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BRITANIJA NENORI IŠSIŽADĖTI 
PAIESTINOSVALDYMO

Sovietų Valdžia Grąsina

K
 e e • e

įnijai
Europos Valstybes Gali Susijungti

Ekonominėn, Ne Kitokion, Unijon

BRITANIJA NEMANO 
PADUOTI MANDATO

BOLŠEVIKAI GRĄSINA 
KINIJAI

NAUJA BRITANIJOS AMBASADA VVASHINGTONE

GENEVA, rūgs. 8, — Bri
tanijos užsienijų sekretorius 
Henderson klausiamas apie 
Palestiną atsakė, kad Britani
ja nemano kam-nors paduoti 
to krašto mandato arba pa
keisti ten stovybą kas link 
Balfouro pareiškimo.

MASKVA, rūgs. 8. — So
vietą valdžia paskelbė, kad 
jei Kinija Rusijos komunis
tus ir tolesniai areštuos, juos 
persekios arba žudys, tada 

i panašiai bus apsieita Rusijoj 
su kiniečiais.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MŪSŲ PRADŽIOS MO
KYKLŲ BIBLIOTEKOS

Bibliografijos žinių” prane- 
Šimu, s. m. sausio 1 d. Lietuvos

Ij pradžioj mokyklose buvo: 2376 
■ bibliotekos mokiniams su 308,030 
knygų, ir 2,251 biblioteka moky
toja,ms su 120,133 kn. Tuo laiku 
pradžios mokyklų buvo 2,424. 48 
prad. mokyklos neturėjo bibliote- 

J{ų mokiniams ir 173 mokyklose 
nebuvo bibliotekų mokytojams. 
Vidutiniškai imant, kiekvienoje 
bibliotekoje mokiniams buvo 129 
knygos ir mokytojų — 53 kny
gos. Knygų skaičiumi didžiausios

Šis dailus būtas baigiamas statyti. Yrą šalę aristokratinės Massachusetts gatvės.' prad mokyklų bibliotekos buvo 

Biržų apskrity, kur vidutiniškai

NEGREIT BUS NURAMIN
TA PALESTINA

NEGALI BOT KALBOS 
APIE POLITINĘ EUROPOS 

VIENYBĘ

Msiig Dirvoie
ŽUVUSIEMS KARE 

PAMINKLAS

talinis vikaras, ir A. Oomen 
Mwanza apaštalinis vikaras.

Vyskupui konsekratorirft iš 
kilmėse gelbėjo kiti du vysku 
pai, taipat apaštaliniai vika
rai. i i

CHICAGOJE
Pasišovė poliemonas

vienoje mokyklos bibliotekoje bu
vo 208 knygos mokiniams ir 88 • 
mokytojams. Bibliotekų trūko 4 
mokyklose. Kauno, Marijampolės,

JERUZALĖ, rūgs. 8. —
Čia atviriai reiškiama nuomo-
nė, kad negreit bus nuramin- atžvilgiu, kaip apie
ta Palestina. Britanijai prisi->,ai džiaugsmingai kalba IVan.
eis ilgas laikas ten išlaikyti. cijūg minieterių pirmininkas 
skaitlinga kariuomenę. Nors,,,^ yra svajonė; kas 
šiandie britų kajeiviai viso- neiTykį„am(ų pareiSkė Vokie- 
se svarbesnėse vietose turi|tijos ministeri8 stre.
kareivius, bet arabų su žydais sernann
kovos kasdien vienur-kitur at

‘BERLYNAS, rūgs. 8. — 
Europos Jungtinės Valstybės

liekamos.
Arti Gaza britų kareiviai 

kovoja su beduinais (arabų

Kas kita yra Europos vals
tybių ekonominė unija. Pir
miausia Vokietija su Franci-

padermė). Kelioliką pastarų- ^a nor* i^urti tokią uniją, bū-

jų nukauta.
Pirmiau arabai vieni kalti

no britus. Šiandie prieš bri
tus atsisuko jau ir žydai. Tie

tent, tarp aibejų valstybių su
griauti muitų tarifos sieną. 
Tai būtų visai Europai tokios 
unijos pradžia. Tr p. Briand

ir kiti pareiškia, kad britų toki$ uni» karštai darbu°{ 

valdžia apsileidusi, kad išpat( ^as1, 
pradžių ji nesidarbavo riau
šių sulaikyti.

Arti Kastinia žydų koloni
jos britų, kareiviai suėmė 60 
arabų su dviem jų vadais. Jie 
įtariami tos kolonijos puoli
me. ' Ji I !

TARPTAUTINES BANKOS 
KLAUSIMAS GENEVOJ

VOKIETIJOJ PLATINA
MOS BOMBOS

BERLYNAS, rūgs. 8. —

.GENEVA, rūgs. 8. — T. 
Sąjungos suvažiavime apta
riamas tarptautinės bankos 
steigimo klausimas, kaip tai 
yra pasiūliusi finansinių eks
pertų komisija, kuri nustatė 
karo atpildymą iš Vokietijos.

Tarptautinei bankai yra pa

PORT VILA, New Hebri- 
des, Okeanija. — Šalimais 
Port Vila prieplaukos aukštu 
moję pastatytas paminklas 
žuvusių didžiąjam karė atmin 
čiai. Ant paminklo iškel
tas aukštas iš toli matomas 
kryžius.

Šį paminklą pašventė gegu
žės 31 d. vyskupas Dueeere, 
New Hebrides apaštalinis vi
karas, dalyvaujant franeuzų 
ir britų komisionieriams, vi
siems europėnams ir didelėms 
aziatų ir negrų minioms.

Port Vila yra svarbiausias 
Hebrides Salų uostas. Salas 
valdo bendrai franeuzai ir an 
glai valdininkai.

Vietos gyventojų yra apie 
60,000. Kai-kurie praktikuoja 
kanibalizmą, ty. vartoja žmo
gieną. Iš europėnų yra 200 
britų ir 720 franeuzų. Katali
kų 3,500. Misionieriauja kuni
gai Maristai.

AFRIKOS KENTĖTOJŲ 
ŠVENTĖ

BALTOS LAZDOS 
NEREGIAMS

Policija pakviesta j Solovy Mažeikių, Seinų ir Utenos apskri- ( 
Luggage krautuvę, 1002 East čių visose pradžios mokyklose bu- 

‘63 gat., kurion įsikraustė plė-.vo mokiniams bibliotekų. Moky- 
Įšikas. Nuvyko penki poliemo- tojų bibliotekų buvo visose mo- 
nai. Apieškant krautuvės vi- kyklose. “R.”

LOUVAIN, Belgija. — O- 
landijos Katalikų Neregių or
ganizacijos suVąįziavime, koks 
įvyko Bois-le^&tc, pripažin

tas Generalės Olandų Sąjun
gos Neregiams pasiųlymas, 
kad visi neregiai naudotųsi i 
baltomis lazdomis, taip kad pa 
gal to tuos nelaiminguosius 
būtų galima pažinti ir, prirei
kus, jiems gelbėti arba pirme 
nybės duoti.

JAUNI SPORTO DID
VYRIAI

i. Rugpiūčia_ll d- į-

dų, poliemonas D. Ryan per 
neatsargumą savo šautuvu 
pasišovė.

Kada kiti poliemonai jį pa
ėmė į ligoninę, krautuvėje bu»
vęs plėšikas apdaužė krautu- J vyko tarpmiestinis bėgimas iš 
vės sargą ir pabėgo. J Žiežmarių miestelio į Kaišiado-1

Gryžę poliemonai rado be rius — 8 klm. distancijoje. Bėgi-1 
žado sargą ir jį nulydėjo j li- mų suorganizavo kun. N. Švog- Į 
goninę. Trečiu kartu gryžę žlys, Trakų srities skautų globė-! 
poliemonai atnaujino krautu- jas.
vėje kratą, bet nieko nerado. į Pirmasai atbėgo kariūnas M.1

---------------------- Švogžlys, buvęs Vilniaus Basana-'
_ i Prisiekusiųjų teisėjų teisman viciaus draugovės skautas: 8 klm. Į

KAI-KURIOSE VALSTY-’ ‘ Mrs. Chr. Bock, 35 m., ru>r

BESE IMA RODYTIS gp- 5 d. automobiliu gatvėjeI ’ ^1C 88 80 n lų,
> v . • /i t ii o vėliau. Kiek vėliau: Ragauskas —f suvažinėjo R. Campbell, 8
i . .... „ ,, trečiuoju ir Dudėnas — paskuti-' metiu vaikiuką, 2o0 Goethe .
i .' nis.

BLAIVININKŲ IŠKILMES

Anykščiai. Rugpiučio 4 d. A- 
nykščių Blaivybės draugijos sky
rius suruošė priešalkoolinę demo
nstraciją. Po pamaldi} Angelo 
Sargo vaikų Sąjunga su savo vė
liava, Blaivybės draugijos nariai, 
“Pavasario” s-gos blaivybės sek
cijos nariai nešini priešalkoliniais 
plakatais, lydimi didelės žmonių 
minios, ėjo nuo bažnyčios didžio
siomis Anykščių gatvėmis iki Ba
ranausko aikštės, kur buvo sako
mos kalbos. Eisenos priešaky gro
jo Anykščių šaulių būrio orkes
tras.

Be plakatų buvo nešamos dvi 
didelės iš kartono padarytos bo
nkos, kurių vienos etiketo vieto
je buvo nupaišyta kaukuolė ir 
gyvatės, reiškiančios mirtį ir nuo
dus, ir parašas “Taip atrodo al- 
koolis blaiviems”, kita bonka bu
vo papuošta popieriais, karūna ir 
parašu viršuje “Taip atrodo al- 
koliš geriantiems.” Be to buvo 
atvaizduota girtuoklio šeima.

Aikštėje buvo pasakytos karš
tos kalbos prieš girtuokliavimą. 
Kalbų klausė visi po pamaldų
atvykę žmonės. “M.<L.”<

PO 40* VALANDŲ IŠGEL
BĖTAS

ŽIEMA

CHEYENNE, Wyo., rūgs. gat.
8. — Visoj AVyomingo valsty- Į Koronerio teismas ją ištei- 

bėj oras žymiai nupuolė že- sino, bet žuvusio vaikiuko tė-
myn ligi vandens šalimo ir ' vai ją liepė areštuoti. Bus tei- . v

J ° . I . ....... ke pirmajam gražu albumą ir ą-kai-kuriose vietose gerokai pa siama prisiekusiųjų teismo° • 1 i zuolų vainiką, o kitiems gelių bu-
1 kietus. Į kar. M. Švogžlio laimėtą 
albumą pasirašė

snigo. [(jury).

Užvakar Casper apylinkėse
per šešias valandas snigo ir 
vietomis buvo penki coliai

Suimtas pakvaišėlis
George Borek, 25 m., 2524

KANEULI, Uganda, Cent- snįegO Tarp Rock Springs ir So. Kedvale avė., už keturių

Kaišiadoryse bėgikus, ypač pir- ( 
mąjį, sutiko didelės ovacijos ir į 
sveikinimai. Teisėjų komisija įtei-

svečiai.
VISI aukštieji į 

“R.”

OTTUMAVA, Ia., rūgs. 8.— 
Taisant ir valant šulinį apie 
35 pėdų gilų, AV. Priest, 57 
metų, pagavo slenkančios (gy
vosios) smiltys. Žmogus ėmė 
šauktis pagelbos, kuomet laip
sniškai vis giilau grimzdo į 
smiltis.

Šulinio akmens sienos pa
sirodė nestiprios. Kitaip gel
bėti jį nebuvo galima, kaip tik 
šalimais šulinio iškasus tu
nelį.

Tas darbas ėmė daugiau 
pusantros paros. Priest jau 
buvo įsiurbtas ligi smakro. 
Ištrauktas ir paimtas į ligoni
nę.

Čia ir kituose miestuose imta lankios mažosios valstybės, 
plaišinti bombos. Valdžia yra Nes įvykus kokiai karo nelai- 
nuomonės, kad tai veikia ko- ’ mei, jos galėtų gauti kredito, 
kia nors slapta galinga orga- -
nizacija. Daugiausia taikoma ! ARABAI ŠAUKIAS AMERI- 
valdiškus būtus apgriauti. Pik KOS PAGELBOS
tadarius sugauti paskirtos ___________
aukštos dovanos. AVASHINGTON, rūgs. 8.—

* Šioj Saly gyvenančių arabų 
UŽPLAUKĖ ANT UOLŲ ų „rgani Jj, dek

BUENOS AIBES, Argenti' (!«'i* apiakė Valstybės sek- 

na, rūgs. 8. — Munson linijos retorių Stimson ir maldavo, 
garlaivis “American Legion” kad Amerika pąremtų Pales

ralinė Afrika. — Birželio 23••
jd. Ugandos negrai katalikai 
( kaip kas metai, taip šįmet ne
paprastai iškilmingai minėjo 
kentėtojų už tikėjimą šventę.

Uganda kentėtojai tai ka
raliaus Mwanga pažiai (tar- 
naičiai), kurie už katalikų' dainuo

tikėjimo išpažinimą 1886 me
tais sudeginti ant laužų.

Jų pagarbai iškilmės įvy
ko Nemagongo bažnyčioje. 
Dalyvavo keliolika kunigų.

tinos arabų troškimus. Tie 
troškimai — tai nepriklauso
mybė.

su keleiviais užplaukė ant po 
vandeninių uolų Montevideo 
prieplaukoj.

Kadangi paliuosavimas nė
ra galimas, keleiviai paimti į PARYŽIUS, rūgs. 8. —
kitus laivus ir “American Le-! Pranešta, Francijos kariuo- 

gion” bus ištuštintas, kad pa- menė spalių pradžioje pradės 
darius jį lengvesniu ir nut- apleisti Pareinio plotus. Tas 
raukus nuo uolų. bus atliekama laipsniškai.

DU NAUJI VYSKUPAI 
AFRIKOJ

BUKOBA, Rytų Afrika. — 
Liepos 14 d. čia įvyko pirmos 
Afrikoj nepaprastos iškilmės. 
Buvusis Victoria Nyanza apa
štalinis vikaras vyskupas J. 
Sweens du kunigus vyskupais 
konsekravo. Nauji vyskupai

Pinedale siautė maža sniego metų mergaitės užpuolimą a-
pūga. į Testuotas, tą pačią dieną pri-

_ „. -.t , - ! statytas teisman ir nubaustasOMAHA, Neb., rūgs. 7. —> .... . . . .
..t , . .. It v , iri- kalėjimu — pusei metų i Bn-Vakannej Nebraska valstybes*
, , . J . rr i dewell. -.
daly vakar daug snigo. Tem- j ________________
peratflra nupuolė ligi vandens į pagrobtas apmuStas

i Aną naktį iš namų, 3301

VIDURINĖS MOKYKLOS 
NEBĖR....

SUKTYBĖMIS IŠGAVO 
PUSĘ MILIONO DOLERIŲ

Mcrkinė. Vidurinė mokykla už
daroma nuo rugsėjo 1 d. Verta; 
pastebėti, kad ligi šiam laikui iš 
Merkinės nebuvo nė vieno stu
dento lietuvio (ir dabar nėra), 
tuo tarpu yra keli žydai, iš ku
rių du mokosi Paryžiuj. Man ne
gaila žydams mokslo, tik skaudu,' 

, kad mūsų dzūkams uždaromas kc-

ST. PAUL, Minn., rūgs. 7. AVallace gat., keli vyrai pag- 
— Iš Montana ir abiejų Da- roliė P. Procitis ir automobi-
kotų praneša, kad oras žymiai ■ liu išsivežė. ________T________ ______________
atšalo — keliais laipsniais že-! Procitis antrytojaus gryžo. Įlias į šviesą. Jei kas mano, kad 

miau vandens šalimo. Kai-ku Automobiliuje apmuštas ir jie tinka tik smėliui arti, gry-
bams rinkti ir į Braziliją važiuo
ti, tai labai klysta. Mokėdami ly- 

SusidaUŽė gatvekariai gins su kitais piliečiais mokes- 
AVASHINGTON, rūgs. 8.—- Gary, Tnd., susidaužė du j čius, jie turi lygią teisę siekti

Prezidentas Hoover Teisingu-1 gatvekariai, vienas su žmonė-i mokslo. Gi pačiai valstybei, rodos,

riose vietose pasirodė smar-1 gatvėn išmestas, 
ki šalna.

mo departamentui parėdė dir- mis, kitas — pilnas žvyro, 
ateiti į vedamą šaly propagan; Viena moteriškė žuvo ir 5 as- 
dą už didesnio skaičiaus karo menvs sužeista.
laivų statymą. Sakoma, trys
didžiausios šaly laivų staty- Piktadariai įsigavo Grazia-
mo bendrovės tuo užsiima, kas no Sons ofisan, 102 So. AVa-

yra B. Huwiler, Bukoba apaš yra neteisiška. Įter gat. 200 dol. pagrobė.

turėtų rūpėti, kad pafrontėj žmo
nės būtų daugiau apsišvietę. Ar 
ne keista, kad čia pat už demark
linijos lenkai įveda privalomą 7 
metų pradžios mokslą? Taigi pas 
juos kiekvienam kaime bus tokia 
“vidurinė mokykla”! “M. L.”

NEAV YORK, rūgs. 8. — 
Pirvatiniai detektivai ieško 
C. D. AVaggoner, Telluride, 
Colo., bankos prezidento. Tas 
vyras anomis dienomis atvy
ko į New Yorką ir iš šešių 
bankų viliūgingai išgavo pu
sei miliono dolerių kredito. 
Tuo tarpu Telluride banka 
uždaryta, nes susektas didelis 
pinigų trūkumas.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
Arokietijos 100 markiu 23.8T
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DIENOS KLAUSIMAI
KĄ ŽADA KATALIKIŠKOJI MOKYKLA.

f .f

g-SKS X u 0X8sagstei H—-—! S=*
Pirmadienis, Rūgs. 9 d., 1929

lcijni (Judas Kristų išdavė), taip ir katali
kų mokykla negali padaryti to, ko pats Kris
tus, vertindamas žmonių laisvų valių, nepa
darė t. y. negali visus padaryti tokiais, ko

kiais trokšta juos padaryti. j
Bet katalikiškoji mokykla kiekvienam tė

vui gali duoti užtikrinimų, jog viskas bus pa
daryta, kad davus jo vaikui tinkamų ir visiš
kai pilnų mokslų ir gerų auklėjimų. į

Katalikiškos mokyklos mokytojai visų. 
savo gyvenimų yra pašventę mokytojavimo 
tikslams. Mokytojavimas jiems tai nėra lai
kinas, ar atsitiktinas dalykas, bet viso jų am
žiaus (iki pat mirties) darbas. Jų pačių šie-' 
kimas aukščiausių tobulybių, didelis jų pa
šaukimas ir pasišventimas, gilus tikėjimas ir 
pasaulio išsižadėjimas garantuoja, kad jų au
klėjimas ir mokymas katalikiškoje mokykloje 
padarys viskų, kas veda jaunimų prie doro 
gyvenimo ir skatina siekti pačių aukštumų 
moksle.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
TVARKO JUDĖJIMĄ ANT VANDENS.

APIE PELNĄ NEI ŽODŽIO. į Kiek žinoma, Meksikoj il- 
— - Į gaiš metais yra paprotys savo

priešųMeksikos valdžia paduoda, 
kad praeitų pavasarį kilusi 
revoliucija respublikai nepi
giai atsiėjus. Tos revolucijos 
numalšinimui valdžia išleidu
si 11,400,000 dolerių.

Be to, milionai dolerių nuo
stolių atlikta savasčių sunai
kinime. Valdžia nebetekusi a- 
pie pusketvirto miliono do
lerių paprastų mokesčių, koki 
turėta būt surinkti iš gyvento
ją

Sakomos revoliucijos prie 
'šaky buvo keli įžymieji tur
tingi Meksikos generolai. Vy
riausiuoju vadu buvo gen. Es-

turtus savintis. Dėlto, 
stovį valdžios priešaky žmo
nės praturtėja. Atsistoję kiti 
prie valdžios vairo nuo anų 
pirmutinius viskų atima. Ir 
taip nuolatos. Gyventojai tų 
visų supainiotų paslapčių, ne
gali žinoti. Gi jei ir žinos, tai 
kas iš to? A

ŽEMĖ IR GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS.

Šiuo metu labai aktualus yra mokyklų 
kiaušinius. Kadangi Amerikoje yra didelis 
mokyklų pasirinkimas, dėl to tėvams be aiš
kaus nusistatymo sudaro nemažai galvosūkio, 
kur siųsti savo vaikus — į viešųsias, valsty 
bines, ar į katalikiškąsias mokyklas?

Nepilnai suprantančiam mokyklos svarbų 
ir skirtumų tarp vienų ir kitų tėvui, neleng
va yra į tų klausimų greitai atsakyti. Mat, 
valstybinė mokykla tėvų gal labjau patrau
kia dėlto, kad ten vaikai mokomi veltui ir 
net už knygas nereikia mokėti, kuomet be
veik visose katalikiškose mokyklose uždeda
ma ifiaži mokesčiai.

Musų dieriraščio skiltyse jau daug kartų 
ir nuodugniai buvo rašyta, dėl ko tėvai savo 
vaikus turi leisti i katalikiškas mokyklas. Čia 
Įneš tik norime trumpai parašyti apie tai, 
kų katalikiškoji rraokykfĮi tėvams pažada ir 
kokį užtikrinimų duoda, kad jų vaikai bus 
geriau gyvenimui priruošti joje, negu nekata
likiškoje mokykloje.

Butų nenuoseklu tvirtinti, kad katalikiš
kųjų mokyklų auklėtiniai visi be išimties 
tampa šventaisiais ir mokslininkais. Žinoma, 
ne visi. Tačiau galima drųsiai sakyti, kad’ ka
talikiškoji mokykla turi aišku tikslų savo 
auklėtinius vesti prie šventumo, prie moks
lingumo ir padaryti juos naudingais valsty
bės piliečiais.

Nieko nėra magiško katalikiškame švie
time bei auklėjirtie. Katalikiška mokykla savo 
tikslo siekia, kooperuojant su žmonėmis, prie 
to pašauktais.

Taip, kaip ne visi tie, kurie klausė Kris
taus Evangelijos iš Jo paties lupų pasiliko 
su Juo, kaip ne visi apaštalai buvo Jam išti-

Katalikai tėvai, kurie pilnai kooperuojd, 
šu katalikiška mokykla gali buti patenkinti, j cobar, kurs po nepavykusios 
kad jie pilnai atliko savo pareigų vaikų švie- revoliucijos kažkur dingo, 
timo bei auklėjimo atžvilgiu. ,' Pasibaigus revoliucijai val-

Mums lietuviams da labiau tenka susiru-;^a paskelbė, kad ji konfis- 

pinti tinkamomis savo vaikams mokyklomis.
Mat, kaipo lietuviai mes turime ir visiškai

kuoja visus tų vadų turtus, 
visas jų savastis. Be abejonės,

atskirų tautinių siekimų. Mums rupi, kad Vai- ^ai atliko ir tuo budu dau-
i™™

kai išaugtų gerais katalikais ir gerais lietu
viais. Del to mes tam ir steigiame lietuvių 
parapijines mokyklas, akademijas ir kolegi
jas. Bet ir lietuvių katalikų mokyklos pilniau
sia pažada, kad musų vaikams ten bus duota 
pilnas mokslas ir geras katalikiškas ir tau
tiškas auklėjimas.

ATSISTATYTINO LIET. BANKO 
VEDĖJAS.

Prof. V. Jurgutis, Lietuvos Banko vedė 
jas, jan tikrai atsistatydino. Elta praneša, 
kad jisai vykstųs porai mėnesių atostogų, o 
po atostogų jau į bankų nebegrįšiųs, o busiąs 
paskirtas kiton vieton. Bet prof. Jurgutis jo
kios vietos neiėškųs. Jisai pasitiksiąs profeso
riauti Lietuvos universitete. ’,c'

Nors Elta sako, kad prof. Jurgutis dėl 
ligos pasitraukė iš banko, bet spauda tam ne
tiki. Jis pasitraukė dėl to, kad p. Voldemaras 
pareiškė jam lyg ir nepasitikėjimą ir banke 
savotiškai pradėjo šeimyninkauti.

Prof. V. Jurgutis yra vienas iš rimčiau
sių Lietuvos finansininkų. Emisijos Banko va
dovybės priešaky išbuvo per septynis melįus 
t. y. nuo pat banko susiorganizavimo. Emisi
jos banko įsteigimas ir pastovios pinigų va
liutos išlaikymas, tai dalinai prof. Jurgučio 
yra nuopelnas.

Gaila, kad tokie žmonės dėl partinių tau
tininkų išrokavimų yra šalinami iš taip atsa- 
komingų vietų, o jų vieton pastatomi nepaty
rę vaikėzai, “dvikojų vilkų” organizatoriai.

P-nas Voldemaras, matomai, ne vien į bau 
ko reikalus savo trigrašį įkišo, bet jisai ir

gelį milionų surinko. Gal kar
tais valdžiai revoliucija apsi
mokėjo ir gal šiek-tiek pelno 
valstybės iždui teko.

Bet apie tuos konfiskatomis 
s»rinktus milionus valdžia kol 
kas nei žodžio. Rasi, metinėje 
sąskaitoje tas bus pranešta.

Tai paprastas dalykas viso
se diktatorių valdomose šaly
se. Išlaidos mielai paduoda
mos, bet apie pajamas dažniau 

Į šia nutylima.
Meksikos valdžia paduoda

ma viešumon tuos revoliucijos 
laiku paneštus nuostolius pa
reiškia, kad valdiškos sąmatos 
nubalansavimui esą reikalin
ga griežta ekonomija, ty. iš
laidų nevaržymas.

Tas pareiškimas daugelį į- 
tikina, kad revoliucijos vadų 
konfiskuoti turtai nežinia kam 
tekę.

Praeitais keleriais metais 
kažkodėl kai-kurie mokslinin
kai . labai daug susirūpino 
žmonių likimu žemėje. Jie ėmė 
apskaičiuoti, kad už tiek ir 
tiek metų žmonių skaičius že^ 
mėje taip daug padidės, kad 
jų didžiumai pritruks maisto. 
Kada bus permaža maisto, to 
sekinėje kas-gi? Skerdynės. 
,Tai geriausia įrodė išalkę Ru
sijoj bolševikai.

Pirm poros metų vienas Eu
ropos mokslininkas apskaičia
vo, jog, remiantis šiandieni
niu Sparčiu žmonių priaugi
mu, 2100 metais žemėje gy
ventojų busią nemažiau šešių 
bilionų (šiandie yra arti dvie
jų bilionų). Šešiems bilionams, 
anot -jo, vos-ne-vos bus gali
ma išsimaitinti, nes nebus iš 
ko gaminti didelės kiekybės 
maisto.

Bet štai dabar kitas moksli
ninkas, prof. A. Panek, įžy-

.Vokietijos vasariniuos rezortuos ant vandens yra didelis 
judėjimas. Atvaizde parodoma trafikos poliemonas, kuris po
puliariam rezorte, Wannsee ežere, netoli Berlyno, tvarko 
laivelių judėjimų. Poliemono uniforma yra guminė, nepėršla- 
pama, ant kojų po padais turi nustatytų svorį, kad leng
vai galėtų vandeny vaikščioti.

Šiaurinė ir Pietinė Amerikos! 
Tenai yra milionai ir milionai 
akrų plotai, kurie žmonių nie
kad nepaliesti. Tik viena Bra
zilija savo plotuose galėtų vi
sus šiandie pasaulio žmones 
sutalpinti ir išmaitinti.

Visam pasauly yra dideliau- 
si pelkių ir tyryrių plotai, ku
rie šiandie jokiems reikalams 
neišnaudojami. Nes ir nerei
kalinga. Gyventojams užten
ka derlingų plotų. Kadangi 
žmonių skaičius žymiau pasi 
daugintų ir imtų trukti njais 
to, žmonės tuojaus imtųsi pei 
kes sausinti, gi tyrynus drė
kinti. Užtektinai žmonių butų

PADĖKA.

mus vokietis geografas, Pr u-j tuos ir kitus darbus atlikti.

Neimtų ilgai tuos plotus pa
keisti darlingomis dirvomis ii 
maisto kiekybė padidėtų. 

Taigi, medžiaginiu atžvilgiu

sijos Mokslų Akademijai pra
nešė, kad astuoni bilionai gy
ventojų žemėje galėsiu leng
vai išsinssfitinti.

Jis pareiškia, kad Europa žmonių likimu nėra ko rupin-
jau šiandie tirštai apgyventa 
ir jai nesama vilties kelis bi- 
lionus žmonių išmaitnti. Bet

tis. Žemėje yra daug vietos. 
Jei yra vietos, tai gali būt 
ir maisto.

universiteto autonomijų pasiryžo susiaurinti, 
norint iš jo padaryti partinę tautininkų agi
tacijos įstaigą.

Jei Tautų Lyga nebūtų virtusi tautų li
ga — pasaulis greičiau nuolatinės taikos bu
tų susilaukęs.

Lietuvos diktatorius esąs pasiryžęs skirti 
dideies sumas pinigų savo partijos (tautinin
kų — pažangiečių) propagandai varyti Ame

Visiems, kokitt nors budu 
prisidejusiems prie surinkimo 
persekiojamai Ramygalos pa
vasarininkų kuopai (orkestro 
reikalams) 70 dolerių, širdin
gai dėkojame.

Už didėlį tani reikalui pa
sidarbavimą sekanti asmenys 
yra pakelti į musų kuopos gar
bės narius:

Petras Gritėnas su žmona 
(pakelti anksčiau).

Ona Aleliunienė; M. G lirkiš

kaitė, Zalatorius, Pranas Či
žauskas, Juozas Garuckas su 
dukt. Katryte, Ona Sanisonai- 
tė, J. Krdtkus, Mykolas Krau
jelis, Kasparavičienė.

Ramygalos “Pavasario” kp.
Kun. švagždys, pirm.

TURĖSIME 12,000,000 
CENTNERIŲ RUGIŲ

rikos lietuvių tarpe. Apie tai žinių įdėsime 
daugiau kitu kartu.

Prancūzijos ministeris pirmininkas, p. 
Briandas, nori suorganizuoti Europos Jungti
nes Valstybes. Iš to noro, žinoma, prie dabar
tinės Europos padėties, nieko neišeis.

Vokiečiai perskridę “Grafu Zeppelinu” 
aplink visų pasaulį, dabar tikrai gali dai
nuoti savo mėgiamų dainų “Ueber Allfes”.
• ' * * * \ * r v »

Visoje Lietuvoje sieriiėt užsėta 
rugiais apie 470,000 Ha. Bendras 

derlius laukiamas apie 12,000,000 

centnerių arba 600,000 tonų, tai 
tyra apie 10 nuoš. daugiau kaip 

$emdi. “R.”

PATS SKAITYK B KITUS 

PARAGINK SKAITYTI 

‘‘DRAUGI0.

PROTOKOLAS
. . . . ■ . . . . ■ _ _____ _______

(Tęsinys).

A. Linkevičienė, M. Jesnauskienė — 

Mot, Sąj. 55 kp., Chicago, III.
M. Stankaitė, K. Lindžiutė, F. Gribai- 

tė — Liet. Vyčių 36 kp., Chicago, III.
V. Šaulys, O. Dačiolienė — Auš. Vart. 

Šv. Pauliaus Spaudos Dr., Chicago, III.
B. Jokubaitienė, E. Druktenienė — 

Auš. Vart. Apašt. Maldos Dr., Chicago, III.
Kun. A. Bublys, W. Banys — Auš. 

Vart. Gyvojo Rož. Dr., Chicago, III.
A. Vaičiulis — Auš. Vart. Mar. Kol.’ 

- Rem. 12 skyriaus, Chicago, III.
0. Jodikienė, M. Pestininkienė,. M. 

Mikšienė — Aušros Vartų Tret., Chicago, 
HL

Kun. M. Urbanavičius, V. Milkentas, 
V. Bitautas — Iš Kenoslia Wisc. Fed. Sky 

riaus.
M. Rinkevičiūtė, E. Radzevičiūtė — 

Aušros Vartų Pilnųjų Blaiv. Dr., Chi- 

sago, UI.
A. Zadinienė, O. Treinauskienė — 

Mar. Kol. Rem. 35 skyriaus Brighton 

Park.

J. Simonavičius, M. Stankelis, E. 
Malakauskas — Šv'. Kaz. Vyrų ir Alo
terų l)r., Chicago, III.

Knn. P. Gasiunas — Dievo Apveiz. 
par., Chicago, Rl.

M. Noreikienė, J. Rudienė, M. Ra- 
mašauskienė — Brighton Park Tret. Dr., 
Chicago, III.

M. Kruševičienė, M. Jasnauskienė, M. 
Aitutienė — Aušr. Vartų Šv. P. M. Mot. 
ir Merg. Dr., Chicago, III.

Z. Gedvilą — Labd. Sųj. 10 kp., West
Pullman, III.»

A. Mondeika — šv. Grigaliaus Cho
ras, Cicero, III. <

B. Leškauskaitė — Dievo Apveiz. 
Tret. Dr., Chicago, III.'

B. Kizelevičius, M. Kareckas, J. Sriu
bas — Šv. Mykolo par. — Chicago, Rl.

Adv. J. Grišius — Div. Šv. Kaz. 
Kur., Chicago, 111.

P. Plečkaitis, P. Maskolaitis — Fed. 
23 skyriaus, Chicago, Rl.

J. Naujokas, J. Lebežinskas — Šv. 
Juozapo Dr., Chicago, 111.

O. Šliekienė, K. Andrulaitienė — Šv. 
Ant. par. Tret., Cicero, Rl.

P. Kasiulaitienė, S. Stulginskaitė —

Amž. Rož. Dr., Cicero, 111.
P. Vitkus, J. StankeViče, J. Miko- 

lalnis — Šv. Ant. iš Padvos Dr., Cicero, 
Rl.

O. Žilvitienė, B. Daukšienė, V. Tri- 
hienė, A. Galinskienė, O. Nav'arckienė — 
Visų Šventų Vyrų ir Moterų Dr., Cicero, 
Rl. »

II. Jankauskas, B. Alexander — Liet. 
Vyčių 14 kp., Cicero, III.

E. Mikolainienė, A. Kajaunienė — 
Gyv. Rož. Dr., Cicero, III.

A. Dainelienė, S. Vaišvilaitė — Šv. 
Kaz. Akad. Rem. 9 skyriaus, Cicero, III.

F. Mockaitienė, L. Černauskienė, S. 
Lutvinavičienė, M. Laurinaitienė — A- 
pašt. Mald. Dr., Cicero, Rl.

M. Čiašienė — Labd. Sųj. 3 kp., Cice
ro, 111.

O. Rimkienė, K. Žvibrienė, E. Bru
žienė — šv. Mot. Dievo Sopulingos Mot. 
ir Merg. Dr., Cicero, Rl.

O. Kazlauskienė, M. Kliudienė — 
Alt. Puošimo Dr. Brighton Park.

P. .Vaicekauskienė — Mot. Sųj. 20 

kp., Chicago, III.
M. Sudeikienė — Mot. Sųj. 21 kp., 

Chicago, III. •

M. Paukštienė — Mot. Sųj. 21 kp:, 
Chicago, 111.

B. Gotautienė, J. Bartušiene, V. Bal
sis — Apašt. Mald. Dr. Brighton Park.

M. Stankiutė, K. Lindžiutė — Šv. 
Kaz. Akad,. Reni. 6 skyr., Chicago, Rl.

D. Gasparkienė, J. Bitinienė—Aušros 
Vartų Šv. Kaz. Akad, Rem. 10 skyr., Chi
cago, 111.

Kun. J. Baltrūnas, J. Šaulienė — Auš 
ros Vartų Alt. Puoš. Dr., Chicago, III.

J. Brazaitis — Aušros Vartų Choro, 
Chicago, III. , ,

A. Pucenaitė, A. Jareckaitė — Auš
ros Vartų Nekalto Prasid. Šv. Panos 
Merg. Dr., Chicago, 111.

A. Radomskis, P. Pabijonaitis, K. 
Kulbis, V. Duoba, J. Krūmas — Vyrų ir 
Moterų Dr.. Chicago, III.

Kun. V. Kulikauskas, S. Viliulis, P. 
Aitutis, A. Pankauskas — Fed. 24 sky
riaus, Rockford, 111.

A. Peldžius, M. Kadziauskas, J. Šau
lienė, K. Matijošaitis, M. Matijošaitienė 
— Mar. Kol. Rem. Apskr., Chicago, III.

A. Glemža, V. Tamkutonienė, E. Šal
kauskienė, B. Vaupšiutė — Fed. Skyriaus 
42, Indiana Harbor, Ind.

A. Nausėdienė, V. Galnaitė, O. Rei- 
kauskietie, A. Sutkienė, A. Vaivšilienė — 
Šv. Kaz. Akad. Rem. Centro ir Chicagos 
Apskr.

O. Aleliunienė — Šv. Kaz. Ak. Rė
mėjų 2 skyr., Chicago, 111.

K. krušinskas — New Yorko Fed. 

Apskr.
J. Volterienė, R. Maziliauskienė, B. 

Bitautienė — Mot. Sąj. Cliic. Apskr. Dr.
S. Gasparaitis — Lietuvių Filmų Ben 

drovės.

J. Vaškevičius — Lietuvos Vyčių Chi
cagos Apskr.

L. Šimutis — “Draugo”.

Kun. J. Česna —Šv. Kaz. Par., Sioux 
City, Iowa.

Kun. K. Matulaitis — “Laivo”, 
“Marij. Kongregac.” “Kol. Rem. Cen
tro”.

Kuų. V. Kulikauskas — Šv. Petro ir 
Povilo parap., Rockford, Ui.

Kun. P. Karalius — Lietuvos Kat. 
Veikimo Centro.

A. Peldžius — A. L. R. K. Susivien. 
100 kp., Chicago, III.

v

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE
NEW BRITAIN, CONN. karėlis. Vaišės ir malonus pri

ėmimas nepaprastai malonų įs
pūdį padarė į delegates. Ro
dos kaip vienos šeimynos duk- 
tetys susirinkę ipo Vienu sto
gu kalbasi, juokiasi ir įspū
džiais dalinasi.

Praleidę linksmai Vakarų 
skirstėmės į nakvynės Vietas. 

Pirmadienis.
Rugpiučio 5-tų, 9-tų vai. ry

te, iškilmingas šventas mišias

į Moterų Sąjungos Seimo 
Įspūdžiai.

Prasidėjo gražus rugpiučio 
mėriesis. štai Moterį Sąjungos 
delegatės ruošiasi, skuba pa
siekti Moterų Sųjungos Sei
mų, New Britain, Conn. 

p Popietiniams traukiniams
sustojus, būreliai delegačių ren
kasi iš visų kraštų Suvienytų atlaikė gerb. dvasios vadas 
Valstijų, šnekasi apie įvairius g. Draugelis, kuris taip- 
dalykus dažniausiai apie gį pasakė gražiai pritaikintų 
Moterų Sąjungų apie jbs gy- pamokslų.

vavirnų, kokie dalykai reikės į Prasideda sesijos šv, An- 
pageririti, patobulinti. driejaus parapijos salėj. Pri

Stotyje pasitinka dvi jaunos jnivo gražus būrelis delegačių, 
mergaitės, būtent, p-lės Ona matomai visos užinteresuotos 
Rizauskaitė ir Elena Danise- Moterų Sųjungos gyvavimu, 
vičiutė, pasipuošusius Lietu* Į jos gerove.

vos vėliavos ženkleliais, su j įklausius Centro Valdybos 
šypsą ir su malonumu priima raportų pasirodė, kad visos 

darbavosi gan pasekmingai. 
Ypatingai daug pasidarbavo 
gerb. raštininkė p. M. Vaičių-t

įniehe, kuriai per pastaruosius 
' devynius metus tenka didžiai

delegates ir skubiai nurodo 
vietas, kur galima apsibūti, 
kurios į viešbučius, kurios į 
namus pas sųjungiėtes. 

Priimtuvių vakaras.
Tų patį vakarų, aštuntų, va

landų, įvyko priėmimas dele- 
gašių pas ponus Dambrauskus, 
kur buvo surengta žaislų va-

ADVOKATAI:

atsakomingas vestidarbas
ir tvarkyti.

Nors raštininkė sakė, kad 
raporto neišduos o tik apy
skaitų, tačiau tų apyskaitų iš-

! davė taip gyvai ir aiškiai, kad

Joninių Papartis.

Ar tu nori, kad sakyčiau 
Kas naktį dainavo,
Kas atėjo ten į grįčių, 
Tamsoje dejavo!

Kad ir klausi, nesakysiu, 
Tik palauki ryto;
Kai ims švistų aš išdrįsiu 
Pasakyt kas vyto.

Kam jau klausti, jei atspėsi 
Vakarykščių dainų,
Jei tu klausi, nenorėsi 
Jau žinot kas eina.

•

Nesėdėki visų naktį,
Ko veltui rymoti,
Ko širdelė ima plakti;
Jau gana klajoti.

Tik palauki, pasakysiu 
Kų naktį dainavo;
Pasakyti aš išdrįsiu,
Kas tamsoj dejavo....

džių įgytų 14-1 h m Moterų Sų-/ 
jungos Seime.

Delegatė.

A K

Joninių Papartis.

A. A. OLIS
AIMOKATAS

11 Sol La Šalie St., Room 2001 
Tel. KAndolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 0562
7-9 y. ▼. apart Panedėllo lr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bkjdziiinas Borden)

ADVOKATAS
l

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephoae Randolph 9797

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telept»»e Roosevelt 9090 

N*tarie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9000

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

R et. tel. Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM m CHIRURGAS

Suite i 9® 157* Mihvaukee Are.
Tel. Brunsvvlėk 0624

Valandos; nuo 2 lkl 7:10 vai. vak 
kasdien. Nedėllomls nuo 1 lkl 2 vai 
po piety.

Telefonas Boulevard 1939

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

dieną, tr 6:30 lkl 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chicago. Iii.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namu Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

,,1900 S. HALSTED STREET 
N Aliai:

4193 ARCHER AVE.

Valandas; prieš pietus pagal sutarti- 
Namuose 2-4 po piet, ofise 4-8 ▼. v.

Rez. Tel. Midway 6512

DR. Ri Ci
gydytoja^ ir chirurgas 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos; 2 iki 4 p. p. Pahedėllais 

lr Ketvergais vakare

I.

DR. J. J. MŲ
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. TVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų
Tel. Hemlock 8161

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antrąs ofisas lr Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVE.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nUo 7-9 
vak. Antro OL Vai.; Nuo ,8-6 po 
piet: Ūtarn. tr Sub&t. Nilo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal mitarbna.

Tel. Canal 6764 Virginia 0289

mai pilnai užsiganėdinus skirs
tėsi namon.

Antradienis.
Rugp. 6-tų, po šv. mišių, 9- 

| tų vai. ryte, prieš sesijas bu
vo turininga paskaita D va

isios Vado Kun. S. Draugelio, 
rodos, jei neklystu temoj —

J “Lietuvė Katalikė Moteris 
Gyvenime”. Toliau sekė sesi-

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

v. v. NedėlloJ susitarus.

Svečių dalyvavo, sekanti: 
vietinis klebbrias kUn. Grikis, 
kuri. Gradeckas, kun. Paulio - 

nis, kun. Bakšys, buvusi Cen
tro Pirm. p-lė M. Jokubaitė 
ir p. Stėpulionis iš Detroit,

Eičh.
Prie tų visų malonumų ir 

smagumų neapsieita tačiau iriyal.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

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

Tel. Kemvood 5107

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South AsHland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res. 6641 South Albany Avenue 
Tel. Prošpect 1930

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. A. BAČKOS
GYDYTOJAS;

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
▼yru, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
i

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų lkl 8 vai. Vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22rid STREET 
CHICAGO

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Lafayette 6798

DR, A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office; 4459 S. California Avė.

Nedėlioję pagal sutarti

be liūdesio prisiminus a. a. 
p-lę M. Blažariskaitę, kad jos 
musų tarpe jau nėra. Prisi
minus velionę, laike sfesijų, ar 
taip pramogose, ar maldose, 
visada matėsi delegačių vei
duose gailėsis, akyse ašaros.

Baigiant seimų išreikšta pa
dėka gerb. dvasios vadui kun. 
Draugeliui už jo pasišventi
mų ir uolų dalyvavimų sesijo- •

iš jos delegates koaišfciausiai ....
, • , • ,, . ’jos rimtai ir gyvai vedamosmate, kiek rimto ir ublaus d

i , ... P- Sakalienes, Moterųdarbo, kiek pasišventimo p. ,, , ,
- a-- c, 'Dirvos” redaktorės.V aiciuniene padėjo Sųjungos i

gerovei. Tų taip-gi liudijo ir' Vakare 8 vaL’ LietuviU Sve 

revizijos komisija, kuri per-tain^ Park buvo SUTCng- 
žiurėjo jos tvarkingai veda- U šokiai *r iškilminga — gra
mas knygas: iži vakarienė. Baigiant vaka-

Prisiartinus dvyliktai, gerb. ^leida11ti, Sel'b. klebonas kun. 
klebonas kun. Grikis iškilmių-1Grikis prabil° * tėčius, ku- 
gai pakviečia visas delegates Įbuvo pilna svetainė. Po 
viešbutin pietų, kurie buvo * tlumPos bet turiningos kalbos, 

prirengti erdvame ir puikia-1 Perstato P- Cižauskietoę, kū
me kambaryje. Įeinant dele- '.r^ savo talentingu balse- 
gatėms, gerb. kun Gradeckis iliu Žavėj° visus- Buvo atšauk’ S’ Sakalienei už taktingų ir
paskambino pianu gražų mar-•ta p0 kelis kartus- ToliaU dai’ , tvarkinS* vediin* seim°5 ° dl' 

jnavo p-lė O. Rizauskaitė, ku- džiausią padėka išreikšta gerb. 
Baigiant pietauti pirminin- ':riai ir‘^ nesigailėta plojimų., klebonui kun. Grikiui už tokį 

kė p. Subatienė pranešė, kad I Kitėjais buvo: Centro malonų ir simpatiškų priėmi- 
šie gardus pietus yra delega- 1)Vasios Vadas Kun- Drau- mų. Taipgi padėkota ir Mete
lėms pateikti klebono kun. Selis, Centro Pirnl- P- Suba- rų Sųjungos 38-tai kuopai už
Grikio. Delegatės ir svečiai tienė> Centro Rašt- P- M- Vai- visų jų triūsų ir Svetingumų, 
sustoja ir gausiu delnų ploji- į Stonienė, Centro Iždininkė p. į-. Ilgai nepamiršime tų įspu- 

mu išreiškia širdingų padėkų J ^uPerienė, vietinė Dr. Tutles,
didžiai gerbiamam šėiminin-, un< Raulonis, Brooklyn, N. 
puį |Y., kun. Bakšys, Hartford,

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Va’.: Nuci 9 ryto iki 8 vakare

Rusas Gydytojas ir Chirurgą^ 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

, DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 3201 West 22nd 8treet 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <889 
Rezidencija: <640 So. MaitlevVdod 

Avenue Tek Republic 7868 
Valandos 1 — t 4 7 — g v. v; 

Nedėlioj: 10 — 19 ryto

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

. JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

4831 S. Ashland kve. (2 lubos)
Telef- Beulevard 8800 

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9728

Po to gražaus bankieto vėl 
grįžome prie pradėto darbo, 
prie sesijų. Sesijos sekė rim
tai ir tvarkiai.

Teatras.
Vakare aštuntų vai. buvo 

vaidinta “Palangos Ponaitis”. 
Veikalas išėjo gan gerai. Ypa
tingai gerai vaidino Palangos

Conn. ir p. Klimienė iš firoo- 
klyn, N. Y. Programas buvo 
gražus ir publikų patraukian
tis.

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS

. Nuo 6:89 lkl 1 vst.
I?? N. Dearborn Street

noom 938 
Tel. Franklln 4177 
Nuo S iki 9 vakaro 

61 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Pullihan 6950

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

se su gerais patarimais; Cen- opTEMĮTRISTAI 6558 SO. HALSTED STREET
tro Valdybai už prakilnų pa 
šidarbavimų; seiirio vedėjai p.

DR, VAITUSH, 0. D.
- I Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Tel. Canal 6267 Rez. Proepect šlife

DR. P, Z. ZALATDRB
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6809 S. Abteslkn Av*.

po pietųValandos. 11 
8 lkl

ryto iki 8
8:89 vakarė

NAUJOS MUZIKOS
V. X. MEDONIO

Kų tik iš spaudos išėjo se-
’ ė »
{kariteji veikalą:

Rugpiučio 7-tų, 9-tų. vai. ry-' k Viltis> MiSram Chorui 20c.

2. Tėve mūsų (Pater Noster) 
20c.

‘3. Sveika Marija (Avė Maria)

te, įvyko iškilmingos gedulin
gos mišios itž mirusias na
res. Trys kunigai laikė šv. Mi-
šias. Celebrantu buvo kun. S.

Ponaitis ir jo amerikietė pu-! Thaugelis. Laike mišių gražiai 
rielė. Tik gaila, kad neteko ^ied'oj° P- M- Čižauskienė. I}o ! gnuti;

sužinoti vaidintojų vardus 
Pertraukose svečius palinks-

šv. Mišių tapo nufotografuo
tos delegatės ir svečiai. Ir vėl

mino savo žavėjančiomis dai-Pr^e sun^ahs drirbo, prie sesi

jomis musų talentinga žvaigž-
dr, delegatė, p. M. Čižauskie-1 (,erb. klebonas kun. Grikis 
nė, iš Cleveland, Ohio. Ji pu- I,aLeikė užkandžių svetainėj, 
blikai tiek patiko, kad huvojkad ne8itrukdytų laikas, šis 

atšaukta po kelis kartus. An-1’;’e'lnas tikrai buvo rihitas ir 
tra dainininkė, p. Putelienė iš isPu<lingas savo tvarkingu- 
\Yorcester, MriSs. gan gražiai 1IU’ taikumu ir naudingais

OFISAI:
1446 R. 49 Ct. 2924 VVashington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOVVIAT

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2 888

Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 6918

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

184, Nortiv LaSalle Slroet 
CrtlCAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
L*cal Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai nuo 8 lkl 9 vaL vali.

Palengvins akių Įtempimą kurie 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

1 svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
Į mo, skaudamą akių karšt). Atitai- 
! sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
{Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
‘ regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.'

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

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

Rea. 3201 S. WALLACE STREET

DR. CHARLES SISAL
Perkėlė savo ofisą įo tiuinėtiu

4729 S. Ashlafcct Avc.
j SPECUALISTAS

Nedėllomls Džiovų, Moterų ir fyft jafrį , 
Susitarus Vėl.: ryto nuo 10—12 at# 2—4 po

■— . pietų: 7—8:30 vpItaie
Nedėllomls 10 Iki 12 

TELEFONAS MlDWAY 3889

D E N T 1 S T A I

Office Boulevard 7043

Tel. Boulevard 1401

DR. t A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris 

3349 SO. HALSTED STREET
jfklttiiddS: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
D- P.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
karo. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 

20c. 112 po pietų.

Virš minėtus veikalus gali-

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, UI.

Iš LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir Šiaip jau giesminiu 

taikumu ir naudingais k*110*

padainavo ir buvo kelis kar-1 nutarimais. j dliSIMtLĮ
tus atšaukta. Į negaliu praeiti nepa- į frpr;Rn? tekstų sutaisė A. Jak-

įminėjus, kad tų rimtumų daž- igtas, o gaidria pagamino J. 
Naujalis.

...... . „ 8Yvas ir linksmas būdas, jos
, ne kalMjo ųne Moterų Sų-'„veikag jumoraa Nekaj,
Ijungų, npie jos naudingumų 6„uk6 nc( lr am

i.r ragmo visas moteris ir’dmg MrimWjssi, de, {i 
rnergmas pngnlH. jon. |„eidų Taip((i gan,a

Publikos buvo pilna švelni-j sveikinimų, gražių linkėjimų 
nė, kuri po programo mato-j ir dovanų.

iiiiDcjuSj khu tQ rimtumo,
fa.pgr .r kalbų netruko. paivail.iū0 p CižauskienSs 

j Centro Rustinmke p. Va.e.unio I ir „„ks ,
75 giesmės sn gaidomis vie* 

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

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

“DRAUGAS”
2334 S. Oaktoy Avė. Chicaga

4712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
dentistas

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Brnnsvvlok 6814
DR. A. J. OUSSEN

Lietuvis DentlstMs 
1478 MILWAUKBB AVENUE

valandos. 9-18. l-l, |-8:a9 
•ekmadientaik Ir treėiadlenigte

pagal susitarimą.
X.

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 
akinių

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

Pastebėklt mano Iškabas
▼alandos nuo 9:30 ryto Iki 8:89 v<- 
karo. Serttomtt nuo 1:80 iki 11 v. 

Nedėliomis nėr* skirtų

Tel. Lafayette 6881

rytA.
▼Alandų. Room r.
Phona Ganai 1118

DR. J. A. PAULŠHS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer

SU. HERZMAN ,
is RUSIJOS

Gerki lietuviams žinomi* per 98 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų. moterų lr vaikų pagal nao-
sa&’sssa*-“’"

ėfitts fr Mboratorija 
Ifahill tftikn ati-eet

m Vin 18 STREET

Tfeh 6ti»o cMuki tilo Rez. So. Skara 
2239. arillt RantioipH 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

—ve
1

Rezidencijos Tel. Plasa 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nud 10 lkl 12 dieną. 
Nuo 7 Iki 9 vakare.

io 10 iki 12 dieną, 
luo 2 lkl 2 po pietų.
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CHICAGOJE

Ziniu Žineles
PRANEŠIMAS. WEST SIDE RADIO.

X P-no A. Budrio šeimynų 
aplankė garnys. To pasekmė— 
smarkus sūnūs. P-nas Budrys 
yra plačiai žinomas Bridge- 
porto lietuvių veikęjas.

X Susirgo p-nia V. Dimšie- 
nė, moteris plačiai žinomo vei
kėjo J. Dimšos. Giminių ir pa
žįstamų prašoma aplankyti.

kuopos paveikslų. Vienas pa
veikslas jau buvo nuimtas, bet 
pasirodė, kad nevisi nariai 
yra ant to paveikslo, todėl nu
tarta kitų nusitraukti.

Visos draugijos teikia pa
rapijai dovanų
visus pinigus išleidžia įvai
riems sporto įrankiams ir pi
nigų ižde neturi, o parapijų 
norėtų paremti, tat nutarė su
rengti parapijos naudai di
delį vakarų su gražia progra-

X Šiandien vakare Aušros 
Visi, kurie buvote paėmę Vartij parapijos komiteto susi- 

Katalikų Fed. Kongreso vaka- rinkimas mokykloje. 
rų (teatro ar bankieto) tikie- j Katalikiškos Chicagos 
tų parduoti, labai prašau pri- faukšt08į0S mokyklos Loyola ir 
duoti arba tikietus arba pini- I)e paul universitetai praneša, 
gus kun. H. J. Vaičiūnui ar- ka(j gį mėnesį vienose ankš- 

Vyčiai nors Adelei R^liauskaitei, &aUj kitose vėliau prasideda

rys ir visi linksmai šnekučia
vos, kiti biznį darė. Matėsi ir 
“Draugo” red. p. L. Šimutis 
su žmona ir vaikučiais, ligoni
nės kapelionas kun. Jusevičius, 
taip-gi keletas biznierių: P. 
Atkočiūnai, Prosevičiai ir ki
ti, kurie darė biznį. Rėmėjos 
tik trusė, kad atsilankusius 
kuogeriausia patenkinus.

Čereskienė ir Stradomskienė 
saldainius dykai atspėjusiems

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Lengvom i a sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo Ir Tai

somo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus tr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

2458 Wcst 69Ui Street Telefonas Hemlock 8060,

Gyvena po num. 3221 Lime St.
X Bfidgeportietė p-nia Ta- ma. Vakaras įvyks 1 d«. gruo-

manauskienė buvo dovanojusi 
savo rankų darbo staltiesę ko
legijos naudai. Per išvažiavi
mų Marijonų Farmoj už tų 
staltiesę įplaukė $10.00.

1515 So. oOtli Avė., Cicero, 111. jvajrįų šakų mokslas, kad ne- 
ne vėliau kaip 15 d. šio mene- • galintiems dienomis mokytis
S1°’ . e yra galimybės vakarais eiti dalino, kugeliu valgydino; P.

Rengiant Kongresų, pasida- tinkamą. mokslo kursų. Kam' Stogienė, P. Skrebienė patar- 
rė nemaža lėšų, išlaidų. Rei- gįe da]ykaį rupi, tai Aušros navo prie gardaus gėrimo; P. 
kia sužiūrėti bilas ir ja.s Vartų parapijos ofise gali ra- Jonaitienė sušilusius šalta ko
mo ėti. , stį nurodymų. ’šele atvedino; Šnekutienė ge-

džio. Prie jo jau smarkiai ruo-! ^ie’ ^ur’e lin^°J;e skelbi-, Aušros Vartų mokyklai rai prie serijų darbavosi jai 
šiamasi. j mus, taip pat pu uokite sa- prane§g Harrisono mokykla, ‘prigelbėjo Lazdauskienė. P.

18 d. rugsėjo Vyčių 5 kuo- |V° .V^ ren£imo ko- kaj gaVo priėmimo prašy- Druktenienė laimėjo gražiai
ros įvyksta trumpas susirin- n,*sUos pienininkui, minėtu mug jg sekangįyj,Į musų mo- siuvinėtus antvalkalus, auko- 

adresu. 1

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Dr-stės Pa

laimintos Lietuvos susirinki
mas įvyks rugsėjo 11 d., 8 
vai. vak., Lietuvių Auditori
joj. Vaidyba.

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1189

DRAUGIJOS VEIKIA.

k imas. Bus išduota įvairus ra- 
Įportai, kaip tai iš išvažiavi
mo, Federacijos Seimo ir t.

kyklų baigusių ji} mokinių: S. tus P. Stočkienės. Gražų rank-

North Side. — North Side 
visos draugijos, visi žmonės 
išsijuosę ruošiasi prie parapi
jos 25 metų jubilėjaus, kad 
tinkamai jį paminėjus.

Vyčių 5 kuopa taip pat ne
pasilieka: lenktyniuoja su ki-

Brangieji, stengkimės tuoj Kamarauskaitės, L. Sinevieiu- šluostį laimėjo P. Paleliunie- 
...... ......................... ................ Vlsk* sutvarkyti taip, kad pa- G Nef£aitės> 0 Vyšniau- (nė.

,t. Po to bus “šurum-burum’*. ”UO a^sa’Korn^" skaitės, J. Molvtės, O. Alek-1 .Ačiū visoms rėmėjoms už pa
•_____ • vr_. ihės uz savo darbų, kuri buvo-' at v___ t tax:„ ' . •___ • ____Todėl, visi nariai nepamirški- į naitės, M. Marozaitės, J. Džiu-

me apsiėmę, rengiant Kongre-' g Aieksam,ravij$iutėS;
są. dirbti. g žičkaus, J. Pūkio, V. Neffo,

____________Pu^tadienio vakare, K Maciejausko, K. Kairio, K.

Taip pat nepamirškim kadirUoS^° valandą, bus januĮj o K.Džiugo, S. Stekeno
svarbus visos Kat. Fed. Kon

to dienos ir skaitlingai susi
rinkite. Atsiveskit ir savo 
draugus bei drauges.

jau netoli Vyčių 5 kuopos me-1 
tiniai šokis. Reikia tuomi su-

tomis draugijomis. Kuopa nu- įsirūpinti ir visiems uoliai ruo 
tarė įdėti į parapijos “Apžv’al- štiš, jeigu norim, kad vaka- 
gų” savo gyvavimo istorijų it ras gerai pasisektų. Nuo kai 

kurių kuopos narių esu girdė-

' greso rengimo Komisijos susi
rinkimas, Šv. Antano parap. 
svetainėj Cicero, III. Į minėtųjį 
susirinkimų visų kolonijų at
stovai pribukite, ir visi tie,

ir A. Paplausko — Puplio.

GRABORIAI: jęs, kad per tuos šokius bus |kuri^ Paėmėte tikietus ir, ku- inikag į

ŽODELIS 13 RĖMĖJŲ 
PIKNIKO.

Marąuette Park. — Akade
mijos Rėmėjų 8 skyriaus pik-

sidarbavimų. Taipgi rėmėjos 
dėkingos P. Prosevičienei už 
sendvičius. Pp. Prosevičiia yra 
dideli rėmėjų prieteliai. Jų 
krautuvė randasi prie 71 ir 
Washtenaw.

Ačiū kleb. kun. Baltučiui ir 
“Draugui” už pranešimus ir 
visiems atsilankusiems.

Rūtelė.

RAMOVA
Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut., Ser. ir Ketv. Rūgs.

10, 11 ir 12

THE TRIAL OF MARY 
DUGAN

Pėtn. ir Sub. Rūgs. 13 ir 14 
THE FALL OF EVE

Vitaphone Vodevilio aktai

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

kas tai nepaprasto, ko dar nie- rie turite kokias nors, Kon-
rugsejo gerai pa

vyko. Nors žmonės buvo iš-

S. D. LACHAYVICZ
Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sisaukt!, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt >515 
arba 2518 
2814 W. 23rd Place 

Chicago. IiL

J. F. HADUOS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OF.’SAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288
8o. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes autel- 
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse Ir 
priemlesčuose. 
Orabal pigiai

net už |25. 
OFISAS

82S8 South 
Halsted St

Victory 4088- 
89

kur nebuvo. Bet tai vėliau su- f . . . / vazineję į laukus, bet vaka
'minetan suslnnkiman ateiki-' . . . ’ v ,

rop susirinko gana gražus bu-žinosime.I
! Kiek man žinoma, jau yra 
paimta svetainė “Halloivin” 
šokiams.

Į Komisija veikia, kad viskas 
kuogeriausia pasisektų ir kad 
visi butų patenkinti. Ketina

te.
Kat. Fed. Chicagos Apskri

tys turėtų čia taip pat pribū
ti ir sužiūrėti Kongreso dar
bo sėkmės.

BALABAN & KATZ 
TEATRAI

Chicagos Teatre prasidėjo 
rodymas “Our Modern Mai- 
dens,” kur vadovaujančių ro
lę vaidina Joan Crawford,Kun. H. J. Vaičiūnas,

'pasamdyti kriaušįChta^ |&t m Kon«r«so K<W- j ar«6tė .
. ' . , J !.....................Pirmininkas. | MeVicker Teatre eina “Fo

tai istikrųjų bus į .. ....... ur Feathers” labai indomusorkestrų, 
smagus šokiai.

Šiomis dienomis sugrįžo lei-

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 Ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had'.ey Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

4424 So. Rockwell St 

Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUz

O f t a a a: ______
4588 S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Boulevard 92,7

!,dusi vakacijas žinoma Vyčių 
5 kuopos veikėja p-lė Čiupliu- 
tė ir vėl pradėjo darbuotis 
kuopos įvairiose komisijose.

Bijūnėlis.

“MIŠPARAI”
“Draugo” knygyne galima 

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

Tai veikalas sukomponuotas 
plačiai žinomo kompozitoriau^. 
V. Niekaus. Kaina 35c.. Su 
užsakymais kreiptis

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, UI.

veikalas. Dalykai dedasi Af
rikoj ir dalyvauja ne tik žmo
nės, bet būriai baisių žvėrių 
ir vietinių muripjų. Iš viso mu 
rinų dalyvauja 5,000, o žvėrių 
7,000. . !
Roosevelt Teatre eina ‘ ‘ Dan ' 

ce of Life”, žavėjantis veika-i 
las.

United Artists Teatre eina • 
“Alibi,” kur ypatingai gerai 
nusisekęs kaipo kalbantysis 
veikalas.

Oriental Teatre laukiama 
indomaus veikalo “Words 

and Music.” Parodoma studen
tų gyvenimas.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8 P E C I ALIS TA 0 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

pas tikrą specialistą, ne pas koki 
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
Jukna kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats. po pilno Ižegsaml- 
navlmo. Jųa sutaupysit laiką Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Iladlo — Scope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologtikaa egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves. Ir Jeigu ai pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryi juma taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu keufilat nuo 
ligų skilvio. Barnų, Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatia- 
mo. kirminų, uždegimo Barnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsison ėjusią, jslker ėjusią,
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatidėliokit neatėle P*a mana 

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1818 
>8 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 18 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo ■ Iki 7 

Nedėliomis nuo 18 ryto Iki 1 
po pietų.

MARRUETTE JEtfELRY 
& RADIO -

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių auk
sinių Ir sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados 
nulio, planų rolių, re
kordų Ir tt Taisau 
laikrodžius ir muslkoa 
Instrumentus.

[2650 West 63rd St. Chicago. 
k Telefonas HEMLOCK 8888

’‘BX" Elektrikai Išvadžiojimui dra- 
tas tik .............................. 4>^c. pėda

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

St Louis “Dutch Boy" white 
lead 100 svarų .......................... 011.5(1

Pure Linseed Oil .... 01.10 gal. 
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. RockweII Street 

Chicago, DI.
Telefonas Lafayette 4689 

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

* Hardvvare Co., dabar perėmė visą 
blsnj J savo rankas ir duos visose šio 
biznio šakose plrmee klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palntera & Decorators

J. S. Ramancionis, savininkas
3147 So. Halsted Street 

TeL Victory 7281

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Wert 46th Street
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

TcJ. Blvd. 5208
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. KoplrUa dėl šermenų 
Sykai.

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

A. t A.
JUOZAPAS
LUTINSKAS

Mirė Rūgs. 7, 1929 m. 6 vai. 
ryte, 40 metų amžiaus.

Kilo Iš Suvalkų Rėd., Ma
riampolės Apskr., Punskos Pa
rap., Andrijavos Kaimo. Ame
rikoje išgyveno 2 3 mtus.

Paliko dideliame nultudlme 
motevj Benediktą, po tėvais 
Ramonaitę, sūnų Aleksandrą, 
seserį Kotrlną PovIriGenę. bro
lį Joną Ir gimines, o Lietuvo
je 2 broliu: Pranciškų Ir An
taną ir seserį Juzefą.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermltsge avė. iAldotuvės J- 
vyks Antradienyje Rugsėjo 10 
d., 1929. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas Iš Judelklo koplyčios 
J šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
Įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šolse laidotuvė
se.

Nuliūdę Moteris. Hunus, Se
suo, Brolis Ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 

Eudeikla Yards 1741.

GERB. KLEBONAMS, VARGONININKAMS, 
ZAKRISTIJONAMS IR KITIEMS KALĖDINIŲ 

PLOTKELIU IŠNEŠIOTOJAMS!
Pranešame, kad jnu laikas užsisakyti kalėdiniu, 

plotkelių. Per pereitus kelis metus visą 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, 
1929.

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

Plotkelės bus gaminamos iš geriausių miltų, įvai
rių spalvų — baltų, ružavų, geltonų, mėlynų.

PLOTKELIŲ KAINOS.
Nuo 100 iki 400 po $1.20 už šimtų
Nuo 500 iki 900 po $1.00 už šimtų
Nuo 1,000 iki 1,900 po 90c. už šimtų
Plotkelių pasižiūrėjimui turime “Draugo ofise, 

o toliau gyvenantiems ant pareikalavimo pasiųsime.
Labai gražių konvertėJių plotkelėms taip-gi bus 

galima gauti.
Su užsakymais ar kitais klausimais kreipkitės arba 

rašykit;

BROLIS VLADAS
2334 SO OAKLEY AVĖ. CHICAGO, ILLINOIS

Telefonas Roosevelt 7791

I&NUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

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

NAUJI KABIOS*

R . C. A. Radiola 46

$179
R. C. A. Radiola 44

$110
B. C. A. Radiola 66

$225
LENGVUS ISH0KSJIMAS

Išgirskite ir pamatykite pas:

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

Tel. Boulevard 4705

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlna 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 5528

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų Ir Popleroe Krautuvė 

0084 8. LEAVITT ST. Cbloago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

TeL Boulevard 8014

M. YUSZKA 1 CO.
FLUMBING A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

4484 BO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 0500,000.08 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette <788-6718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans A Inmirance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage Ir pa

rūpinant 1. 2nd morgage lengvoms 
lšlygoma

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So Fairfield Avė 

Tel. IJtfaycttei 0456


