su $5.(X) au
ka; Altorių Puošimo Draugija su $5.00 
auka; Aušros Vartų Moterų ir Merginų 
Dr-ja su $5.00 auka; Aušros Vartų Gy
vasis Rašančius su $5.00 auka; Šv. Kazi
miero Vyrų ir Moterų--Dr-ja su $5.00 au
ka; L. R. K. Labdaringosios Sųjungos 7 
kuopa su auka $5.00; L. R. K. Moterų 
Sąjungos 55 kuopa; L. R. K. Pilnųjų Blai
vininkų Dr-ia su $5,00 anka; Maldos Apaš
talystės Dr-ja su $5.00 auka; Marijonų 
Kolegijos Rėmėjų 19 skyrius su $5.00 au

ka; ftv. Pranciškaus Tretininkų Brolija 
su $5.00 auka; ftv. Pauliaus Spaudos Dr- 
ja su $5.00 auka; L. R. K. Fed. 3 sky
rius su $5.00 auka; Dr-ja Šv. Mykolo Ar- 
kaniolo iš Gary, Ind.; kun. M. Urbana
vičius Kenoshiečių vardu su mokesčiais iš 
keturių draugijų — $18.00.

Buvo paduotas prašymas nuimti at
vaizdą dalyvavusių kongrese. Prašymas 
priimtos ir duota pertrauka, per kurią nu
imtas atvaizdas. Seka raportai: Dvasios 
Vadas kun. J. Amboto nebuvo, bet raportą 
prisiuntė su $10.00 auka. Kun. Ig. Albavi- 
čius A. L. R. K. Fed. pirmininkas 'patie
kė raportą, kuris buvo priimtas rankų 
plojimu. P-nas Krušinskas generalinis Se
kretorius raportų pats Išdavė. Raportas 
priimtas ir duota pertrauka, per kurių nu- 
pri imtas. Mandatų komisija raportuoja

Kongrese dalyvauja šie delegatai:
Žagunienė, Sutkienė — Mot. Sųj. 67♦

kp. Chicago, 111.
B. Pankauskienė — ftv. Kaz. Akad. 

Rem. 3 skyriaus, Chicago, III.
S. Savickienė — Amž. Ražs. Dr. Dievo 

Apveizd. Par., Chicago, IH.
P. Savickas, AĮ. Martinioniehė — Liet. 

Vyčių 4 kp., Chicago, III.
A. Valuckienė — Labd. T)r. 4 kp. Die

vo Apveizd. Par., Chicago, 111.
M. Kadziauskas, B. Kilevičia, S. Pi-

lackas — Šv. Martyno Liet. Teatr. Dr., 
Chicago, III.

M. Sudeikienė, A. Kinčinienė — Šv. 
Kaz. Akad. Reni. 1 skyriaus, Chicago, Iii.

E. Maskolaitienė, O. Valaitienė, J. 
Ramoška — Šv. Cecilijos Dr., Chicago, III.

N. Kregždienė — Susivien. L. R. K. 
A., Chicago, III.

A. Grigšienė — Labd. Sųj. G kp., Chi
cago, III.

T. Mikolaitienė — Mot. Sųj. 2 kp., 
Cicero, III.

N. Kulys — Liet. Vyčių 5 kp., Chi
cago, 111.

B. Jankauskas — Šv. Antano Dr., Ci
cero, 111.

P. Grybas, J. Baltikauskas — Saklž. 
Šird. Dr., Brigbton Park.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis — atstovauja 
Brighton Park Par.

P. Labanauskienė, K. Zaurienė, V. 
Jasevičienė, V. Glebauskienė — L. R, K. 
Labd. Sųj. 7 kp., Chicago, III.

Kun. L Draugelis, M. Jakonienė, .1. 
Šlikas — Fedk 3 skyriaus, Chicago, UI.

(Bus daugiau)
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[ Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Katalikas: Kur nėra žydų 
pogromų (skerdynių)?

Komunistas: Sovietų Rusi
joj.

Katalikas: Iš kur tai žinai? 
Komunistas: Musų laikraš

čiai rašo, kad Maskvoj sovie
tų teismas nuteisė įnirti du ru
su: Dergal ir Čerban už ruo
šinių, pogromo žydams. Taigi 
yra kuo mums pasigirti.

Viename teisme advokatas- 
pasiėmė liudininkų. į taip vadi
namų “kros egzaminavimų”. 
Matydamas liudininke pirklu- 
mų su atsakymais, sako:

— Atsakyk į mano klausi
mų: taip ar ne.

— Į jūsų klausimų: taip ar 
negalima atsakyti, — atsakė 
liudininkas.

— Į kiekvienų klausimų ga
lima atsakyti: taip ar ne, — 
ginčijo advokatas. — Pastatyk 
vienų' klausimų man, aš atsa
kysiu.

— Ar paliovei mušęs savo 
pačių? — paklausė liudinin
kas. (“C. A. T.”).

AMERIKONAI MAITINA INDĖNUS

Badaujantieji indėnai maitinami Amerikos Raudonojo Kryžiaus stoties tolimoje Indijoje. *

Per fizikos pamokų.
Mokytojas: Pasakyk kokį 

daiktų, kuris nuo šilimos ske
čiasi.

Mioknys: Gi vasarų nuo ši
limos dienos ilgėja, o žiemų 
nuo šalčio trumpėja.

Vipras.

BAZARAS
RENGIA

“Pereitų savaitę, sako H. 
C. Ballew “Princeton Tele- 

Katalikas: Šiur, nes Rusijų'graph’e” du vyru su baltu
žydai valdo.

Kiek japonai žino apie žy
mius Amerikos žmones.

Vienas Albany, N. Y., laik
raščių vertelga gavo iš Japo
nijos siuntinį ten padirbtų da
lykėlių. Dalykėliai buvo įvy
nioti i japonų laikraštį ir ver
telga pastebėjo Al. Smith pa
veikslų, o po juo parašų, ku
ris išverstas anglų kalbon pa
sirodė toks:

“Ponas Alfred E. Smith, ex- 
kandidatas į prezidentus iš 
Demokratų partijos turi užtik
rinimų vienų penktdalį nuo
šimčio vadovavime Giaut base- 
ball tymo ir, sulig pranešimo, 
bus, išrinktas kaipo vyriausias 
žaidėjas tame tyme”.

mulu važinėjos apie Princeto- 
no viešųjų aukštų (public sq- 
unre). Šeštadienio naktį tuo
du vyru vėl matyta apie tų 
vietų važiuojant automobiliu, 
bet “baltasis mulas” taip pat 
buvo su jais.

Sirvydo “Vienybė” deda 
žinutę iš bolševikų laikraščio 
“TrUd”, kad, “Briansko elek
tros stoty inžinierius buvo 
skaudžiai primuštas, nes įsa
kęs nieko neveikiančiam dar
bininkui grįžti prie savo ma
šinos, kurios neturėjo teisės 
apleisti.”

Taigi, komunistas 
rius buvo darbininko primuš 
tas už komunizmo įžeidimų.

ATSIŠAUKIMAS. i mergaičių ūkio mokykla. Šiai
11 pkstarajai, dar kaipo priva-

BRANGUS TAUTIEČIAI!

Jau nekartų kreipėsi į Jus 
musų mylima Tėvynė prašy
dama piniginės paramos ir jos 
iš .Jūsų visuomet gausiai su
silaukdavo. Tur būt nerasime

tlškai mokyklai, dirbant sun
kų mergaičių auklėjimo darbų 
taip aplėistame ir sulenkėju
siame kampelyje, juo labiau 
reikalinga materijalė pagalba.

Taigi, kad išaukrc-jus jaunų
jų kartų grynai tautiškoje dva

savoms lėsoms apsilopėm ir Žilinsko vardu, Aukštadvaris, nes reikalus buvo aprūpinęs.
Ponas"R. Rimkus buvo labaijau pradėjom melstis. į Trakų apskr., Lithuania.

Kadangi prie bažnytėlės nė Ona Aleliunienė,

ra nei parapijos, nei kokių 
kitų fundatorių, tai nėra ir 
lėšų kų tik pradėtiems dar-Į 
bams, bet jau visiškai išsisė
mus musų ištekliams, nuolan
kiai kreipiamės į Jus, Bran
gus užjūrio Broliai, gal vie
nų kitų dolerukų, atliekamų žymus chemikas. Jisai buvo iš-

3251 S. Union Avė., 
Chicago, III.

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS.

Šiomis 
Lietuvos

dienomis grįžo iš 
p. Frank Rimkus,

Dievo Apveizdos Parapija 
SAVOJ SALĖJ,

18th St. & So. Union

Prasideda Šeštadieny, Rugsė jo 7 d., 
1929 ir Tesis Per Visa ši Rišėja 

Menesi šeštadieniais ir 
Sekmadieniais.

Bus daug įvairumų, muzika, šokiai, lai
mėjimai, užkandžiai, gardus gėrimai.

Maloniai kviečiame atsilankyti visus pa
silinksminti ir savo parapijų paremti. PRA- 
ŽDIA 7:00 VAL. VAKARE.

Klebonas ir Komitetai.

švento Kazimiero Akademijoje 
2601 W. Marąuette Rd.

Chicago — III.

patenkintas kelione Baltic j 
Amerika Linija, nes labai ge
rų valgį duoda ir tiesiai, be 
Ipersedimo, galima parvažiuoti 
d Lietuvos uostų — Klaipėdų.

Raporteris.

nuo Jūsų paprasti] reikalų ir vykęs aplankyti savo senų mo 
per daug savęs neapsunkinda- čiutę ir gimines. Lankėsi sa
mi, malonėsite musų bažnytė-'vo gimtinėje Užventyje, Šiau- 
lės reikalams paaukoti. ’ lių apskr. Buvo Palangoj, Kau

Tvirtai tikime, kad Jus ne- 'ne> Birštone ir visur jam la- 
atsisakysite paremti šį kilnų kfti Paikiai atrodė Lietuvos į 
Vilnijos lietuvių tikybiniai &yvenimas« į
kulturinį darbų. Žinodami Ju- j Jisai papasakoja, kad L.ie- I 

mzinie- g1} didelę. Tėvynės meilę, taip tuvoj šie metai bus labai ge- 
pat ir Jūsų širdžių geruma,' ri. Visokie javai labai gerai 
del to jau ir iš anksto nuo- užderėjo. Tiktai sodnai, pra- 
širdžiai dėkojame. eitų žiemų iššalę, neduos obuo-

T t i •• • -a • liu, grušių ir kitų vaisių.Jūsų apylinkėje nunetara rei ° f *
kalui parinkti aukų įgalioja- Į Paklausus, delko dabar taip 
ine: p. A. Aleliunienę. daug iš Lietuvos žmonių va- J

Kun. A. Žilinskas, ,žiuoja’ jisa! atsak5’ kttd'. jo ' 
TA ... . v nuomone, didžiumoje kalti a-Sv. Domininko bažnytėlės

... . , , , . .. merikonai. Amenkohai par-rektonus ir mokyklų kapelio- ... .. .A
važiavę labai mėgsta didžiuo-nas. ! .
tis nepaprastai greitu pralobi- 

P. Radžiūnas, niu, nors čionai, Amerikoje,
Vidurinės mokyklos direk- turėjo pragyventi 20 ir dau

giau metų kol keletu dolerių

Remkite tuos Profesionalus 

ir Biznierius, kurie garsinasi 

dienrašty j “Drauge”.

Lietuvoje nė vienos didesnės susUpiinus tikybinį
kultūrinės organizacijos, kuri | fciUS'PIathiių, mokinių sielostorius, 
nebūtų ieškojus pagalbos Ju-) *eil<alains> tai yra pamaldoms 'Už V-jų: (Parašas neįskaito- susitaupė. Na, jaunimas Lie
sų gerose širdyse. Be abejo ga laikyti> turėjome paimti aukš- 
lėjo jau Jums ir jkirėti tos 
nuolatinės aukos, tačiau dar 
nebuvo atsitikimo, kad kas
nors kreipdamasis į Jus hutų 
buvęs užviltas.

Bet vienam dalykui reikėtų* 
aukų, kuris dar tebeslegia 
musų visų širdis didžiausiu 
skausmu; būtent, kad Vilnius, 
Lietuvos tikroji sostinė, dar 
kenčia lenkų rankose.

Dovanokit, ‘Brangus užjūrio 
Broliai, kad mes Vilnijos pa
dangėje besidarbuodami vėl 
drįstame kreiptis į Jus, pra
šydami iš Jūsų paramos.

Trakų apskrityje, Aukšta
dvaryje po lenkmečio’ rusai 
jėga užėmė čia esančių Domi
ninkonų bažnyčių ir perdirbę 
į cerkvę, valdė jų ligi Di
džiojo karo. Po karo užėmę šį 
kraštų bolševikai visų suvar
gino, nuteriojo. PasitrauRus 
iš Vilnijos bolševikams, grieb
tasi gaivinti ir šviesti šis la
bai sulenkintas ir tamsus Vil
nijos kanųmlis.

Pirmiausia buvo atidaryti! 
valdiška 4 kl. vidurinė moky
kla. Netrukus buvo įsteigta 
Moterų Kultūros Draugi j or

mas), tuvoje, prisiklausęs tų nepap
čiau minėtųjų Šv. Domininko t rastų pasakojimų, palikęs savo i
bažnytėlę, kurių rusai buvo; " ergaicllJ hkio mokyklos v«- gerUs ukius, bėga į Argenti- ' 
perdirbę į cerkvę, vokiečiai o-e<)a‘ ' • K'l'^nų, Brazilijų ir kitus kraštus'
kupacijos metu pavertė san- ( Gerb. vilniečiai ar kito kraš- laimės ieškoti. Suprantama, ' 
dėlių, bolševikai šokių sale. to lietuviai! Kurie norėtumėt ko Lietuvoje reikia, tai inten- 

Aišku, kad tokia bažnytėlė suteikti aukų Šv. Domininko šyvio darbo ir mokslinio že- j 
reikalinga nemaža remonto, bažnyčios remantui, siųskite niės apdirbimo. Tada bus daug ' 
Nėra ne tik altorių, sakyklos, žemiau paduotu adresu. Kiek- daugiau darbo ir pelno. '
klausyklų, vargonų, baznyti- vieno, nors ir mažiausia, au- Ponas R. Rimkus parsivežė 
nių įubų, bet ir pačios sienos, kų bus paskelbta laikraštyje, daug Lietuvos gintaro ir gin- j 
stogas ir pamatai gerokai ap- O gal rasis tokių, kurie pano- tarinių dalykėliui ir paliko 
šiupeję. , rėš suteikti stambesnę aukų, pas V. M. Stulpinų, laivakor-

Taeiau tam sykiui šiaip taip tai gali siųsti tiesiog klebono čių agentų, kuris visus kelio-

MOKSLO METŲ PRADŽIA
su šv. Mišiomis

Pirmadienyje — Rugsėjo 9 d. — 8:30 vd.

TUBBY The Investigation Was Successful.

«©V TO (MVeSTICBTE TMISA 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, Iii.—

SI0UX CITY, lūtf A WEST PULLMAN, ILL
. ... -i Misijos. Trumpos Žineles.ciais pasivadinusiųjų tarpe iri • 7 * «> •-• « J » , •v. .. . . . ... Rugsėjo 11 <1. Hv. Kazmue- Rugp. 25 d. p. Kareckiošiaudiniuose katalikuose. i ... ... . .. . w . , , ,5 . .ro parapijoje prasidės misijos darže įvyko Sv. Petro ir Povi

Anastazijos Medonių. Jau įė- gražiu veikalu. Publika delnų 
gus į svetainę matėsi nepapras! plojimu ja lidėjo. 
tai rūpestingas prisirengimas

Svetainė ir stalai

Radio Stotis SAZ.
X Cicero radio SAZ stotis

X Moterų Sųjungos jauna- 
i ne tės narės ruošiasi prie gra
žių veikalų. Jaunainetėms sų-

ir baigsis 15 d. rūgs. Misijas 4O parapijos šiais metais ant- 
duos prof. kun. J. Vaitkevi- ras piknikas. Oras tų dienų

pastaruoju laiku buvo stabte- jung.įetėm.s daugiausia vado- (ll*s- . .
Įėjus. Kaikurios mašinerijos yauja Q Kas]diukįeng ir Gerjl I amaldos, ir pamokslai bus n- 2 
dalys buvo apdilę. Dabar vėl džįunįeng
viskas sutvarkyta. Naujas 1 x Moterų Sujungęs 2 kuo-
Hbrodkasteris . ^)os narės, vadovaujant p.

X Rugpiučio mėnesis cice- Snaiderienei> Kat. Ked. Kon.
riečiams buvo, daibymečio lai- -grese puikų bankietų •suren- •. 
kas. Katalikų Federacijos Kon gė Ačįu jomg! 
gresas, vakarų ir šaunaus , x Nar-s Jr jos Nekalto Prft I 
bankieto suruošimas^ delega- si(] Pan(?1-S švengiausios tik-Į 
tams pagerbti nemažai cice- raį gabįaį Federacijos
riškius Įjudino ir įkaitino. lKongresą valgius j stalus ne.

X Pats Kat. Fed. 19 Kon-

pasitaikė labai gražus, užtai 
žmonių buvo pilnas daržas, 

rytais ir vakarais. Parapijai padaryta tų dienų
1 Jau senai čionai misijos bu- gražaus pinigo. Apmokėjus vi- 
vo. Visi laukia. Iš apylinkių sas išlaidas, gryno pelno liko I 
visi kviečiami pasinaudoti mi- $537.00. Dirbo visi: klebonas, 'jis trumpai

papuošti, valgiai ir gėrimai 
pagaminta kuoskaniausi. Vieti 
nių, svečių įr jaunimo susi
rinko beveik pilna svetainė. 
Buvo muzika ir šokiai.

Per vakarienę buvo trumpa,

Ant pat galo kalbėjo p. V. 
gėlėmis X. Medonis, kuris savo gra-

SeStadienis, Hugs. 7 3., 1929

535 Skebordis Julija
536 Stankin P.

543 Zakoras A.

žioje kalboje ačiavo svečiams 
ir visiems dalyviams už do
vanas ir už surengimų taip 
gražaus vakarėlio.

Surengimu taip gražaus va
karėlio, daugiausia dirlio, p-ni

z—

Rap.

IND. HARBOR. IND.

parap. komitetas ir draugijos. 
[Ypač daug dirbo musų žymus 
'veikėjas ir parap. trustistas p. 
Antanas Žitkevičius,

gresas ir jo vakarai labai sek- j
stojo.

bet graži programa, kurios!m. Piktužiene, p-lė S. Kiupe- 
vedėjum buvo p. S.‘ Piktužis;; jįutė, p. A. Žitkevičius, St.

nupiešė vakaro J’uČkorius. V. Dambrauskas ir
tikslų ir visų svečių ir poki- 
lio dalyvių vardu įteikė pp. 
Medoniams gražias dovanas: 
čekiu $100.00 ir V Electric 
Perculetor” kavai virti.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8 P B C I A L 1 8 T A 8
Taigi nenuHlnilnicit .bet eikit 

pas tikri! »pecialistą, ne pas kokj 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
juras kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno išegiaml- 
navimo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus Daugelis kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogau. kenksmingumų

Mano Kartlo — Scope — Raggi 
X-itay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas hakterlologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man |us>; 
tikras negeroves Ir 1»tgu aš p» 
imsiu jus gydyti. *nl i,įsu »velVn»» 
ir gyvumas sugryš jutus taip Ičalp 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat! flgfl 
ligų skilvio, žarnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatla 
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kia užsisen ėjusią. Įsikerojusią,
chronišką ligą. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui 
negtidėliokit neatėję pas mana

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Tnėjiraas Rūmas 101*
«• W. JACKSON BOULEVARP 

Arti State Oalvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto ik' 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų.

St. Krasauskas.

Malonu žymėti, kad west- 
pullmaniečiai įvertina ir moka 
tinkamai pagerbti talentingus 
žmones.

Rap.
Sekmadieny, rugsėjo 8 d.._____________ i " Po to prasidėjo programa,

Rugsėjo 8 d. musų Federa-j&v‘ petl'° 11 Povilo bažnycio- kurį susįdėj0 išr dainų ir ke.l- 
bega.'o P01 fcUintb iškilminga Kalbėjo adv. A. Tbomas, 

procesija prasidės 40 valan- j MacLeay, p. Slepavičius, 
a dų atlaidai, kurie baigsis an- N Kulys, p Brazaitis,'B. Ja- 

tradienio (utarniko) vakare nušauskas ir j. Sorokas. 
ir-gį iškilminga procesija. Va
karais 7:30 bus iškilmingi miš
parai ir pamokslas.

Paskutinis išvažiavimas.

X Šv. Antano parapijos a- cijos skyrius rengia
minga i pavyko. Kongreso da Įunmaį per pederacijos Kon- smagų išvažiavimų, kurio vi-
lyviai da ir dabar džiaugs
mingai kalba apie Kongreso 
įspūdžius.

X Artistas R. Juška, viešė
jęs pas musų klebonų, per va
saros atostogas ir puikiai pa
statęs Kat. Fed. 19 KongTese 
veikalų, “Karolio Teta”, rug
sėjo 5 d. grįžo prie savojo 
darbo — Philadelpliia Civic O- 
peron, su kuria p. Juška turi 
sutartį padaręs. Spalio įuėne-i 
sy art. Juška bus lietuvių pa-' 
rap., Baltiinore, pas gerb. kun. 
Lietuvninkų. Ves bažnytinę

gresų parodė, kad daug gražių sas pelnas skiriamas naujos 
jėgų savo organizacijoje turi svetainės statybai. Šitas išva- 
ir kad moka jas subendrinti žiavimas šįmet bus paskutinis 
geriems tikslams. ir triukšmingiausias, nes ja-

X Garbė parap. alumnams, uie dalyvaus visa parapija ir 
nes Kongrese parodėte, kad visos draugijos.
mokate ir sato tėvelių gimtųjų ' Išrinktos šeimininkės sušilę, 
kalbų ir esate sveiki ir protu sumirkę dienomis ir naktimis

Dainavo žymi dainininke 
p-ni M. Janušauskienė, K. Pa- 
žarskis, p-lė Slepavičiutė ir 

------------ 'p-ni A. Tbomas.
Dabar musų bažnyčioje sek- i Labiausiai publikai patiko 

madieniais per sumų būna gra p Janušauskienės ir p. Pažars-

I

ir dvasia, ir pasišventimo tu- . darbiiojasi, kad visiems pri- žios muzikos. Mat, žymi musų kį0 dainavimas, nes abu buvo 
rite gražus darbus dirbti. rengus užtektinai Įvairiausių smuikininkė p. A. Medonienė iššaukti.

X Parap. choristai: J. I.e- ir skaniausių valgių ir minkš- 
vinskis ir O. Balčiūnaitė rug- čiausių gėrimų. Išvažiavime 
piučio 31 d. iškilmingai susi- T?™s geriausia rusiška muzika 
tuokė. Pats klebonas davė 'ir bu« visokių žaidimų ir pa- 

m j, šliubų, ir pasakė gražų pamok-, silinksminimų.
m. . i i ,• •, • r i . 'slų. Chorus, vadovaujant varg.' Todėl visi vietiniai ir apie- 

X er . ien ai: a on s Mondeikai, ražiai giedojo ,linkil4 kolonijų sveteliai nuo- 
“Veni Creator” ir kitas gies- j širdžiai kviečiami į Šį pasku-

sinuika griežia solo, o varg. 
V. X. Medonis vargonais švel
niai pritaria. Žmonės negali I

Ant galo kalbėjo p. A. Me 
donienė, ačiavo visiems už do

. . .vanas ir viskų. Po to p-ni A.
ats-gerst! jų nepaprastais ga-;JMonienė j. nd.
bumais.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

504
505 
512 
514

G ainis Anna 
Gonebareskas Steplien 
Jurgel Mrs. Mary 
Kisielus J.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

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

A. Valančius, S. Petrauskas ir 
W. Urba, jx) atostogų, leistų 
pas musų klebonų, rugsėjo 7 
d, išv'ažaavo Seminarijon, Mun 
delein, III.

X Šįmet iš Šv. Antano pa
rapijos seminarijoje bus net 
penki klierikai.

X A. Kiškunas ir A. Šilei
kis, pavasaryje baigę Quigley 
Preparatory Seni., dabar stoja 
į St. Mary’s of the Lake Se- 
minary, Mundelein, 111. Vi
siems linkime ištvermės, ge
ros sveikatos ir Dievo palai
mos.

X Quigley Preparatory Se
minarijoje iš Šv. Antano pa
rap. dabar yra vienuolika mo
kinių. Šįmet Įstojo net trys.

X Kas sako, kad lietuvių 
tarpe nėra pašaukimų į dva- 
siškųjį luomų'? Tik pažiūrėk į 
Cicero.

X P-lė M. Zauriutė, rugsėjo 
7 d., išvažiavo seserų Kazi- 
mierieeių vienuolynan. Tai 
antra Žanrų šeimynos dukrelė 
stoja vienuolynan. Viena jau 
Sesuo. Garbė Zaurų šeimynai 
už pavyzdingumų.
1 X Praeitų antradienį iškil
mingomis Šv. Mišiomis ir pa
laiminimu Šv. Sakramentu 1 
prasidėjo mokslas šv. Antano J 
parapijos mokykloje. Vaiku- i 
čių mokykloje ir šįmet, gal, j 
bus tiek pat, kiek pernai bu
vo.

X Kai kurie lietuviai tėvai J 
labai greitina ištautėjimų. Y- Į 
pač tas skaudus musų tautai i 
smūgis apsireiškia sav'e tautie-1

mes.

NAUJI RADIOS,

tinį bendrųjį išvažiavimų.
{ Išvažiavimas bus ten pat, 
j kur ir visados darome, būtent 
“Forest Preserve, Culumet 
District” III. Kvieslys.

Rugpiučio 28 d., parapijos 
svetainėje įvyko puikus poki- 
lis ir su labai gražia progra- 
,ma. ,

Pokilis buvo surengtas pa
gerbimui muzikų ppį Vinco i/ 
----- ............................................ -

k Rap.

R.

R.

C. A. Radiola 46

$179
C. A. Radiola 44
$11O

C. A. Radiola 66

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

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

Tel. Boulevard 4705

GERB. KLEBONAMS, VARGONININKAMS, 
ZAKRISTIJONAMS IR KITIEMS KALĖDINIŲ 

PLOTKELiy IŠNEŠIOTOJAMS!
Pranešame, kad jau laikas užsisakyti kalėilinių 

,plotkelių. Per pereitus kelis metus visų orderių nega
lėdavome patenkinti dėlto, kad tas darbas būdavo su
vėlintas. Orderiai suplaukdavo prieš pat Kalėdas. Pri
trukdavo ir plotkelių ir laiko orderiams išpildyti.

Šiemet maloniai visus kviečiame užsakymus pri- ™ 
siųsti iš anksto. Užsakymus norime gauti iki spalio 15, y 
1929. I

Pirmiausia užsisakiusiems, plotkelės bus pasiųstos M 
prašytu laiku. Vėliau užsisakiusiems plotkelės siusime 
pagal išgalių ir brangiau rokuosime.

Plotkelės bus gaminamos iš geriausių miltų, ivai- 1 
rių spalvų — baltų, ružavų, geltonų, mėlynų.

PLOTKELIŲ KAINOS;
Nuo 100 iki 400 po $1.20 už šimtų U
Nuo 500 iki 900 jx> $1.(X) už šimtų
Nuo 1,000 iki 1,900 po 90c. už šimtų
Plotkelių pasižiūrėjimui turime “Draugo” ofise, jį 

o toliau gyvenantiems ant pareikalavimo pasiųsime. *
Labai gražių konvertėlių plotkelėms taip gi bus | 

galima gauti. * 5
Su užsakymais ar kitais klausimais kreipkitės arba 

rašykit:

BROLIS VLADAS ,
2334 SO. OAKLEY AVĖ. CHICAGO. ILLINOIS

Telefonas Roosevelt 7791
.^Me.'3MNC snmc

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigų

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

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

“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 patarnavimų, kreipkitės:

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

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

CUNARD LINIJA LIETUVON
tlrelčlausl plaukimai per okeaną pasauly. . ISplaukimaI U New 

Yorko | Southanipton kas Keruda vienu iŠ milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui saulemiu i Kauna.
Pamatykite Ix>ndoną pake
ly. Taipgi tiesiai J Londo
ną kas Pėtnyčlą nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios j 

klesos latvakortėz J abu go-

CUNARD LINE

lu iŠ New Yorko | Kauną |208 
lr brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, garas naminis val
gis, mandagus tarnavimas, Del 
kilų Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba raSyklte 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd. 

Chicago, m.

siny the Family- M* oan SA'tng a lltlle Slang horsnlfl
Plsher'

o -
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Šeštadienis, Rūgs. 7 d., 1920 DRAUGAS S

sitive thut thig meet will be 
much larger tlian that of lašt 
year.

A Sport Fan.

FRANK L. SAVICKAS 
726 West 18th S'ueet

Sports Editor, 
Pitone: Cunal 1603

IŠ LYGOS VEIKIMO.

Šį sezonų labai daug neti
kėtų Įvykių teko matyti. Pir
masis toks įvykis buvo, kuo
met Town of Lake tymas nu
galėjo Cicero ratelį 13 prieš 
11, gi vėliausias apsireiškimas 
— tai Bridgeporto nusilenki
mas prieš northsidiečius pe
reitų sekmadienį. Galutinas re 
zultatas buvo 6 išbėginiai 
North Side, gi tik 5 Bridge- 
portui.
Dabar Cicero vėl atgavo pir

mų vietų Šiaurės sekcijoj, o 
Bridgeportas su Providence 

„ stovi lygiai antrai vietai. Ta
čiau, abu paskutinieji rateliai 
dar turi po vienų lošimų su 
North.Side ir jei Bridgepor
tas ir Providence laimėtų nuo j 
North Side, tai pasidarytų la- I 
bai kebli padėtis Šiaurinėje 
sekcijoje: trys tymai butų ly
gus pirmai vietai.

supremacy standing which 
will be worked out and pub- 
lished in the near future.

Gary, Ind., K of L members 
i broadcast that the one mile 
Įrun, higli jump and broad 
jump entries of Chicago will 
bet some real competition from 

! the hoosiers.
At present it seems that 

the greatest number of en
tries vvill comė from ProvidenI
ce, Bridgeport, AVest Side 
and Brighton Park, būt real 
competition vvill be given by 
“dark liorses” whom the ot
her councils are Holding under 
eover. • ■ ;

The beautiful medals, tro- 
1 pilies and pennant is due to 
attract many participants, e 
ven at the lašt minute. The 
exact number of entries can- 
not be detennined at present 
būt the committee is quite po-

Kostantas Savickas, labiau 
žinomas kaipo Konnie, įžymus 
L. Vyčių ir Northvrestern U- 
niversiteto golfininkas, jau 
grįžta iš atostogų Californi- 
joje. V ak A r lankėsi p5 YelloMr 
stone National parkų, AVyo- 
minge.

uzire-
“Bow-

Kuopos kurios nori 
gistruoti savo tymų į 
ling League”, lai praneša I
sporto sekcijos redaktoriui
Pranui L. Savickui arba p. Al. j 
Manstavičiui, 4736 So. AVood ! 
Str., Chicago. Bowling Lygos 
žaidimai prasidės Rūgs. 17 d., j 
lygiai 9 vai. vak. Bruck & ' 
AVeisner Recreation Center, į 
35th ir Halsted Streets.

K OF L TRACK AND FIELD 
MEET

Notės
The Second Chicago District 

Track and Field Meet will be 
held at Ogden Park track, Sa
turday afternoon, September 
14th, 1929. The Ogden Park 
Ovai is a ąuarter of mile four 
Jane track — one of the best 
in the city. It is located at 
64th Street and So. Racine 
Avenue, on the soutli side. The 
spectators will he able to see 
everything that goes on at the 
field, from the side lines, and 
even šit down if they wish. 

,A beautiful cement grand 
stand is erected along the side 
of the track.

The committee is doing <•- 
verything in their power to 
get as many entries as possi- 
hlc — not only from more 
councils hut also the greatest 
number from each council. For 
each person entered in the 
track or field meet their res- 
pective council vili receive 
three points in the Chicago 
District K of L Athletic Ass.

DETROIT B0WS TO 
CHICAGO

The annual tilt bettveen the 
Detroit K of L»’s and the Pro- 

K OF L TRACK AND FIELDj vidence team of Chicago, tuok
MEET EVENTB.

For Girls:
1) 75 yard dash
2) 100 yard dash
3) Shot put (2 lbs.)
4) Running broad jur'tp
5) Higli jump
6) Relay race

For Men:
1) 1(K) yard dash
2) 220 yard dash
3) 440 yard dash
4) One mile run
5) Shot put (12 lbs.)
6) Running broad jump 

'7) Higlt jump
8) Relay race (1-4 mile)
The track and field mee1•

will consist of the above e 
vents and will be held rąin or 
šiline at the Ogden Park track 
on Saturday September 14th, 
1929, at 64th Street and RaA- 
ne Avenue, Chicago, III. The 
Racine Avenue or 63 Steeet 
cars to gate. '

Committee.

< place ljabor Day Sept. 2nd 
! 1929 at Nortlnveetern Field, 
į one of the finest diamonds of 
Detroit, Michigun. More tlian 
2,000 eager spectators witnes-' 
sėd their local K of L nine 
from Detroit’s class A sand- 
lot circuit, subdued by the 
Chicagoana, with a somewhat 
top-heavy score 15 to 4. Geor- 
gie Daniels,featured with two 
homers. one of which came 
with two team matės on the 
base*, while catcher Kondokas 
coHęeted four put outs at the 
plate. Detroit had better pit- 
ching tlian Chicago būt Chi
cago took advantage of their 
misplays and piled up mins. 
Detroit lias a real , figliting 
— snappy team. Perliaps the 
chicagoans are a “jinx” to 
them.
Detroit 002100100—4 
Chicago 2 1 1 3 0 0 3 2 3—15 

Sacrifice hits — Martin, Ru- 
by. Home runs — Daniels 2. 
Hits — Off J. Kariūnas 1 in

2 2-3 innings, Dickelman 9 
in 6 1-3. Struck out — by J. 
Kairunas 5, Dickelman 10, Mi- 
tchell 8. Stolen bases — Da
niels, Martin, Kondokis, Bel
skis, Ruby, Adamitas, Santers, 
Karins, Maskelis, Eluskie. Ba-< I
se on balls — Off J. Karūnas 
5, Dickelman 5. Umpires — 
Winters and Lowers.

The visiting Providence
team received the niost cor-*
dial welcome upon their arri- 
val Sunday nioming Sept. lst 
and were treated wonderfully 
during their stay in Detroit. 
Everybody seemed to be hap- 
py and friendly.

A Sunday evening the De- 
troiters arranged a larger ban-

quet at the Lithuanian Ilall, 
in honor of the chicagoans. 
Rev. Boreišis, master of cere- 
nionies extended liearty gree- 
tings to council four and ho- 
ped that such intersectional 
friendship would prevail ar 
mongst all of the K of L coun
cils. John J. Martinonis, ma- 
nager of the Providence team 
and Peter Padolskis, president 
of Detroit council 102 delive- 
red sliort addresses. Follow 
ing the banąuet the assembla- 
ge of over 200 danced to their 
hearts content. Chicagoans we- 
re overhelmed with joy and 
surprise at the way tliey were 
being entertained on their vi
sit.

TRACK MEET! TENNE5 
• TOURNAMENT!

Tliis is the inost important 
athletic event of the year and 
every giri sliould participate 
and show her atheletic abili- 
ty by entiring in the various 
stunts.

The following are the events 
for the girls:

50 yard dash
100 yard dash
Broad jump
Higli jnmp
Shot put
Relay
For information on girls e- 

vents see or call Frances Grai
bus, 4008 So. Rockwell St., 
Phone: Lafayette 8041.

IOCXX

PASAULINE PARODA JAU ČIA PAT
Jau tik pot‘a mėty beliko. VYRAI, SUJUSKIM. 
VAŽIUOJAM VISI Į CHICAGOS ROJŲ 

SPRING FOREST, ILL. (Pirmiau vadintas WILL0W SPRINGS.)

SUBATOJ IR NEDĖLIOJ RUGSĖJO (SEPTEMBER) 7 IR 8 D. 1929
Į Bus Negirdėtas Išpardavimas Didgjįy Lotų su Mišku ir Kalnais
> Už labai žemą kaina, kurių jau daugiau niekad taip pigiai nepirksit

Daržovėms Lotų Kaina Dabar Tik $300 ir Aukščiau. $100 Įmokėt $10 į Mėn. 

50x130 PĖDŲ i/j AKRO LOTAI $850, $150 ĮMOKĖT, $15 Į MĖNESĮ

Biznio lotai ant 87-tos gat. ir Archer Avė. Gatvekarių linijos $1,650, tik mažų 
dalį įmokėt likusius 5 metams išmokėjimais.

Jums nereikia nė j Floridų, ne į Texas važiuoti, — čia prie pat Chicagos randasi 
puiki vieta. Arčiausi ir pirmutiniai kalnai nuo Chicagos žemumos, aukšta ir sveika 
vieta gyvenimui miškuose, aplinkui apsupę Forest Preserve Parkos. Tai yra tikras 
rojus.

ATMESK VISKĄ ATVAŽIUOK PERSITIKRINTI

CHICAOO

ClUeagp J 
35)

Lt

.m

A
a:

AP
v

SPRING 
FOREST, ILL.|

S.P.Kaxn*/JCa 
Arcktr Ah 4 .

Jau šimtai Lietuvių šeimynų nusipirko čionai didelius lotus, pasistatė sau namus 
ir dabai gyvena kaip rojuj. Į darbų nuvažiuoti į Chicagų užima tik 30 minutu gelž- 
kcliu arba gatvekarių, ir naudojasis visais miesto patogumais, gesas, elektra, mokyk
los, krautuvės ir gatvės ištaisytos.

S. P. K AZWELL &Co.
(S. P. Kazlauskas ir Kazwell tai ta pati ypata)

2839 W. 63 Street
Republic 8890

Sl’BDIVIZIJOS OFF1SAS Ant Archer Avė. ir Spring Str. Spring Porest 
apie ’/i niilios į Pietvakarius nuo Kean Avė. Patėiiiykit musų sainus.

III.

DABAR
JUS GALITE PIRKTI 

Paprastai f 05 Vertės

8 A. C. Tūbų 
ELEKTRIKINĮ

RADIO

Riešuto medžio Console, Dynamic Speakeris

Tik
už .75

pilnai įrengtas

Dabar jus galite pirkti $155 vfertės, 8 tūbų, ch-ktrinį radio, gražiame riešuto 
medžio eabinet ’e, tik už $87.75. Palyginkit šj naujų radio su kitais radio, 
kurie yra parduodami du syk brangiau ir jus lengvai suprasite P. J. Budrik, 
Inc. vertę. Niekuomet daugiau jus negausite progos nusipirkti tokį gerą 
instrumentų už tokią pigią kainą. Ir nieko daugiau nereikia dnpirkti.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

p°$1 Į savaitę

Jos.F.Budrikj"
3417-21 South Halsted Street

, Phone Boulevard 4705
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CHICAGOJE
PRANEŠIMAS IR KVIETI- | auksuotu metalu apdėta, Ši- 

MAS. 1 lavoje pašventintas ir prie ori-
------------ ginalio Švenč. Panelės Stebu-

Iš visų pasaulio tautų, lie
tuviai katalikai uoliausiai ir 
nuoširdžiausiai garbina Dievo 
Motinų. Marijų. Užtat-gi dabar 

♦ tinis Šv. Tėvas Pijus vienuo
liktas, kuriam teko būti pa
čiam Lietuvoje ir matyti lie
tuvių katalikų pamaldumų 
prie Šv. Marijos, pavadino 
Lietuvų Marijos ‘žeme, o jos 
gyventojus — Marijos vaikais.
Nei kiek nėra perdėtas šis 
musų Bažnyčios galvos pasa
kymas, nes, kaip lietuviai y- 
ra prisirišę savo pamaldumu 
prie Marijos, taip Dievo Mo
tina yra jiems atsilyginusi sa
vo stebuklingu apsireiškimu 
net keliose vietose Lietuvoje, 
būtent Vilniuje, Aušros Var
tuose, Šiluvoje, Pažaislyje, kur
tūkstantinės minios kasmet pirmiausia savo parapijonis 
suplaukia garbinti Jų, ir per; pasinaudoti tomis Dievo ma
dos užtarymų įsigija sau, kaip lonių dienomis ir atiduoti pli
kumu, taip ir sielai naudos, klausomų pagarbų musų para-

Mes, lietuviai katalikai, sa-!pijos Globėjai, einant skait- 
vo gerų tėvučių įskiepyti pa- lingai išpažinties ir prie Komu

klais Šlovingo Šiluvoje pa
veikslo palytėta, to paveiks
lo kopija.

Šimet pirmų, kaitų įvedama 
“Ašuondienis Šv. P. M. Gi
mimo, arba Šilinės atlaidai”. 
Tie atlaidai iškilmingai pra
sidės sekmadenyje, 8 d. rug
sėjo ir bus per visų oktavų iki 
rugsėjo 15, kada baigsis iškil
minga procesija vakare.

Per visas tas dienas bus a- 
tidarytas Šv. Panelės paveik
slas ir rytais 8:30, o vakarais 
7:30 bus laikomos pamaldos, 
pamokslai, kuriuos sakys iš
kalbingas ir pasižymėjęs pa
mokslininkas gerb. kun. P. 
Garmus, o taipgi klausomos 
išpažintys.

Taigi nuoširdžiai kviečiu:

SAKO, HOOVERIS NEVALGO RIEŠUTŲ.

S. Vasilakos daugeliui prezidentų: Rooseveltui, Taftui, 
AVilsonui, Ilardingui ir Cooli.dge pardaVinėjo riešutus, bet 
jis sako, kad prez. Iloover nuo jo “pynacų” neperka, tik pra
važiuodamas pro šalį mandagiai pasveikina.

X Ryt tuojau po mišparų 
Moterų Sųjungos 55 kp. susi
rinkimas mokykloje.

X Ryt ‘‘Draugo” agento B r. 
Vlado Cibulskio pagerbimo 
•piknikėlis, Aušros Vartų pa
rapijos darže, kur bus, be į- 
vairių biznių, susirinkusiems 
surengti pietus ir vakarienė.

IŠ “DRAUGO” OFISO PRA 
ŠOME ATSIIMTI

LAIŠKUS.

maldumu prie Marijos, ir į 
Amerikų atvykę nei kiek ne
sumažinome savo meilės prie 
Dievo Motinos, nes vien Chi
cagoje, iš dešimties parapijų, 
net trys yra pavestos Marijos

nijos, kad įsigijus atlaidus.
O taip pat nuoširdžiai kvie

čiu ir visus kitus mylinčius 
Šilavos Panelę Švenčiausių, 
kurios užtarymu esate įgiję 
daug malonių savo sieloms, o

,nims, kaip jauniems, taip se- ( X Ryt Aušros Vartų baž- 
niems pasinaudoti tomis gau- nyčioje iškilmingai apvaikščio 

jama Panelės Šv. Marijos Gi
mimo iškilmė. Per sumų al

siomis Dievo malonėmis, pa
žvelgiant į savo sielos reika
lus. Tadgi, mylimieji nepra- [keliauja iš Kolegijos su pa-
leiskite tos progos.

Kun. Pr. Vaitukaitis.

WEST SIDE RADIO.

globai, būtent Aušros Vartų, įkunui sveikatos.
West Side, Nekalto Prasidėji
mo, Briglitoh Parke, ir Šven
čiausios Panelės Gimimo, Mar 
ųuette Parke.

Jo Eminencija Kardinolas 
Jurgis Mundelein, leisdamas 
'lietuviams katalikams : Mar-

Kun. A. P. Baltutis,
Šv. P. M. Gim. Baž. Kleb.

40 VAL. ATLAIDAI.

Brighton Park. — Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos bažnyčioje įvyksta 40 
valandų atlaidai 8, 9 ir 10 d.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI-

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

A. Valančius

1226 S. 50 Av., Cicero, Ui 
•J. Dimša

3221 Lime Street.

M. Šlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į Valdyba arba 
agitatorius.

PATS SKAITYK IR KITUS 

PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGĄ”

Petronėlė Bakutis 
Paulina Rudyžia »
Jacob Venhuda
Kaz. AVitek
J. Dabulsk t
Apoloni Mazekieni 
C. Bagnatari 
M. Čiurlis 
Paul Sedor
'Jurgis Vitkevičius 2 •
Matas Karputis 
Petras Lakarauskas 
Arthur Schultz 
Joe Lutvinski 
Elzbieta Rudyžia 
Ona Kurlik 
St. Chilytlii
John I. Bagdziun/ Savings 

Bank.

DABAR
CHICAGOS LIETUVIAI

PERKA SAU

Iš Didžiausios Ir Atsakančiausios Lietuvių aį1Krautuvės Chicagoje |

THE PEOPLES FURNITURE CO. 1
mokslu kun. J. Baltrūnas.

! X Ryt tuojau po sumos 
AVest Side blaivininkų mėne
sinis susirinkimas, kuriame 
bus daromas pranešimas iš Fe
deracijos 19 seimo.

X Ryt po piet 1 vai. Auš
ros Vartų vyri} ir moterų dr- 

. jos susirinkimas, parapijos

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

M

X Vyčių 24 kp. prie Auš
ros Vartų svetainės - skubiai' 
pradėjo rengti savo k Ii ubui 
kambarius. Mat, atėjus rude 
niui ir užstojus ilgesniems va-'vetaiMgje 
karams jaunimas nori turėti j 
įau tinkamų užeigų bei būkle.

X Šiandien Aušros Vartų 
bažnyčioje 9 vai. ryto šliubas 
su šv. Mišiomis Juozapo Šar-

=7=

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

ąuette Parke statyti bažnyčių, 
pageidavo, kad jį butrj paves
ta Šv. P. M. Šilavos globai.

Mat, kitos tautos turi savo ---------------  -..--r x.__ ___ . .
ypatingai stebuklais garsių prasidės, o antradienio vaka- { T. / _ . 1
vietų kopijas, tat-gi ir musų're baigsis iškilminga procesi
tautai, tuolabiausiai jų busi- ja . * i *i

rugsėjo
KELIAUK Į LIETUVA PER

i

Nes jie žino ir pilnai tiki, kad ši didžiausia Lietu
vių įstaiga Amerikoje visuomet gali. Ištikryjy gali 
teikti visiems savo rėmėjams vien tik pilnai atsa
kančias prekes už vieną ir teisingą kainą su manda
giu ir veikiu patarnavimu per patyrusius žmones 
šiame užsiėmime. Todėl kiekvienas Lietuvis, kuris 
TIK ŽINO šias krautuves perka sau radios ir kito
kius Namam Reikmenis Peoples Krautuvėse.

, ... . . 'nos su Rozalija Mironienė. A-Sekmadiemo rytų per sumų1. d

Lietuvoje

j; X Vakar Aušros Vartų nio- 
Visas tris dienas vakarais kykla pagerbė šv. Jėzaus Šir-’ 

pusiau 8 vai. bus iškilmiiigi l dį, pasiruošiant ir priimant 
mišparai ir pamokslai sakomi [“in’ corpore” Šv. Komunijų, 
svečių kunigų. Gi rytais, pir- Duok Dieve, kad musų vaike- 
madienio ir ‘antradienio šv.jliai geriau pažintų Jėzaus 
Mišios bus laikomos pirmos 5 [Širdies gerumų, tuomet ir mo
vai., paskutinės 10 Valandų ir.kyklas baigę neužmirštų šv. ti 

kryptos, arbo vietos, kur Šv. pamokslas. Rytais ir vaka- j kėjimo pareigi} ir mėnesinę 
Panelė gimė ir įdėta didžiame j rais bus klausoma išpažinčių, j šv. Komunijų turėtų nuolati- 
altoriuje Lietuvoje piešta iri Reikėtų visiems parapijo- niu sau pasistiprinimu.

mame centre, dera tas pat tu
rėti. : J

Pildant Jo Eminencijos pa
geidavimų, pastačius kad ir 
laikinų bažnyčių, tapo padirb
dintas didysis altorius sulig 
Jeruzalės ŠV. P. M. Gimimo

ŽEMIAUSIOS KAINOS ANT TAJERŲ

Firestone — Oldfield
30x3i/2 Kg............. $4.75
30x3i/2 os.............. 5.00
32x4 ...................... 9.05
29x4.40 .................. 5.65
30x4.50 .................. 6.30
30x4.75 .................. 7.80
30x5.00 .................. 8.20
30x5.25 .................. 9.55
31x5.25 .................. 9.85
30x5.50 .................. 10.40
32x6.00 .................. 11.85
33x6.00 .................. 12.20
32x6.50 .................. 14 35

Štai geriausis Pasaulio tajeras už kainą ką kiek
vienas gal pirkti ir naudotis visais parankumais.

Kiekvienas doleris spendytas ant tajero duoda 
daugiausia vertės: daugiaus mailių, daugiaus sau
gumo ir ilgiausi gvarantija.

Apart Tajerą Firestone Co. taipgi išdirba Batteries.
Firestone Battery kaip ir Tajerai yra viena iš at- 

sakančiausių Batterijų.
Kuomet jums reikalinga Battery, .pirk Firestone 

Battery musy prirengtas patarnavimas sutaupys jums 
pinigy.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
SAVININKAI LIETUVIAI

Skyrius
4071 Archer Avė. 1702 W. 47th St.

Vlrglnla 0915 Boulevard 2161

KLAIPĖDĄ
Laivais

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patariam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo

mi sučėdysite sau pinigų.
Trečia klase ........................... $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

tiktai ............................... 181.00
Turistine trečia klase,

Main Deck ................... 129.50
Turistine 3-čia klase į ten ir

atgal, tik ....................... 216.00
Cabin ........................................ 147.50

“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo 
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivą populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai j KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas,

Sekanti laivai išplauks Iš New Yorko,
“Polonia” Sept. 7 I “Lituania” Oct. 5 
“Estonia” Sept. 17 | “Polonia” Oct. 12

Del vlsy informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.

PEOPLES FURNITURE CO. KRAUTUVĖS būda
mos pilnai autorizuotos pardavinėti Majestic Radios, 
visuomet užlaiko didį skaičių šiy radio dėl greito 
pristatymo į jusy namus. Mūšy kaina ant Majestic 
Radio yra labai žema ir prieinama visiems, kuriuos 
galite pirkti be tubes už sekančią kainą.

Majestic Radio 1930 mėty mados 91 $137.5C
Majestic Didžiulis Radio 1930 mėty

mados 92 už..........  $167.$O
ir puikiausis Majestic kombinacijos gramafonas ir 
radio ateinančių mėty mados tik $265.00

$5.00 tik reikia įmokėti, o sekančius pinigus gali
te išmokėti j vienus iki dviejų metų laiko, be palukų 
ir carrying charge. Veltui įrengimas jūsų namuose, 
ilga gvarantacija.

Ateikite šiandieną j PEOPLES KRAUTUVES, pa
matykite, išgirskite, ir su pilnu pasitikėjimu užsisa
kykite sau MAJESTIC RADIO.

2536-40 W. 63rd Street Ir So. Maplevvood Avenue



\

Šeštadienis, Rūgs. 7 <1, 1920 D R X O O X 5

C H I C A O J. Naruševičius.

MUS GYVENIMAS LYG SAPNAS.
X Musų kuopos jaunesniems 

Vyčiams gerb. klebonas paža
dėjo duoti patogesnį ir dides
nį kambarį vietoj dabartinio 
“kliubo”. Įsigijus naujų kam
barį, bus daugiau vietos. Tai
gi visi jaunuoliai kviečiami

DU KVARTETU.

APB RADIO STOTIS.

Dievo Apveizdos Parap.—
Antradienio rytų musų 'para
pijoje iškilmingai prasidėjo 
pradinė ir aukštesnėji moky
klos. Pusiau aštuonių seserys
suvedė vaikus į bažnyčių iš- ateiti ir praleisti draugijoj sa- 
klausyti Mišių, kurias laikė vo liuosas valandas, 
gerb. klebonas. Po Mišių bu-, Vyčių Naujokas.

►‘vo vaikų registravimas ir jų 
paskirstymas į skyrius.

X Ketvirtadienio vakare į-
vyko Vyčių 4 kp. susirinki- Brighton Park. — Kontrak- 
mas. Daugiausiai kalbėta apie toriui Juozui K. Enclieriui ge- 
sportų, nes, kaip žinome, base- Yui sekasi. Daug jis šįmet tu- 
ball sezonas baigiasi, o bas- ',ri darbų prie namų statymo ir 
ketball ir bowling prasideda. įtaisymo. Jis samdo daug dar- 
Be to buvo kalbama apie at- ibininkų ir vis tik lietuvius, 
einantį “track ineet”, kuris gerus dailydes, tepliotojus, 
bus pabaigoje ateinančios sa- j plumberius, elektrišinus ir tt. 
vaitės, nes norima pirmų vie- Tai pavyzdingas kontrakto-
tų laimėti. rius. Juomi džiaugiasi, kaip

X Atostogų metu du para- namų savininkai, taip ir pas
pijos komitetu išmaliavojo sa
lę, klebonijų ir aukštesniųjų’ 
mokyklų.

X Trečiadieny musų salėje 
ir darže bus dideliu bazaras. 
Bazarų klebonas ir komitetas 
stengias padaryti kuoįvai- 
riausj. Visi prašomi dalyvau
ti. Bazaras bus 7, 8 dd.

ADVOKATAI:

jį dirbu darbininkai, nes vi
siems teisingas.

Mus gyvenimas lyg sapnas 
Nemalonus, įspūdingas,
Kuris nieko neįspėja *
Yra tuščias ir klaidingas.
Mus gyvenimas lyg sapnas 
Greit pakįla, greit praeina 
Ir niekuomet nenurimsta,
Bet tolydžio atsimaino,
Mus gyvenimas lyg sapnas, 
Kuris mums neduoda nieko, 
Išskiriant tik atminimų,
Bet ir tas neilgai lieka.
O mirtis, visai kas kita:
Tai po sapno atbudimas, 
Žmonių tikslo ir kelionės 
Šiam pasauly užbaigimas.
O mirtis, tai atbudimas, 
Kuomet sapnas prasiskleidžia, 
Kada gauname pažinti 
Tai, ko niekas sau negeidžia. 
O mirtis, tai atbudimas,
Kada viskų aiškiai matom, 
Kad gyvenimas tai sapnas, 
Kurio reikšmės nesupratom.

aukota. Tikimės, kad pramoga' 
bus puikiausia iš visų buvu
sių. Kviečiame atsilankyti. •

Valdyba.

R et. tel. Van Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sulte 406 1576 Milwaukce Avė.
Tel. Brunsurtck 0(14

Valandos; nuo 1 Iki 7:10 vai. rak 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 Iki 8 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canfcl 1118
Namų Tel. lafayette •888

. Nesenai J. K. Enclierio gra- (\įai yra leidžiama graži kny- 
žų namų po numeriu 4401 So. ’ga “Parapijos Žinios”, kur

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. RRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 11, 1 Iki 8 

dienų, lr 8:80 Iki 8:30 vakare

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

Rez. Tel. Midway 6512

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

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

lr Ketvergais vakare

DR. A. L YUŠKA
) OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Valandas; prieš plotus pagal sutarti. 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Tel. Hemlock 8161

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 v. ▼. apart Panedėllo lr 

PMnyčltfs • -

Mozart St. atlankė garnys ir 
atnešė ketvirtų sūnų. Dabar 
žmonės sako; kada suaugs ke
turi kontraktorio sunai, tai 
seniui bus. lengviau, nes ne
reiks samdyti tiek darbininkų, 
o kiti sako, kad kvartetas tin
ka tik dainai, o ne darbui. 
Jeigu taip, tai J. K. Encbe- 
ris turi ir dukterų kvartetų. 
Taigi dukterys galės dainuo
ti, o sunai — dirbti.

Susiedas.

visos draugijos deda savo pa
veikslus. Tai ir musų kuopa 
kad nepasiliktų.

Kviečiami visi susirinkti.
Valdyba.

s. K. A. ALUMNĖS DEL 
“ ALMA MATER”.

Town of Lake. — šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 1 
skyriaus susirinkimas įvyks 
nedelioj, 8 d. rugsėjo, Šv. Kry 
žiaus mokyklos kambary, 2 Va
landų po pietų. Visos rėmėjos 
ikviečiamos skaitlingai susirin 
kti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

Town of Lake. — Draugi
jos Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios moterų ir 
mergaičių Mišios šv. bus ne- 
dėlioj, rugsėjo 8 d., 8 valandų 
ryto. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti ir priimti Šv. Komu 
nijų.

Vakare 6 vai. blis draugijos 
“bunco party” Šv. Kryžiaus
bažnyčios naudai. “Bunco” į šventadienio ir ketvirtadienio 
100 tikietų parduota, $50.00’į. 
sutaupyta, puikių dovanų su

- ■ -

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. lr Rez. Tel. Hemlock 23T4

DR. J. P. POŠKA
8133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

’ šventadieniais pagal sutarimą.

DR. J. J. KOWARSKI$
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2369 So. Leavltt St.

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

Nedėlloj pagal susitarimų

DR. Y. S. NARYAUCKAS
t
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2486 West 68 Street
Vai.: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 6—9/

v. v. Nedėlloj susitarus.

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

Tel. Kenwood 5107

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

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

Tel. Canal 6764 Virginia 0380

VAKACIJOS JAU DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avonue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedelioj .10-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir 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 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų ligų

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

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

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

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

, DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tet Canal 8222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

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

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

» JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Bordcn)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telepbaae Roosevelt POPO 

Kasele: 8 Iki 8 ryte Tel. Rcpub. P600

“Alma Mater”, reiškia an
troji motina, yra vardas duo
damas tai mokyklai, kurių esi

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonai Canal 2552

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

, JOSEPH J. GRISH
(Juozas X Grisius)
ADVOKATAS 

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Beulevard 2800 

RESIDENCIJA: 
4616 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

Ar tie mergaičių būreliai, 
kurie išeina iš Šv. Kazimiero 
Akademijos užmiršta savo “Al 
ma Mater”?

Netik jos neužmiršta savo 
“antrosios motinos”, bet ir 
veikia jos naudai.

Jų pirmas rudeninis susi- 
Lrinkimas įvyks pirmadienį, 
rugsėjo 9 d. 7:30 vak., akade
mijoj. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, ypač alurn- 
niečių. Toms, kurios neapleis 
nei vieno susirinkimo per me
tus, bus duodama dovana, “S. 
C. A. pennant”. Tat visos į 
susirinkimų.

Alumnė.

“MIŠPARAI”
“Draugo” knygyne galima 

gauti visiems vargonininkams 
ir parapijų chorams reika
lingų “Mišparų” arba 
Vesperae de SS. Sacramento.

Tai veikalas sukomponuotas 
plačiai žinomo kompozitoriaus

Visi grįžta prie kasdieninių darbų. 
Visokį pilvo netvarka naikina žmo
gaus proto jėgas, gimdo nuovargį ir 
bejėgumą. Kad galėtum dirbti su 
Smagumu, imk

^TRINERIO KARTAUS 

VYNO
reguleriškai, pusvalandį prieš kiek
vieną valgį. Heisler, Altą, Can., June 
25. Trincrio Kaftus Vynas pridavė 
man naujos gyvybės. Jos. Zajac”. 
Bandyk jįx Visose aptiekose.

OPTEMITRISTAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

BASKET PIKNIKAS.

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS

Nuo 2:80 Iki 1 vai.
127 N. Dearborn Street

Room 928 
Tel. Franklln 4177 
Nuo 8 iki I vakare

Bt E. 107 St., Kamp. Miehigan Avė. 
Tel. Pullman 6960

Bridgeport. — šv. Kazi- 
• miero K. dr-ja rungia basket 
į piknikų sekmadienį, rugsėjo 
Į 8 d. Svilainio farmoj priešais 
/Tautiškas kapines. Visi už- 
kvieČiami.

Valdyba.

PRANEŠIMAI,

DR. VAITUSH, 0. D.

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS;
Gydytojas ir Chirurgas '
1821 8OUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto Iki t po pietų 

6 iki 8:30 vakare

V. Niekaus. Kaina 35c. 
užsakymais kreiptis

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, IU.

NAUJOS MUZIKOS

•,u

V. X. MEDONIO

Kų tik iš spaudos išėjo se- 
kanteji veikalu:
1. Viltis, Mišram Chorui 20c.
2. Tėve mūsų (Pater Nostcr)

20c.
3. Sveika Marija (Avė Maria)

20c.
Virš minėtus veikalus gali

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

Chicago, IU.

£■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmassausgėlė Z
B Neelkenkykite eevęe skaus- ■ 

mala. Reumatizmu, Sausgėla, g 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybe ■ 
lr dažnai ant patalo paguldo, g 

CAPSICO COMPOUND mo- _ 
etls lengvai prašalina vlršml- 
nėtas ligos; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonee pasveikę Kaina 66o per 
paštą 66o arba dvi uš gi.68. 

Dukart tvirtesnė 76o.
Knyga: “8ALTINI8 SVEI

KATOS” augalais gydytlee, kai
na 86 sentų.

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. DOWI AT
Gydytojas lr Chirurgas

Justin Kulis
*>&• Sontb Halsted Street 

CHIOAGO. ILL.
!■■■■■«■■■*

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

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

Tel. Roosevelt 8710 
V*l. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

Iš LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jau giesminio 
i kaina

North Side. — Susivieniji- Į GIESMINELĮ 
j mo L. R. K. A. 16 kuopos su- j kuriam tekstų sutaisė A. Jak 
sirinkimas įvyks nedalioj, 8 gtag, 0 gaidas pagamino J.

Naujalis.
75 giesmės su gaidomis vie-

d. rūgs., tuojau po pamaldų,
Šv. Mykolo parapijos svetai
nėj. Kviečiami visi nariai at
silankyti. Yra svarbių reikalų Ban)8 
svarstymui. Taip gi bus ima
mi kuopos paveikslai, nes šį 
mėnesį apvaikščiosime 25 me
tu parapijos jubilėjų. Atmin-'

nam, trinia ir keturiems bal 
užima 142 puslapius

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

“DRAUGAS"
2334 S. Oakley Avė. Chicago.

| Į Palengvins akių Jtemplmą kuris
I esti priežastim galvos skaudėjimo, 
i svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 

I mo, skaudamą akių karšti. Atitai- 
I' sau kreivas akis, nulmu cataractus.

■ Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
I, regj htę.
į | Prirengiu teisingai akinius visuose 
I ’ atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
| mas su elektra, parodančia mažiau- 
.' sias klaidas.
•i
1 j Specialė atyda atkreipiama moky- 
. Į klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6911

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

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

Res. 8201 S. WALLACE STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė buvo 0H84 po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS M1DVVAY 2889

Feen-amint
The Laxative

Skanus kramtimui 

Mėgsta visi 

mint, taip kaip guma.

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

DENTISTAI
Office Boulevard 7042

DR, C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

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

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
P- P.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

vritb

All drnMitta—Bo and «ei«" *«d tnbet. 
ChUdrM*. Matttrole (milder form)35o.

Better than a Mu»tard Platter
■ - »• -*- —

Tel. Bmnsvriek 9814
DB. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1879 MILWAUKEE AVENUE

Valandos; 9-11. 1-1, 8-8:89 
Sekmadieniais Ir trečiadieniais

pagal susitarimą.

1 Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue''
Platt Bldg.. kamp. 18 Bt 1 aukštas 

i Pastebėklt mano Iškabos 
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:19 va
karo. Seredomis nuo 9:90 Iki 19 ▼.

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room I.
Phone Ca&at 8118

Tel. Lafayette 8889

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

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

| Gydo stalgias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų lr vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phore 
2238, arba Itandolph 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 2 iki 8 po pietų.



P K S tr P T B

PRANEŠIMAI.
Brightno Park. — Labdariu

gos Sųjungos 8 kuopos susi
rinkimas įvyks nedėliojo, rug
sėjo 8 du parap. mokyklos

užsimokėti mėnesines duokles, 
kad neliktumėni suspenduoti. 
Taip-gi kiekvienas atsiveski- 
me po 1 nauji) narį. Dabar va
jus, tai įstojimas veltui. Gera 
proga prisirašyti. Nariai pri
imami nuo 1 iki 50 meti), ne-

SUSIŠAUDYMAI PRIE 
LIETUVOS LENKIJOS 

DEMARKLINIJOS

Konfliktus išprovokuoja 
lenkai

kamb., tuojau po sumos. Visi sfcirjant lyties, 
nariai, rėmėjai ir darbuotojai j K Butkug, fcp rašt
kviečiami laiku susirinkti, nes
turinfė nauji) reikalų svarsty
mui. . i

Valdyba.

Brighton Park. — Draugy
stė Gvardijos pirma Div. Šv. 
Kazimiero Karalaičio laikys

West Side. — Altoriaus 
Puošimo dr-jos nepaprastas 
susirinkimas įvyks nedėlioję, 
rūgs. 8 d. Jame bus kalbama 
parap. bazarėlio reikalai.

Raštininkė.

Kaunas. VIII. 19 (Elta). — 
Apie pastaromis dienomis įvyku
sius prie administracijas linijos 

i tarp mūsų ir lenkų sargybų susi
šaudymas iš tikrų šaltinių paty
rėme štai ką:

Rugpiučio 15 d. 21 vai. netoli 
Aukštakalnio kaimo, suėję dviejų 

! gretimų rajonų mūsų pasienio po
licijos du sargybiniai staiga iš 

pusėje ta- 
rcvolverio

žinomųjų asmenų ir mūsų sargy- kupijos valdymo vietos vyskupas 
bos prasidėjo susišaudymas. Pra- J. M. Burtlie yra išbuvęs GO me
ldėjus susišaudymui, tuojau pa-' tų Jėzuitu, 42 metu misionierium 
sigirdo šautuvų šūviai iš lenkų Indijoj ir 39 metus vyskupu. Gi- 
pusės tarp Aukštakalnio ir Olch-' męs Prancijoj 1849 m. 
nos kaimų. Šaudymas baigėsi tik 1 -------------- - =
apie pusiaunaktį. Apžiūrėjus jvy-' D A M f) V A
kio vietą rytojaus rytą, jokių pė-1 11 H Iii U I H.

dsakų nerasta, nes ten žemė ap-
. . Gražiausias Teatras Chicagojaugusi samanomis ir apsemta va- 

ndeniu. Tačiau liudininkai kons
tatavo, kad iš lenkų kordono rug
pjūčio 16 d. 5 vai. ryto išvežti

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY
įrengsoinis sąlygomis skoliname pinigus del Būdavo jlmo ir Tai

symo Namų Taip gi del atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
... DAUGIS COMPANY

2459 YVest 69tli Street Telefonas Hemlock 6050

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

susirinkimų nedėlioję, rugsėjo Į Dieyo Apveizdos Parap. _  netolimų krūmų lenkų
8 d., parap. svetainėje, 2 vai. Sus}vienijiino Brolių ir Sese- po aPŠaudyti keliais

trys sužeisti: 2 civiliai gulintis 
vežime ir vienas lenkų kareivis.

Rugpiučio 16 d. 11 valandą le
nkų poručikas per mūsų sargybi
nį perdavė pakvietimą mūsų sa
rgybos rajono viršininkui atvykti Kalbantieji paveikslai, dai-

po pietų. Visi nariai kviečia
mi laiku pribūti, nes turime 
svarbų reikalų svadstymui.

Valdyba.

1 lenkų kordonų pasikalbėti dol nos> muzika> P“saulio žinios, 
įvykio. Nuvykus vietoj virtini„. | Durys atsidaro 1:30 vai. pb p.

Pėtnyčioj ir Subatoj Rugsėjo

6 ir 7 d.

CHARMING SINNERS

Vitaphone Vodevilio aktai i

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
radio, planų rolių, re
kordų lr t.t. Taisau I 
laikrodžius lr muslkos 
Instrumentus.

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALKEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, avlesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1389

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

rų Lietuvių dr-ja laikys mene- šūviais- Mūsų sargybiniai, atsa- 
sinį susirinkimų rugsėjo 8 d., lydami paleido kelis šūvius. Po
1 vai. po pietų, parapijos mo-/0’ ^uv0 P^tebėti trys civiliai as- ko mūsų vyresniam policininkui, 
kyklos 3 kambary. Kviečiami mcnys’ kuric išbėgę iš krQmii pa-^P°ra lenkų- karininkų ir keletą 
visi nariai susirinkti, nes tu- sitraukė ^lūmon į lenkų pusę. : kitų uniformuotų asmenų jam pa
rimę daug svarbu dalykų ap-' Tuo pat metu * 01chnos kaimQ aiškino, kad nakties metu įvykęs
tarti ir užsimokėti už miru->(2 kilometrai nuo Aukštakalnio) susišaudymas buvęs kilęs del to, TYRAS, GERAS IR PILNAI 

GARANTUOTAS i

MEDUS IŠ “MILDOS” 
BITYNO

NAMAI - ŽEMĖ 
UŽPUSĘ KAINOS

2 muro namai, 8 pagyveni
mai, 4-4 kamb., 4-3 kamb., vi
si patogumai, gerame stovyje, 
kaip nauji. Važiuojam į ]Je

Marąuette Park. — L. R. K.
S. A. 163 kip. susirinkimas į-
Vyks sekmadieny, 8 d., rugsė- . gjug narįus. j 2albų P Du pas ūkininkų Skavroną atvyko du kad lenkui apšaudę kelis plėšikus,!•
" --------------------------------ranienę A gimta! p0’ke'turh! lenkų kareiviai ir trys civilioi as- 'perbėgusius mnsų pusėn ir, es,,! Jeigtt kam del ko nors nepa-

mėnesių mokestis bus dvigu- ’"“ys; kar™. užėjo į Skavro., lenkai norėję, kad mūsų sargybos pinigus #tga, tuvų, atiduodam uz pusę kai-
30, tuojau po sumos, parapijos 
svetainėj. Visi nariai būtinai 
turite susirinkite, kadangi jau 
prasidėjo vajus, tai turime 
daug svarbių reikalų svarsty
ti, kokiu budu reikės pri
rengti prie šio vajaus,

Taip-gi kiekvienas turime

nos — viskas už $9,000. Atei-ba. Prašomi nariai atsives-' 0 civiliai pasWėpė jlOT“ padėtų paB?u,i' kada norės
ti naujų kandidatų. Geros va-,,olim p"medžiais' KadmBi Sk“' Tenka priminti, kad Sis lenkų - Kainos į Chieaga ir apielin-', 
lios moterys ir vyrai kviečia- ' bnv° ** kad ple' P“»*«WnVna. visiškai sutampa t . gto su. pukaluname name, 2-ros lu-
m i prisirašyti.

Valdyba.

GRABORIAI:
“ . Brighton Park. — šv. Pran

ciškaus vienuolyno Remėji) 2
” skyriaus susirinkimas įvyks

.Čkaitininkai rengiasi jį nužudyti,' su jų motyvavimu neteisėto ad- * rįgįunįįmu. 
kaip savo laiku nužudė Uscilą, j ministracijos linijos uždarymo 8 svanj $9 qo 5 SVarų $1 10 
tai pastebėjęs užpuolikus besiar- j d. Iš to aiškiai matyti, kad len- 1
tinant, pasislėpė savo kluone ir' kai tariamu plėšikų gaudymu 
pradėjo į užpuolikus šaudyti. Jam ' stengėsi pateisinti ir konvencijos

kit įsitikinti. Savininkas už
pakaliniame name,

,bos, visada namie.

S. D. LACIIAWICZ

pagelbėjo ir mūsų sargybiniai, ku- j del vietos susisiekimo laužymą ir
\ - * o j o ii ' '. rie taip pat buvo užpuolikus pa- jų pačių organizuojamus pasikė-rugsejo 8 d., 2 valandų po pie-'

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgrlausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti. o maao 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 3615
arba 2516
2314 W. 23rd Plaoe

Chicago, I1L

rinte daug svarbių reikalų ap- 
( tarti, taip-gi atsiveskite ir 
naujų narių.

Valdyba.

tų, Nekalto Pras. P. Šv. parap. 
mok, kambaryje.

' Širdingai prašomos narės 
ir nariai atsilankyti, nes tu-

stebėję prie ūkininko namų. Pa-
J matę, kad jiems nepavyks savo 
kriminalinį darbą padaryti, (nu-

3- čioj zonoj
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.20

4- toj zonoj
10 svarų $2.15, 5 svari) $1.20

5- toj zonoj

A. JUCIUS 
929 West 33 Street

PARSIDUODA 2 flatų me
dinis 4-4 kamb. namas. Visi 
patogumai. Mažos įmokėjimas.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFJSAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
H1RIU8: 8238
80. Halsted Street 
Tel. Vietory 4088

Phone Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnarimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k» 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A, PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam ^nanda. 
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patairnavlmaa 

visose Chica
gos dalyse lt 
prlemiesčuose 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFTSAS

8238 South 
Halsted St

Vietory 4088 
89

4424 Ro. Rockvrcll St. 

Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUb 

O f t ■ a ■:
6668 8. MARSHFIELD AVENUB 

Tel. Boulevard 9277

žudyti Skavroną), lenkų kareiviai 
ir civiliai paleidę keletą šūvių pa
sislėpė lenkų pusėje. Ūkininkas 
Skavronas gyvena 40 metrų nuo 
administracijos linijos. Į 

Po pusvalandžio tarp kalbamų-

aminius pnea. musų piliečių gy- • a _ ... o • 'Arti mokyklos ir bažnyčios.10 svarų $2.30, 5 svarų $1.30 . J‘ .. , . ... _ Kama1 tik $6,o00.Šios kainos geros tik rugsė- „„ ’ , x .. . . . 6 , ,6535 So. Washtenaw Avenueio menesi, ir tiems, kurie at-1v. , „ . | 2-ros lubossiųs sį skelbimų. • .

vybę.

60 METŲ JĖZUITU

TRYCHONOPOLY, Indija.
Del senatvės pasitraukęs iš vys- ,

Medus išsiunčiamas tų pa-' FARMA MAINYMUI ARBA

"BX" Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik ................................. 4jxįc. pėda

Del marinavojimų stiklai ąuorti- 
nlal . .............................................. 89c. doz.

St. Louis "Dutch Boy” vvhlte 
lead 100 svarų ........................... 811.50

Pure Linseed Oil .... $1.1 o Ral. 
Pure Turpentine ................. 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 visą 
blsnj J savo rankas ir duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar- 
oavlmg.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

• Palnters & Decorators 
3. S. Ramanclonla, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Vietory 7261
čių dienų, kurioj užsakymas k PARDAVIMUI.

" 4gaunamas. 1 120 akerių farma, labai gra-
PARSIDUODA visai pigiai I Kurio nežinote kokioj zonoj žioj vietoj, prie gero kelio, 22 

jūsų miestas nuo Lowell, Mich. mailios nuo Grand Rapids, 
tai paklauskite savo pašte ar-, Mieli., nauji namai, naujas 
ba siųskite pinigus už bile ku- garadžius, 9 karvės, 3 telyčioj, 
rių. Jeigu bus perdaug sugrą- 2 arkliai, 2 kiaulės, 8 kala- 
žysiu, o jei permažai tai pra- kutai, upė su daug žuvų. Par-I '

.t.
ATYDŽIAI PERSKAITYKI ' dvie^ų kaimų patruliuo->antieji grocernė deį. vyro mirties. 
rE BIZNIERIŲ BARGENUS “'“'“"i“

‘ artinančius jų pusėn tris zjnones. į

M. ZIZAS

Simpatiškas - S“5uk? "s,ok” ir n'gav? joki“ 
Mandagus _' atsakymo-iSfovė. Tarp tr,), ne-

Geresnis ir Piges- Į1=----------- .
nis už kitų patar
navimas.

2129 West 13 Street
I »

Chicago, III.

Mamų Statymo Kontraktorius 
Statau {vairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemlock 5523

J, F. EUDEIKIS KOMP.
I

PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 Ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero 

Tel. Cicero ?794

SKYRIUS
2201 Auburn Avenue 

Te.. Boulevard 3201

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDtJAS
1650 West 48th Street

Kampas 46th lr Paulina Sta. 
Tel. Blvd. 5203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slmpatiS- 
kal, mandagiai. gerai lr pigiau 
negu kitur. KopljJla del šermenų 
Sykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadiey Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 81 SI

Telefonaa Yarde 1136

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobiliui vleokletne 
retkalimi. Kaina prieinama.-

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

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

IŠRENDAVIMUI 2 forni-

nešiu apie trukumų. 
Siųskite šiuo adresu:

MILDA APIARIES
Lowell, Mich., R. No. 2

duosiu arba mainysiu į namus 
mieste.

GEORGE KAIRAITIS
Hopkins, Michigan 

R. F. D. No. 3
Platesnit) žinių galima gau

ti pas A. Kairaitę, 2243 S. Ir- 
'ving Avė.

MUZIKOS MOKSLO 
METAS

Beethoveno Konservatorijoje 
prasidės

RŪGS. (Septemberj 9 D.
Mokama; Piano — Dainavi

mo - Smuikavimo-Vargo- Papigintomis kainomis par- __________
jnų Muzikos^Teorijos šiuoti kambariai, furnaee heat, juocjame maiįavas ir kitokius ' Esu sena našlė moteris, no- 

,riu parduot savo rezidencijinį 
J namų 12-kos ruimų “šteam 
heat”, taipgi yra 2 karų gara
žas. Namas kampinis, vieta 

i graži. Tinkama didelei šeimy
nai arba šiaip sau norintiems 
gražiai gyventi. Įmokėti reikia 

įtiktai $2,500. Priežastis par
davimo važiuoju į Lietuvų.

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų ir Popleros Krautirrš 

2884 8. LEAVITT 8T. Cklcogo

RUDENINIS IŠPARDA
VIMAS DIDELIS BARGENAS 

ROSELAND

Kometos - Trombono visi patogumai, tinka dviem esamug
Klarinetos — Saxophono — vyram ar merginom. Be val- 
Banjo — Mandolinos — Gui-' gio. 
taros — Choro Giedojimo ir A. J. MICKEVIČIUS
,Orkestra. Mokinių koncertai 
kas mėnesį. Baigusieji gauna

4529 So. Kedzie Avė.

diplomus. Dabar laikas įstoti! PAIEŠKAU kaimynų Juo- 
,zo Tamošiūno, Zigmanto Kū
kalio, Kazimiero Varanausko 

Įir kitų .iš Beistrakio kaimo,

BEETHOVEN CONSERVA- 
TORY OF MUSIC

Brancb Studio
2419 W. Marąuette Rd.

Brandi Studio 
8059 So. Halsted Street 

Main Scbool 
3259 So. Halsted Street

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Kviečiame pasinauduoti.
V. PAUKŠTIS 

Maliavos, aliejai, stiklas 
2701 West 47 Street 

Telef. Lafayette 1237

Tel. Bonlevard 9214

M. YUSZKA & CO.
PUUMBING A HEATTVG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4694 80. PAULINA

MARQUETTE PARK
Parsiduoda arba išsimaino Kreipkit4s. MORTGEČIAI-PASKOLOS

iKaišedorių par. Patys ar juos biznio namas ant 71st netoli
žinantieji atsišaukit.

JUOZAS BANZEVIČIUS 
819 West 34 Place

Chicago, UI.

Western avė. Storas ir rūmai 
užpakaly ir 6 rūmai viršuje. 
Tailių maudyklės. Visi įrengi
mai naujausios mados, 2 karų 
garadžius.

Mrs. Petronėlė Mickienė 
135 East 110-th Street

SPEKULIANTAM AUKSO 
PROGAI

IŠSIKIRPKITE
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..............................................................................

_ „ Parsiduoda stebėtina kaina gerai10 fl. namas parsiduoda ar- | atrodantis kampinis 3 augšt,, muro
namas su Storų ir 5 pagyvenimais; 
randasi ant gyvos biznio gatves; ,ren- 

2 fl. namai parsiduoda ar- dų 3182.00 J mėnesi. Savininkui yra 
' . . 1 reikalingi pinigai kitam tikslui, par
ka išsimaino. duos už lie.OOO vertės 320.000. Rel-

; __ __ n fl K k VotviL kla Intokėt 34.000 kitus lengvais 18-| Muro namas 2 fl. 5-5 kamb., mokėJimals
,'karstu vandeniu šildomas, 2 | Bergeno kaina parsiduoda blsnla- 

karų muro garadžius. Kaina va* ,otas Pr,e 2600 t«*vo.ivuiiį Qera vJeta „Hot and Ro

ba išsimaino.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 3500,000.09 
2804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6738-6716

$9,500. freshkient Stand” ar kitokio biznio.
_ . . , , . _ ’Kalna 34,000 su 32,000 Įmokėjlmo.Taip-gl blldavojam namus , Parsiduoda su 31.000 Įmokėjlmo

ant užsakymo. Kam reikalin- nau,j,a / ™ur" Bungai™-
J , gražioj Marąuette Parko vietoj; su

gas kontraktorius kreipkitės karšto vandenio šildytuvų; aržolo trl-
. ■ mas ir kiti vėliausios mados pazan-
į mUS. kūmai. Kaina 37.000 verta 30.000.

JOHN MEZLAISKIS 
2453 West 71 Street 
Tel. Republic 4537

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

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

Krelpkltės dieną ar vakarais paa lt 2nd morgago lengvoms
Išlygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Joseph Yushkewitz 
3647 Archer Avenue 

Tel. I«raye(t<> 4195 Tel. Lafayette 0455


