o raugo
*tsiov«.uj<
■<
iMtailkų mint), rėmu* ouosimsitallklikas draugijas ■egjungiu. oar.
pijąs ir lietuvių kolonija.i>r<uirK>
litauglaal didele- katant* •
u*™.*
nori. kad toliau pasiiatkv
'.ellikl Jausmai

Katalikai paaaullonya turi Min* u**
davinį, — (neiti | Šeimynas lr | vlauomenę Krlataua mokai*, atnaujinti
tmonlij dvasi*. JSzaua Alrdlea vlaSpa*
tavlmas milijonų širdyse — tai musų
uiduotia “Draugas” padla Jums t*
apaitaiavlmo
darbų atlikti.
Uitat,
skaitykite lr platinkite "Drau**.”
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BOLŠEVIKAI VISU MANDŽIURIJOS
PASIENIU VEDA PUOLIMUS
TRYLIKA SOVIETŲ ŠNIPŲ MIRIOP
NUBAUSTA MANDŽIURIJOJ

BRITAI POLICININKAI J
PALESTINĄ
JERUZALE, Paketina, rū

ne

Illinois under the act of march

ATMETfi DARBININKŲ
REIKALAVIMUS

CHICAGOJE

ROMA, rūgs. 11. - itali-

20 PATRAUKTA TIESON

ARABŲ VADO PAREIŠ
KIMAS
rūgs. 11. —

Arabų vadas, žinomas vardu

“didysis mufti”, pareiškia,
kad tarp žydų ir arabų taikos

ŽINIOS

1S

METAI-VOL.

LIETUVOS

GENERALINIS LENKIJOS

NUŠOVE BEBĖGANT

Nusirito su automobiliu

pasienio policininkas pastebėjo įtartinų pilietį,
Pranešus apie tai sargybos
viršininkui, iš nepažįstamojo
buvo

pareikalauta

parodyti

dokumentus.
Tačiau jis atsakė, kad do

kumentus paliks namie,

bet

juos galįs parodyti. Jis buvo

suimtas ir varomas į nuovadą ištirti, bet pakeliui, sura-

Nuo

BRITŲ ORO JĖGŲ VIRSI- automobilių dirbtuvėj.
NINKAS PALESTINOJ
jis myUa darby

rūgs. 11. — Anot žinių, bolšeGENEVA, rūgs. 11. — Euvikų kariuomenė visu Mand- ropos diplomatai, kurie daly-

dęs tinkamesnę progų, mėgi-

no pabėgti. Sargybiniai paleido vienų šūvį į viršų, bet tam

Ne3 ma į pakalnę nusirito Miss ir kas blogiausia, kad parda- nepaklausius antrų—į jį. PaFelicite Bubi, 17 metų.
vinėja už grašius, lyg kad Le- bėgėlis norėjo perlįsti per vieLake Forest policija jų iš nkija būtų paskutiniu bankro- lų tvorų ir pasprukti į kažko-

žiūrijos 2,000 mailių ilgu pa- vauja T. Sųjungos suvažiavi-

traukė iš parvirtusio automo tu. O visoki “glosai prawdy” kį sodų, bet tuo pačiu momen-

15 ŽUVO LAIVE

sieniu vakar atnaujino puoli-me, daug užimti Francijos mi
JERUZALE, rūgs. 11. —
i nisterių pirmininko Briando Britų valdžia išsprendė, kad
mus.

biliaus. Turi nulaužtų kojų ir ploja

ROTTERDAM, rūgs. 11. — šiaiP sužeista,
eina sumanymu įkurti Europos Ju- palaikyti Palestinoje reikalingų taikų ir ramybę reikalin- Tempiamam į sausuosius do-t
ngtines Valstybes.

Mančuli šone.

C 0 p »

vačiai savininkai, privesti iki
Sheridan
road tilto, kraštutinumo, pardavinėja ir
reiškė, kad jei jam nebūtų bu
vę lemta būti karaliumi, šia- *aiP ^*a^e Forest ir Fort She- tie, kurie visų Lenkijų laiko
ndie gal jis būtų dirbęs kokioj ridan’ automobilia važiuoda- savo privatiška nuosavybe...

cijoj. Laikraštininkams jis pa

EUROPOS DIPLOMATAI išsižadės svajonių apie savo
valstybės atgaivinimų Pales
UŽIMTI BRIANDO
tinoje,
SUMANYMU

MUKDENAS, Mandžiurija,

mūšis

A

ir dirbtuvių vedejų ginčus.
>,r jj-v,
J , ,
. ..
±
Valdiska darbo komisija at.. ,
,1 ... ,
.. . . .
mete tų darbininkų reikalavi,
amų.

taip ilgai nebus, kol žydai ne-

Smarkiausias

ti

Telefonas: Roosevelt 7791

3, 1879

sukonfiskuotas endekų organo
, • ,
J, .
.:
,
.
ninku. Tai yra tie, kurie pa“Dziennik Wilenski” nr. 185
,.,j
,
rduoda žmonėms niekam ver..
.
už straipsnį “ Fanfaronada. ” j
tus visokius serus arba negy- Tame straipsny laikraštis yvuojančias savastis. Tie žmo
patingai smarkiai puola vanės tūkstančius žmonių yra
dinamųjį sanacinį liogerį, saKARALIUS ALFONSAS
nuskriaudę ir tik pastaraisiais
kydamas “tai, kas dabar da-1
MYUŠ DARBĄ
laikais apskrities prokuroro
rosi pas mus, yra generalinis
ofisas juos ėmė spausti.
Lenkijos
išpardavimas en gros
LONDONAS, rūgs. 11. —
et en detail, pardavinėja priIspanijos karalius yra Fran-

j'sį kraštų bus prisiųsti,

JERUZALE,

BOLŠEVIKAI VISU PA
SIENIU PUOLA KINIEČIUS

ai chicago,

gs. 11. — Britų policijos vir jos darbininkai reikalavo vin i
, ...
..
■
IŠPARDAVIMAS
•u , L .
.
Cook apskrities “grand jušininkas Palestinoje pranešė, sose dirbtuvėse turėti savo „ ,, • **
,.
,
, . .
Rugpiūčio 18 d. 23 valandų
,
...
*
,.....................
ry ’ išsprendė patraukti tiekad Londone
rekrutuojama komitetus spręsti įskilusius cor, Qn , •
Vilnius. VIII. 20 (Elta). — Virbalio stoties sode, kur bu,,,
•
v
v
•
•
,
,
.
,. .
son
taip
vadinamų “bu100 specialių policininkų, ku- kokius-nors tarp darbininkų , . ,
„
Vilniaus vaivados įsakymu, vo pasilinksminimas,
vienas

Diplomatai Užimti Europos
Unijos Klausimu
ARABAI REIKALAUJA, KAD ŽYDAI
IŠSIŽADĖTŲ PALESTINOS

nu.

iš didelio pasitenkini- tu buvo mirtinai sužeistas. Su

mo.” Bendrai, visas straips- žeistasis netrukus vietoje mi

nis pilnas aštriausio puolimo rė.

tiek
atskirų
pilsudskininkų
Apžiūrėjus lavonų geležinKai-kurie
diplomatų į tų gas mažas britų kareivių skai- bus
dobiliniam laive
apuolė 6 raudonieji
sumanymų džiaugsmingai at- čius. Jų vietų turi užimti mi- i^ydo baisus sprogimas. Tuo
Teisėjas J. H. Lyle išspre- veikėjų, tiek visos jų politi- kelių policija rado vidaus paTRYLIKA KOMUNISTŲ
. sų Hermano šeikušo vardu ir
Jsineša. Bet dauguma neturi litariniai lakūnai.
lipiku laive buvo daug darbi- ndė, kad areštuoti 26 komu- kos.
PASMERKTA MIRIOP
Leibikio atsargos liudijimų.
-------------J pasitikėjimo
pačiu Bri&nduJ
v.
. ,
ninku ir įgulos. 15 žmonių nistai agitatoriai turi būt paMANČULI,

Mandžiūfffrų iGhal to sumanymo

pagrindo •.

8wdeg^ arba jiuskendo. Kelio- vesti “grand jury” ir teisia-

~

» 7
čia suėmė 13-ų sovietų šnipų mi kiti

? ■

ir karo teismas visus pasmer
kė mirti. Nubausti už sabota

žų

ir

gyventojų

kurstymų

NAUJOS VALSTYBES T.
S. TARYBOJE

militarinis veikimas. Jis veiks
•/
’
iš oro. Bus prisiųsta daugiau

.. .

įstatymu.

SVARBUS CHEMIKŲ
SUSEKIMAS
MINNEAPOLIS, Minn., rū

NUSKENDO ŠVEDŲ
GARLAIVIS

GENEVA, rūgs. 11. — Iš

NAUJAS SOVIETŲ KINI- j T. Sųjungos tarybos Chile reJAI ĮSPĖJIMAS
, spublika išėjo. Tad į jos vie-

LONPONAS, rūgs. 11. —
j'tų priimta Peru respublika.
MASKVA, rūgs. 11. — Nu- į Rumunijos vietų užėmė Jugo-J^ Kopenhageno praneša, kad
sakyta Maskvos su Kinija tai- slavija. Lenkija išnaujo išri-' nb^^endo' švedų garlaivis HeiKinija tai- slavija. Lenkija išnaujo išri
„KU taryZ„ J
~
;mdidl, suskilys, ant povandeka nesipildo, pareiškia bolše
[nirtių uolų. 40 keliauninkų ir
vikai, kadangi kiniečiai taikos
derybų vengia ir visu Sibe-

BANKRUTIJO NORVEGI- 30

pasieniu

išgelbėta

OSLO, rūgs. 11. — NorveMaskva per Vokietijų Kinijai pasiuntė nanjy noty -f^08 komunistų partija ban

cal” Draugijos suvažiavime
fiSkelta aikštėn, kad ūkininkai
stiebų

gali gamintis gazo virimui ir
šviesai. Ir esu lengva tas atlik«. Reinas tik nedidis

geležinis

kubilas

100 ŽUVĘ SU SUOMIŲ
GARLAIVIU
.
-U

Apskrities lakūnas
policmonas

stiebus rauginti. Iš rauginimo

Apkraustė keturis maldnamius

Operos artisto p. Byros vai- Ligi tol jis gyveno Kybartuokas mirė sukapotas gaidžio se neįsiregistravęs policijoj.

¥.___ __ .,
,
K._
ziaus vaikų, kad šis mirė.
,
.
i
Gaidys' smūgius padaręs vaiJ
kui į pakaušį.

Tai retas

H d. įvyko Jurbarko Darbo
,
,
..
,
.
i I ederacijos skyriaus susirm,.
k
| kimas. Susirinkimas buvo gy-

vas ir įdomus, daug buvo atatsitikimas, kad si]ankę ir svečių, kurių tarpe

APIPLĖŠTA VIENUOLYNO j Anų naktį Evanstone plėši- gaidys užkapotų žmogų.
KOPLYČIA
kai apkraustė net keturis pro-

n 1
'testantų maldnamius. SuskalLONDONAS; Tttgt 11. — • tirkT T
•
,
nubitinuuu,
S». ,..
HOLLYWOOD, cai,
Cal., iu
rūgs.
., .
.
(i -e
■
• i-x
ix•
de
seifus
ir
Su audros sulam^riu suomių u _ Apip
iėSta xt
Nekasiausios
dl vlduJ r&stus
skyriai suardyti.
lauja tuojaus nutraukti puo
PrieS partijų iškelta byla. laivu “Kuru” nuakendo' apie 1,',./virauJvno'Tonlv^ta pagrobė “pie 2,400 doL pini
limus, nes kitaip Kinija labai Vienas gydytojau partijai pa- < W0 asmenų, daugiausia vaiXa7ų statula iš i «“is ir {ckiai’'
skaudžiai už tai atsakysianti.

skolino 2,000 dol. ir nesiejo kai. Anksčiau buvo pranešta, Nukryžiavira0 gnlpės ir bra.

VISUR ATMUŠAMA SO
VIETŲ KARIUOMENĖ

tos paskolos

partijos

atgauti.

Kada kad; nuskendę 80.

teisman, jie. pranešė, kad par

MUKDENAS, Mandžiurija,
rūgs. 10. — Mandžiurijos va tijus.
ldžia oficialiai pranešė,

kad

kariuomenė,

pir

miau apgriovus ir sudeginus,
užėmė miestelį Pograničnaja.

Bet po trijų dienų kruvinos

kovos bolševikai iš ten išmu

———————

„ matėsi ir jurbarkiečių mylimas dr. K. Ambrozaitis. Stud.

----------------SHANGHAI, rūgs.
Anot apturimų

visu

žinių, kuone pašaukta kariuomenė.

Siberijos—Mandžiurijos

aL
Abi pusės didelius nuosto-

Januška

skaitė paskaitų

“Naujakusių ekonominis klau
simas.” Perrinkta nauja val-

'
dyba, kurion pateko draugai:
Olandijos senatorius, krikš- Kogt Bajergiug) j. Krikščiū-

čioniškųjų darbininkų

profe-jnas ir Ant Norkaitis. Po su

simų sujungiu internacionalo girinkimo jsira§ė 10 naujų na

GALLUf, N. M., rūgs. 11
Illinois Darbo Federacija pirmininkas p. J. S. Serrarens rių.
‘R.
- Prekybos departamento1 turi metinį suvažiavimų mie- rugpiūčio 19 d. atvažiavo į
?l
CIUDAD JUAREZ, Mekai- lakūnybės
reikalais, biuras ste Rock Island’e.
Kaunu. Jis susipažins su mū
PERKŪNO AUKOS
!ka, rūgs. 11. — Apie 5,000 pradeda tardymus apie didesų darbininkų, mažažemių ir

įmeksikonij
susirinko rinkti lio metalinio orlaivio susidau' kongresan atstovų. Kilo riau- žymų į Taylor kalnų. Kaip
10. — Sės ir muštynės.
Numalšino žinoma, 8 žmonės žuvo. Ieš-

bolševikųkime«įų »» bolševikais mū-

Illinois Darbo F. suva
žiavimas

J.

ATVYKO SENATORIUS
SERRARENS

MEKSIKONŲ RIAUŠES

MOŠIAI VISU PASIENIU

pasieniu jau kelinta diena ei-

puolimas ant Tungning sod-,
vjaug
I

mrenvbės

viršaičiai , pašaukti

tija jau negyvuojanti, benkru-

šti.
Taipat atmuštas

viškio apskrities ir valsčiaus.

Reika-į k™Uj° ir ‘°del visi parjos

galutinų reikalavimų.

bolševikų

.Leidikaitis. Jis kilęs iš Vilka

_
,» .
¥ . Greičiausiai nukautasis bėgo
Operos artisto p. Byros sei. ,
... ..
, . .
nenorėdamas išduoti savo asmų
ištiko
netikėta
nelaime.
I
.
Cook apskrity pradėjo eiti
..
..
¥ .
mes, nes gyveno svetimu varSių
vasarų
jis
su
seimą
a•
,
.
,,
pareigas policmonas lakūnas,
.
A. .....
du prisidengęs.
“R.”
maJoras B- E°y“- Piimoje tostogavo savo tėviškėj.' Pa- į
nemunėlio valsčiui.
™,oie J1“ Prlžlurės,-kad apsDARBO FEDERACIJA
Ten,
pasirodo,
pasitaikė,
krities
ribose
orlaivius
valdyGYVUOJA
.
.e
ls
matyt, didelis ir reto piktu
__ t,_ ’
mo gaidys, kuris taip sukapoRn?)iūėio mėn.

sukapotus ne alinul-

pasidaro gaaas.

JOS KOMUNISTAI

puola rusus.

gs. 11. — “ American Chemi

iš komy (kukurūzų)

i Tačiau jo tikra pavardė yra

GAIDYS UŽKAPOJO

mi einant valstybės isdavybės

orlaivių ir lakūnų.

prieš teisotų valdžių.

rijos—Mandžiurijos

.

............. ** “ —-

MONSIGN. SEIPEL GAL
VĖL BUS PAKVIESTAS
VALDŽION

DR. ECKENER PA
GERBTAS

naujakurių gyvenimu. Garbi-!
ngasis svečias

su prof. Pr. žinia, kad rugpiūčio 19 dienų

Dovydaičiu ir dr. K. AmbroHAMBURG, Vokietija, ru- zaičiu važinėjo
po Suvalkų
•
'
== gs. 11. — Hamburg-American kraštų ir vietoje
susipažino
dos nuomonės, kad tik mon- garlaivių bendrovės direkto- su darbininkų padėjimu. Va-

koma tos nelaimės riežastis.

Iš Trakų apskrities gauta
Giedraičių valsčiuj

Vaikučių

polivarke perkūnas

trenkė į

Jurgio Graužinio kluonų. Jame buvo sukrauti visi rugiai

gali respublikų riai išsprendė, kad žinomas o- kare svečiui zitietės su kan. ir dobilai.
Kluonas su visa
patvarkyti ir išmintingai vai- rlaivio “Graf Zeppelin” ko- P. Dogeliu prieky iškėlė vai- manta sudegė. Nuostolių pa
dyti. Tai dėlto, kad juomi vi- mendantas Dr. Eckener ir jo šęs, kuriose dalyvavo ir kele- daryta apie 17,000 litų. Be to,
sign.

Seipel

VIENNA, Austrija, rūgs. si pasitiki. Kur yra pasitikę- žmona kaip ilgai gyvi būsiu tas žymesniųjų Lietuvos ka- perkūnas pritrenkė ten buvuMančuli šone bolševikai bo-tnri yPai' ">■
mbardavo kiniečių pozicijas ir > Sone- T» mie8,eli bol8evi- 11. — Čia ir visoj Austrijoj jimo, tenai gyvuoja ramybė Šios bendrovės garlaiviais ga- talikų darbuotojų.
“R.” sius du darbininkus.
“R.”
po to iškėlė puolimų. Bet at- >> '*Pffri<>vė a™oh» Šoviniais kalbama ir nusakoma, kad a- ir tvarka.
lį veltui kur tik nori keliauti.
muSti
ir bombomis iš orlaivių. Su teinančių žiemų visos politi
Mons. Seipel iš valdžios pa
SKĘSTA PANELES
PINIGŲ KURSAS
naikinta geležinkelio stotis.
nės Austrijos partijos išnau sitraukė, kada prieškrikščioni
ĮKRITO I NEMUNĄ
Bolševikų kariuomenė įsiKinijos valdžia, kaip priu jo į kanclierius pakvipsiančios
škos partijos nuolat priešino
Rugpiūčio 19 d. besimaudy
Lietuvos 100 litų
$10.0<
briovusi į Sui ^an distriktų, ne$a, (jar daugiau kariuome- buvusį kanclierį
monsignorų si jo sumanymams. Gi prieši
Rugpiūčio 19 d. vakare ties dama Nemune apie 14 valan
Britanijos 1 sv. sterl
4.8r
tarp Amūro ir Ussuri upių.
'Jlįg siunfta j Siberijos pasieIg. Seipel, kurs šiandie pro nosi vien dėlto, kad jis yra Kanto gatve įkrito į Nemuną dų nuskendo Janina Rakaus
Francijos 100 frank
1!»’
.......................
......... nį.
fesoriauja. Visos tarpusaviai kunigu. Socialistai juom-,daug B. Einikaitė, tačiau praeivia kaitė, 18 metų mergaitė. Ji ta
13 8*
Belgijos 100 heliri'
CHICAGO IR APYLIN-' Daug pabėgėlių suplūdę į kovojančios politinės partijos, pasitikėjo. Bet jo neapkentė ms pasisekė ištraukti iš van rnavo “Vyties” bendrovės
Italijos KM) lirų
KĖS. — Saulėta ir vėsu.
Harbinų, Mandžiūrijoj.
<<
net ir socialistai, yra viėno- kaipo kunigo.
dens dar gyvų.
“R.” knygyne.
R.”
Vokietijos ’’’O nia-ip

I

i

DRAUGAS

DRAUGASn

Trečiadienis, Rūgs. 11 d., 1929

“Kaip žinoma, prieš dvejetu metų Lietu
NAUJI RINKINIAI CHICAGOS GAMTOS MUZĖJUI.
voj buvo įsteigtas savaitinis laikraštis “Mu
IMb* kasdien, ICakjma sekmadienine
sų Rytojus”. Jis dabartinės vyriausybės bu
PRENUMERATO8 KAINA: Metams —
Pa
vo subsidijuojamas ir valdžios žmonių palai LIETUVI, NEUŽMIRŠK
įkus aukštesnėn. mokyklon —
šei Metų — »J.BO. Trims Mėnesiams — *>.••> Vienam
Mėnesiui — 76a. Europoje — Metams |7.#», Pusei Ma komas; iš kitos pusės būdamas prisidengęs
VILNIAUS!
gimnazijon; jiems būtinai rei
tų — *ė.ėO, Kopija .ėlo.
nepartingumo kauke, jis turėjo neblogo pasikalingą, musų pagalbą, nors
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne<xaminėsime mokslo įrankiams knygoms įMaa, jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam sekimo. Bet paskutiniu laiku jo orientacija! Sj)ali|| g
Skalni palto lenkių.
pradėjo krypti "vilkiškos” politikos link™,1 liudnaa metiues sukaktuves, sigyti. Vilniaus Lietuvių Lab
Rečaktorlue priima — nuo 11:11 lkl 11:11 Tai.
o artimiausioj ateity jis turi visiškai pereit .'kuomct ..bracia pOlaci” vi- darių draugijos Komitetas sa
kasdien
“Vilkij” štabo žinion. Jo sumanytojams ten-1liugingu budu ažgrobė musų vo lėšomis užlaiko Didžiojo L.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Lietuvos sirdj K. Vytauto gimnaziją, keletą
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki & ka pasitraukti. Bet jiems duodama atlikti
kia pat misija Amerikos lietuvių tarpe, būtent i_ vilnių
9 diena kiek.
vat po piet
pradžios mokyklų ir amatų
deleguojamas vienas asmuo Amerikon, kad jis •v.(snas tįkra8
mokyklų su keliolika prie
ten įkurtų tariamų nepartini laikrašti, kuris, 1^.^ pasil.yžimQ kovoti taip glaudų karo našlaičiams. Tų |
išsiplatinęs, ir tenai, Amerikoj, paskui turės y . kQ, vilnius h. vgl bus visų įstaigų užlaikymas rei- į
LITHUANIAN
DAILY
FRIEND
•
remti Lietuvos “vilkų” žygius. Tam tlkdul;
b lietuviams.
kalauja daug išlaidų, kurios
Publlshed Daily, Ezcept Bunday.
tas
asmuo
gaus
iš
vyriausybės
gana
didelę
įh-p y
istorijoje
rasime
aneturtingiems vilniečiams la
BUBSCRIPTIONS: One Tear — 11.00. Slz Months
— |S.SO, Three Months — tt.OO. One Month — Tie. nigų krūvų, apie S0 tukstamiių dolerių. S«atsitikim, kur taip bai sunku pakelti, todėl visi i
■urope — One Tear — $7.00, Slz Months — lė.ll.
prantamas dalykas, kad tas misionierius at-]begėdižkai
paniekinta geros valios lietuviai, minėda
Copy — .01c.
Advertlslnų ln “DRAUGAS” taringa best nesalta.
važiuos visai kaipo privatus asmuo k jotai irotartia ir duotasai
nes mi Vilniaus užgrobimo sukakAdvertlalng ratee on appllcatlon.
vyriausybės
įgaliojimų
visai
nerodys,
bet,
rei-j
y(>s
dy
.
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Suvalkų
gu_ tuve3< prašomi ty sukaktuvių į
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chieago.
kalni esant tą gal ir užginčys .
i tarties pasirašymo, kuriąją minėjimo pajamas skirti Vii-į
Matote, kokių priemonių tautininkai žada1 einant Vilnius, Gardinas ir niaus Labdarių Draugijos Ko- į
imtis, kad' ir mums Voldemaro diktatūrą Į kitos grynai lietuviškos žemės mitetui aukščiau
.............
~ i ’*
minėtoms
pripažintos Lietuvai, bet raša- kultūrinėms įstaigoms palai-1
‘prigy džius”.
v .
v
, ilas dar nenudžiuvęs buvo, kyti.
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Ką toks tautininkų ziygis reikštų, patys,. .
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v. . kaip paties lenkų gaivos 11 Tiktni tautiniai susimate
skaitytojai gali tai suprasti. Lietuvos piliečiai i
.
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calės at-’
užkraunami
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Amerikos lietuvių visuomenė dabartinei
Atvaizde, matome Harold J. Coolidge, kuris Kelly — Roo
. neva dėl
i , lesų
v , ,
vi
.i nerolas Želigovskis su galicijo- ]j0y0įį Lietuvos pavergtąjį Vii
dama,
stokos
uždaromos
mokyk,
.
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.
i
fe
Lietuvos vyriausybei nėra palanki. Del ko
sevelt ekspedicijoj Indo — Kinijoj nušovė ir Chicagos Gam
d ’
4
nų. gauja, pasivadinusių tu- nių, tiktai ........
j ,..i
musų
padedami
.
taip — ir aiškinti, berods, nereikia.
los, dėl tos pačios priežasties siaurinama Lie-,, .v.,,
, .v »
tos muzėjun pargabeno nauji} rinkinių paukščių. H. Coolidge
tuvos universiteto autonomija, atimama arba Į**“* ’
budu s ' ,vilniečiai greičiau apsišvies ir
Amerikiečiai priprato prie demokratingos mažinama pašalpa katalikę mokykloms, visur .Pakah° Puole J“*“™“ “^P /tautiniai atbus, gi kuomet jie yra buv. prezidento Coolidge giminaitis ir narys Harvardo
universiteto štabo.
tvarkos gyventi ir laisvai, nei kieno nevaržo
matoma trukumai, ir užsienio paskolos reika-! /
w
nūs tautiniai tvirtai snsipia
mai veikti, kuomet Lietuvoje įvesta diktatū
tautininku navtiios n,a- Į’*™“*
kuomet į, dvasia bus ne.,
ra, prie kurios organizacijų, spaudos ir net lingumas, o tuo tarpu tautininkų partijos pro
Viso pasaulio lietuviai, ne-, pergaĮįma ,tuomet tiktai, mu- praeitą pavasarį laikus pasi-jkų kliūčių. Nors jis šiandie
jau paskirta) 5O'
5( V. . , .
..
,
v.
asmens laisvė yra suvaržyta. Amerikiečiai pagandai manoma ( o gal jaužiūrint kur jie gyventų, sias gų pa<jedami, jie nusikratys baigė. Vokietijos parlamentas vokiečių tautoje yra turtingerbia konstituciją, kuomet Lietuvoje ji po tūkstančių dolerių! Toks elgesys iššauks di- Vilniaus užgrobimo sukaktu- lenky jungą, tiktai padėkime jam laiko neprailgino ir štai glausiu žmogum, nes turi di
tižiausio pasipiktinimo, o ir griežtų protestų.
kojų paminta.
vės mini ir primena augan- jįenis apsišviesti, padėkime jų imta spėlioti, ką apie tai ma delius žemės plotus, bet neGalų gale tai bus išmetimas taip reika- čioms kartoms biaurų lenkų jaunuomenei pasiekti bent [no patsai buvusis imperato-(beturi Vokietijoj didelių nuoPrie tokių aplinkybių ir norėti negalima,
kad Amerikos lietuviai butų palankus tokiai lingu Lietuvai pinigų į balą. Tautininkų pro-1 plėšrumo ir begėdystės žygį. pradžios ir vidurines mokyk- 'rius. Spaudos atstovai ne kar- 'savų rūmų, nei vienos pilies,
vyriausybei, kuri uzurpavo tautos teises ir su paganda nė spaudoje, nė gyvu žodžiu čia ne- Į Amerikos lietuviai kaip pra- ios mokslą, tuomet Vilniaus tą mėgino jį Olandijoj matyti kur galėtų gyventi. Kad įsi
varžė konstitucijos garantuotą piliečių laisvę turės jokio pasisekimo. Didžiausia agitacija' eity> taip įr šįmet, kur tiktai ' išvadavimas bus užtikrintas, ir iš jo tuo reikalu žodį iš gyti atatinkamus puošnius rū
mus, jam prisieitų daug piniir bendrai — asmens neliečiamybę.
ir gudriausia propaganda nepakeis Amerikos ran(jasi didesnis būrelis, šias' Spalių 9 dieną, Vilniaus gauti. Vis nepavyko.
Dabar artimieji buvusiam « i5ldsti’ toli dau«ian’
Gal ne vienam iš diktatūros šalininkų lietuvių visuomenės demokratinio nusistaiy-;liudnas sukaktuves privalo gedulio dieną, visi minėkime,
išleidžia bud&maš
:tinkamai paminėti.'Bažnyčioje'gį tos' dienos11 pajamas škir- imperatoriui asmenys paduo šiandie
ir čia norėtųsi panaudoti
^pačius metodus,
Doorn
’
e,
Olandijoj.
------------į laikoma pamaldos už žuvusius kime Vilniaus lietuvių švie- da, kaip jie sako, teisingų ži
kaip Lietuvoje, uždaryti musų spaudai “bur
ną” ir uždrausti gyvu žodžiu kalbėti apie Lie GEDIMINO ORDENAI AMERIKIEČIAMS. ^Lietuvos karžygius, salėse pra-jtimui, o Vilnius bus musų!
,nių apie buvusio imperato- Be to, Vokietijoj gyvenda'kalbos, tai dienai pritaikinti!
tuvos vidaus politinę padėtį. Jei butų galima,
riaus nusistatymą. Būtent, jis mas jis turėtų mokėti aukštus
K. J. Krušinskas,
/koncertai, lošimai ir t. t. Vieir čia prievarta butų norima priversti nusi
Fed. Sekret., jokiu budu nemano gryžti į valdžiai mokesčius. Tai butų
Kaip rašo Lietuvos spauda, Gedimino or- Rokįu,
kitokiu budu? gulig
lenkti tautininkų vyriausybei. Tačiau to pa
savo šalį, kur jam ilgiausius nereikalinga nauja našta, ka180 Hale Avenue,
daryti negali, nes mes gyvename laisvoje ša denais bus apdovanota ir penkiasdešimt ame- :yietog aplinkybių bet visi prlmetus puikiai gyvenosi. Bet da jis šiandie savo lėšomis tuBrooklyn, N. Y.
rikiečių, žymesnių lietuvių Veikėjų. Dabai ;yalo giag gukakt’uVes minėti)
lyje.
I jo noras esąs jam mirus bū ri išlaikyti daugybę savo di
jau sudaryta tam tikra komsija, kuri tuos 50
garbingak žuvusius lietu-1
Tautininkams, ypač p. Voldemarui, kuris vertų ordeno išrinks. Paskum jiems ordenai yiy karžygius tinkamai pa-, PASILIKSLĄS IŠTRĖMIME. ti palaidotu savo šaly, Postda- nastijos narių.
n ie, šalę savo žmonos imperair šiandien dar nėra atsiskaitęs iš tų pinigų geresne proga bus iškilmingai įteikti. 0 tie, gepbtj
Tuo buvusio imperatoriaus
sumų, kurios buvo siųstos jo vardu, kaip Lie kurie ordenų negaus, irgi nebus pamiršti: jų
Kada po nepavykusio vokie- torienės Augustos Viktorijos. nusistatymu daug susirūpinę
tuvių tautos atstovui, vykusiam į Paryžių tė- pavardės bus įrašytos speciališkoje amerikie- ! Nežiūrint mus visų dedamų čiams karo Vokietijos impeia- Kad buv. imperatorius ne vokiečiai monarchijos šalinin
myti taikos konferencijos eigą, labai norėtųsi čių knygoje Karo Muziejuj. Be to, ten bus 'pastangų, \ ilniaus mes neat- torius pabėgo į Olandiją ii nori Olandijos apleisti, yra kai. Visais laikais jie darbapriežasčių ir kliu.
...
,
Amerikos lietuvius pakreipti į savo pusę. Bet sužymėti ir visi jų nuopelnai.
įgausime be pačių 'vilniečių pa- kada Vokietija pakeista res» daugehs
®
.
...
. v
vosi uz monarchijos atgaivikaip?
! galbps, gi vilniečiai yra gana publika, pirm visako išleistas cių. Svarbiausioji priežastis, .
tai jo išdidybė. Jis nenori tiek
gl dahar baigia n>'ktl
dikčiai sulenkinti, tautiniai nepaprastas įstatymas, kuGavome žinių, kad tautininkai prie to
nusižeminti, kad gyventi res- ;l'enls paskutinė viltis,
“L. Žinios” rašo, kad V. Gustainiui il dar nedaug susipratę ir prie riuomi buvusiam imperatoriui
nusprendę eiti propagandos keliu. Einą gan
publikoj, kur nesenai buvo
dai, kad tam tikslui busią paskirta 50,000 do giau Genevoj užtrukus “Liet. Aido” redak to materiale jų padėtis labai buvo uždrausta gryžti į savo
SKAITYKITE IR PLATIN
galinguoju valdovu.
žurnalistų
'
bloga.
Jie
savo
lėšomis
labai
šalį.
Tas
uždraudimas
buvo
torium
numatomas
dr.
Purickis
lerių valstybės pinigų. Vienas musų korespon
f mažiai kas gali leisti savo vai- laikinas. Sakomam įstatymui ! Bę to, yra ir įvairių technišKITE “DRAUGĄ”.
sąjungos pirmininkas.
dentas mums taip praneša:
u
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t
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(Tęsinys).

Centro iždininko raportas:
“Per šiuos 1928 — 1929 metus Fe
deracijos iždininko veikimas buvo labai
siaurose ribose: money order’ių ir čekių
nuo Federacijos sekretoriaus priėmimas
ir Federacijos valdybos nurodymu išmo
kėjimai.
Esu priėmęs Federacijos iždan $2,430.44
Esu išmokėjęs ............................ 2,235.04
Federacijos ižde liko ......... $195.40
Kun. J. ftvagždys, ižd.”
Iždininko raportas vienbalsiai pri
imamas.
,
Sumanymų priėmimas.

Sumanymų ir rezoliucijų komisijos
vardu p-ni A. Nausėdienė skaito kongre
sui atėjusius sumanymus, iš kurių šie
priimami:
1) Devynioliktasis Federacijos Kon
gresas pakeičia organizacijų ir draugijų
narių mokesčius j Federacijos centrą. Vie
toje mokesčių po 6 centus nno nario,
ateity visos centralinės, kaip fraternalės

taip idėjinės, organizacijos mokės į cen
trą mažiausia dešimts dolerių į metus,
o visos draugijos, kuopos bei kliubai mo
kės mažiausią po vieną dolerį į metus.
2) Kongresas ragina visas lietuvių ka
talikų kolonijos laikyti metines konferen
cijas. Pagiria tas kolonijas, kuriose to
kios konferencijos jau yra laikomos.
3) Kongresas ragina lietuvius vie
nytis su ukrainiečiais kovoje su bendru
priešu — Lenkija.
4) Pavesta busiančiam centro rašti
ninkui pervažiuoti lietuvių kolonijas, kad
prijungus visas lietuvių katalikų orga
nizacijas ir draugijas po Federacijos vė
liava.
5) Kongresas paveda busiančiai cen
tro valdybai imtis griežtų priemonių iš
rinkti paskolintus pinigus iš «tų asmenų,
Amerikoje ir Lietuvoje, kurie eidami mok
slus pasiskolino iš Federacijos, o dabar
jau yra mokslus baigę ir pasiturinčiai gy
vena, bet paskolos grąžint nesistengia. Iš
grąžintųjų gi paskolų Federacija pasiža
da ir toliau šelpt neturtingus katalikus
stodentus.
6) Kongresas pageidauja, kad Fede
racijos skyriai rūpintųsi surengti, veltui
— be įžangos, literatinius — moksliškus

vakarus, kaip tai, paskaitas, prakalbas,
judamus paveikslus, etc.
7) Išklausius p. Gasparaičio praneši
mą apie Lietuvių Filmų Bendrovės susiorganizavimą, kongreso dalyviai tą dar
bą užgyrė ir pažadėjo moralę paramą.
Rezoliucijos.

Federacijos XIX kongrese priimamos
sekamos rezoliucijos:
1 Jaunimo klausimu.
L. R. K. Fed. XIX Kongresas, iš

klausęs referato ir kalbų “Jaunimo
klausimu” nutaria:
1) Raginti visus lietuvius tėvus siųs
ti savo vaikučius į lietuvių parapijines
mokyklas.
2) Kongresas kviečia visą lietuvių
jaunimą dėtis į L. Vyčių organizaciją.
3) Pataria lietuvių parapijoms ir ko
lonijoms steigti jaunimui patogias spor
to užeigas, kliuhus ir gimnazijas. •
4) Kreipia domės mokyklų vedėjams,
kad laikas susirūpinti daugiau įnešti lie
tuviškos dvasios į vaikučių auklėjimą.
5) Kongresas mano, kad lietuvybės
paląikymui yra būtinai reikalinga, kad
tėvai mokytojai ir musų vadai su augan
čia Amerikos lietuvių karta kalbėtų kuodaugiausiai lietuviškai.

ten yra gyvenimas kur yra veikimas, o
džiaugsmu sutinka žinią, kad Lietuvių be bendrojo katalikiškojo veikimo Lietu
Kolegijos įkūrimas artėja, Kunigams Ma vių kolonijos išnyks.
rijonams skiriant Kolegijos % Vajui vesti
3 Blaivybės klausimu.
savo vienuolijos nafį, Kolegijos Direk
19 Fed. seimas pagiria pilnųjų Blai
torių kun. Dr. J. Navicką.
vininkų pastangas įkurti visose lietuvių
Užtat Kongresas nuoširdžiai ragina
kolonijose blaivininkų kuopas, ir prašo
visas lietuvių kolonijas, parapijas, drau
dvasios vadų ir did. gerb. klebonų pagel
gijas ir pavienius asmenis, ypač Federa
bėti šiame blaivinimo sunkiame darbe.
cijos skyrius gausiai paremti pastangas
4 Vilnius.
sukelti reikalingų lėšų Kolegijai įkurti.
A.
L
R.
K.
Fed. 19 Kongresas ragina
2 Už bendrąjį Katalikų veikimą.
19 Fed. Kongresas randa reikalinga Lietuvos visuomenę ir jos valdžią nenu
paskutinti visus lietuvius katalikus prie ilstamai siekti Vilnių ir Lenkijos užgrob
bendrojo veikimo, nes katalikų akcija, tąją Lietuvos dalį atvaduoti.
Fed. 19 Kongresas sveikina ilgų metų
sulyg Sv. Tėvo Pijaus XI daugelio nuro
dymų, yra privalomas visiems katali darbuotės patrijotę p nią Em. Vileišienę
kams. Kongresas konstatuoja, jog Ameri ir pažada galimą pagelbą jos pastangose
kos lietuvių katalikų veikimo centras yra palaikyti pavergtosios Lietuvos kulturiL. R. K. Federacija, į kurią privalėtų dė nius židinius.
tis visos katalikų draugijos, organizaci
5 Pasaulinė paroda.
jos ir pavieniai žmonės. L R. K. Fed. yra
Fed. 19 Kongresas pozityviai remia
vienintelė organizacija, kuri subendrina Pasaulinę Parodą Chicagoje. Kviečia vi
visą lietuvių katalikų veikimą.
sas lietuvių kolonijas sudaryti planus,
Todėl 19 Fed. Kongresas ragina vi kaip lietuvių tauta bus atstovaujama
sų kolonijų visas draugijas susiburti į šią Chicagos Pasaulinėje Parodoje 1933 me
A. L. R. K. tvirtovę, kuriant, kur nėra, tais.
Federacijos skyrius, o vistli kitur padau
ginti bendrąjį katalikiškąjį!veikimą, nes
(Bus daugiau)
6)

19 Federacijos

Kongresas

su

TreęiaJieiŲS, Rųgs. 11 d., 1$2$
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Efe
langus, tartum gerai susidai
navęs choras jas dainuotų —
taip bent atrodė klausiusiems.
Klausėsi jų garsioji Civitavecchia, klausėsi mieguisti ge
ležinkelio tarnautojai ir ma
žesnėse stotyse. Aplink buvo
tylu ir tamsu.
Senesnieji kunigai pyko ir
rengėsi rėksnius pro langus
išmėtyti, ypač jų pravadyrių,
bet atdari langai greičiau nu
tildė f,'-*
gerkles,
—, kaip jų barimai.
ua.unai

D B X U B X

b
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Įėjimo, nes viena jau buvo 11- [matė daug garsių valdovų: jį reikalingi išlaikyti tėvą ir se — Prašau 'pusę bilieto.
ta valanda, o antra jautėme, į griovė Eridrichas Barbarossa, serį.
— Kaip tai? Juk tamsta esi
kad reikia naudotis paskuti-: valdė imperatorius Karolis V, Nelabai senai kiti jūreiviai suaugęs vyras.
ne proga. Po pusryčių, užsi- j Napoleonas I, jis buvo nepri patyrė, ką Sugi daro su aptu — Nu taip, bet aš viena aki
Kipšas pripažįsta, kad ber
Prof. Kampininkas
mokėję po 5 liras tramvajum. klausomos Lombardijos sosti- rima kas mėnesį menka alga. mi nematau.
ti kruopas, ryžius einant jau“reservato” nuvažiavom į ka nė ir Austrijos valdžioje, kol Tad jie ėmėsi kai-kada jam
nieinsiems iš bažnyčios, yra
pus, kurie neprasčiau įrengti pateko suvienytos Italijos Ka gelbėti, kad padidinus kas
Veterinarijos kvotimuose.
pagoniška, tat jis ir Šv. Raštą,
ir
gerokai
panašūs
į
Romos.
ralijon.
Dabar
jame
priskaimėnesį siunčiamą jo tėvui pisenąjį, ir naująjį testamentą,
Negabiam savo studentui,
Kai
kurie
gyrėsi
nuvažiavę
už
[
tomą
per
7(X),0(X)
gyventojų,
f
nigų
sumą.
ant pagoniško kurpalio tampastatė sąlygą?
lirą, bet kas jais tikės, o an-1 Retas kas negirdėjo apie I Pagaliau apie Sugi nepap- profesorius
p°' , -^-,1
tra, ar jie išmano, koks skir pasaulinę garsenybę, milžiniš rastą sūnišką meilę patyrė lai kad jis duos jam tik vieną
Esą, pasaka apie sutvėrimą'
tumas važiuoti paprastu tra ką Milano Dom’ą (katedrą), vo viršininkas. Japonijoj toks klausimą, į kurį jeigu studen
Adomo ir Jevos yra paimta iš
.
.
mvajum ir “reservato.” Grįž pastatytą iš marmuro. Tai vaikų prie tėvų prisirišimas tas atsakys — kvotimai skai
pagony Pasakos apie Kris- Naovargis MTO padarė. vie
dami apžiūrėjom Kolumbo na XIV šimt. gotikos stebuklas, Jg senovės labai branginamas. tysis išlaikyti, bet neatsa
taus gimimą, pagalios apie aas jrtn).
. k
kmus, juk čia jo gimtasis niie- bažnyčia su miškeliu puikiu Tad viršininkas tuoj apie tai kius — bus laikomas neišlaiApie ciciiistinį Ciceros
Nekalta Prasidėjimą ir-gi im- t(g ant galiuko pasidėjo, mostas! Netoli stoties pastaty-! statulų ant stogo, 148 mtr. li pranešė karo laivyno ministe- kusiu.
“idpją”.
tos iS paK°nl!' Dar dan8i“’ teriika galva- atsidūrė ant
Profesorius ir klausia:
tas puikus paminklas Naujojo i gurno ir talpina per 40,000 riui ir pastarasis išsprendė
Lygiai metai atgal, Ciceros ,"Tiki“ > “ev» TOv* Visa8a‘ kaimyno peties, kai kar ir Pasaulio atradėjui, mat ką < žmonių. Įėjęs pro didžiules,
— Kiek arklio ausy yra
Sugi viešai apdovanoti ir at
--------- .------ ...
. - n»”, kuriuos sudėjo 12 apašta- pri(.Hngai _ visi dėjosi mie.
plaukų?
“kipšas” buvo labai susisie
Genua išaugino — žmogų, dėl meno atžvilgiu labai vertin žymėti.
lt),
jau
Kristui
j
daug,
įženg?
Taip
ko
,
prašvit0
lojęs katalikų padėtimi. Uode
kurio
atradimo persivertė gas, bronzos duris, patenki vi— Tūkstantis, — atsakė stu
______________________
gus,
kipšas
randa
taip-gi
iš
j
VlS
gražus
jūros
vaizdas
su
gą paslėpęs, visur lindo tarp
aukštyn kojom visas ano me sai tamsion katedron, nes pui-1
dentas.
pagonų
paimtu.
(uolotais
krantais
išblaškė
parapijonų, kad suardžius jų
to Europos gyvenimas.
kiais spalvotais paveiksliais iš- <
— O iš kur tai žinai?
Užsukome į uostą. Kai ku puošti vitražai maža praleid- j
vienybę. Buvo organizuojami Aišku, šiuose klausimuose snaudulį, ir daugumas įrėmė
________
— Čia jau kitas klausimas,
i rie laivai buvo pasiruošę iš žia šviesos. Nepaprastas didu
valkatos, kad sukėlus šiaudi ‘‘kipšas” pasirodė labai žiop-1 nosis į langus.
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— Padėtis labai rimta, aiš
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— Šį pavasarį į kariuomenę
Teisingai.
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— Kas norės jus iškasti, [urvo sienų. Iš pradžių dar maToronto L. R. K. Jaunimo laimykį. O progos buvo!
Ti i
tegu prasmenga žemėj drau-.tė viršum galvos tamsų dan- 'k uopos ‘Švyturio” įvyko pas- Cia Hudsono gražuolės tik Į
gų ir žvaigždutę ties pačia _____
kutinij. vasaros sezono pikni- švaistosi pardavinėdamos ti■■ -i dtai ■ ii. i >A, ■
ge su jumis.
Tas ūkininkas turėjo bernų, duobę mirgsint. Bet greit ir ;kag 31 d rugpiažio Pasitaikė kietus laimėj“™ gražių siu-į
di(jna; ma]onns 0 vinių.
I
kuris kluone nakvodavo ir tai pranyko, o žemė ties juo labai
mylėjo vienturtę ūkininko du vėl susiliejo, kad nė žymės'rag Kurie jautėsi Uetuviai ^1 Ten vėl darbščios montellie-,
kterį, labai dailių ir puikius neliko, jog ji persiskyrus bu- lap|inkybt.s ,eidOj neatsižvelgė,t5s ir '“"rencietės išsijuosu-.
'kad Toronto eksibišinas trau-\810s dirba’ kad tik viskas iS‘
blynus kepti mokančių mer voTaip tris dienas ir tris nakatvaHaVo } pikni^. tarp ‘eitų sėkmingai.
|
gaitę. Bet jis žinojo, kad ūki
ninko duktė jam vis tiek ne- pis krito jis žemyn, kol ket- i'savų
sesu6hj pasilinks-'! 0
bcsakyti aPie worteks, nes tėvas jau buvo nu- virtąjį rytą, baisiai susitren- minti Be t’0> da daiyvavo ke.\cesterietes! Tos, kaipo šeimatęs žentą. Todėl vargšas ber jkęs, atsimušė į kietas grindis. ietas’sveč.ių’iž Detroito k t niiniftkės> pasinėrusios dar
nas tų naktį nemiegojo, tik du- Gerų valandų pagulėjęs atsi-'p j 'Tuu^ is Eoclle’sterioĮ buose. Čia reikia priimdinėti
šaudamas minėjo ūkininkaitės stojo ir pradėjo dairytis. Ap- N y p gukįų šeimyna ir dar bus’ais įvažiuojančias vieš’ nias sąjungietes, ten reikia
vardų ir širdies gilumoj bai liukui nė mažiausios dvasios. kiti.
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talkininkerns iš kitur snvaturtingas. Staiga jis išgirdo
Nepamirškite pasiimti giminėms į Lietuvę dovanė
gale peludės kažkų skambant. Įnojo, kur eiti ir ką pradėti. ,klluc!^ aGS V1°ni agltaVo nei, žiavusioms, čia vėl pildyti saPribėgęs pro sienojų plyšį pas į Tada jo akys priprato prie/1.’ kltl ltoklas kalkas leido< Vo pareigas. Nėra laiko nei
liu. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
tebėjo baltą šešėlį tamsoje ir [neaiškios, lyg pro didelės mig-//irdĮį’
te’ atsikvėpti.
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
Tačiaus aišku, kad be nasuprato, kad tai ūkininkas pi- das prasiveržiančios šviesos. gu jis ir šoka sau; treti polinigus slepia.
ĮJis toli kuL nž daug mylių C1*jai beg‘°
kad gfenmo, r}ų. susįkia.Usy,nO) be gei>Os va“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
— Dykai užkasi juos, dėde, 'pastebėjo namus ir suprato, linlonado dalyviams buvo Ptk',dovybgs tas darbas nebūtų ėLietuvos Bankus, kurie tedda gėrę, teisingę ir greitę
— nusijuokė sau bernas ir Jkad pateko į požemių karalys-,mnke duodania-Bet viskas bu'' jęs taip sklandžiai.
patamavimę*
net pralinksmėjo.
Tada pasuko jis tų namų ™ veltuiį
^tuvių plepa■
- ..... .
Į antrą dienų po to ūkiniu- pink ir visą dienų sunkiu,, ak- la\’ nenutrauke nuo pikniko,
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čeknuseltaf
kas mirė. Jį palaidojo ir ant meninis užverstu' keliu ėjo, kol Pobc’Ja nieko nerado, ir visi
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
liežuvninkai nuėjo kaip muilo
kapo pastatė medinį kryžių. juos priėjo.
užvalgę.
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori
Don'f rafier wilh Dandruft, Pimpis*.
G bernas nuo tos dienos ne Buvo tai iš stiprių ųžuolinių
Blemilhei and other annoyinf akin irrtBroliai ir sesės, Toronto lie- (adona. Žemo antiaeptic liąuid is the sala
Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės!
gauna ramybės ir vis galvojo: sienojų suręsti rūmai su gerai
mare
way
to
rriiet
Itching
ohen
disappeam
— Jeigu aš turėčiau pini užrakintais vartais. Jis norėjo (tuviai, kurių širdyje dėga tė
evemight. Splendid for Sunbum and Patam
gų, galėčiau įsigyti timsrų žir Įeiti į vidų tardamas, gal pa- vynčs meilė, katalikų tikėji- Ivy. All dnigguts 35c, 60c, $1.00.
gų ir užsėdęs nujuoti į Vil valgvt gausiąs, nes diržas, ;n,as, darbuokitės. Nors dabar
niaus miesteli, kur šviesias pa .nors ligi' paskutinės sagties su (liūdnos dienos musų eilėse,
sageles į bruką nudilinčiau, veržtas, nesilaikė ant kūno ir,nes kunigo nėra, bet nenusi- ren vicinr i r urTATiene ii
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, IH
Dievo Motinai nusilenkčiau ir smuko;
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
gražių dovanų" ūkininkaitei
(Bus daugiau)

WORCESTER, MASS,
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PAŠALINK RŪGŠTIS
IŠ SAVO KONO

ftip

TORONTO, KANADA.

JŪSŲ GIMINES
Reikalauja PinigD

Itebisg 8kln
(fulcfily Relieved

žemo

DRAUGAS PUR. CO,

Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vaL ryto iki 8 rak vak

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, ILL

tiniai fundatoriai Visų Šven
tų bažnyčios.

K. Lebgaudo dvi seselės y; ra seserys šv. Kazimiero Vie,šiuo sykiu negaliu Prtdeis* !nUolyne, pasižymėjusios mu
ti nepastebejus musų tautie- zjkoj j.r kitoi^iais gabumais,
čio, pasižymėjusio plaukime, brolis Antanas Crceroj beno
Rugpiučio 31 d. gavo Kaži- mokytojas ir-gi nepaprastų ga
mieras Lebgaudas net ketu-• bumų muzikas, jis siekia aukšris aukso medalius, dn paauk- čiausio laipsnio moksle. Neužsotu ir vienų bronzinę. Rei- ilgo tikimės jį matyti žykia pažymėli, kad musų lietu-giliausioj Chieagos orkestroj.
vis bene pirmas yia tokis;
jiems, kad musų tauplaukikas.
vardq ke] ia svetimtaučių
Jo tėvai yra pirmutiniai tarpe.
Žinutės.

Roselando gyventojui, pirmu-

Roselandėtis.

INTMHATIONAL CĄfttOOH CO-S Y Cy
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Trečiadienis, Rūgs. 11 d., 1929

CHICAGOJE
WEST SIDE RADIO.

parapijos

X Aušros Vartų

asistentas kun.
Mačiulionis Bazaras tęsis tiktai devynias
pirmadienyje
išvažiavo
gy- dienas, tai yra tris seredas
Venti į Marian Kilis, Hinsda- tris subatas ir tris sekmadiele, III. Jo vieton asistentu ga- nius- Apie 3US1J atsilankymų
vo paskirimų kun. B Vitkus,

X Šiandien prasideda Auš

tiktų blogas oras, tai bazaro

atidarymas tuomet įvyktų pa
rapijos svetainėje

7 valandų

vakaro. Visi komitetai drau

ge su klebonu ir asistentu nu
tarė “in corpore”

visi veik

užsuko į' Vitkovskio mėsos wliolesalio.

Šiuomi ir baigėsi šis smagus Į

Rap.

SĄJUNGIEČIŲ DOMEI.

Ta pati.
reikia

« CBIBVKGAS

Ofieo TeL Canal «M
Namų

Rea

, ,
,. bei kuopoms,
dalyvauti
ir visus i Taigi ir

West«idiečiams

Lafayette

buvo ir

Tel. Canal 6764
Virginia 0380
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lx 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėllais
lr Ketvergais vakare
••M
GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. A. RAČKUS

DR. A. L YUŠKA

DR. J. J. KONARSKIS

OFISAS

GYDYTOJAS'ir CHIRURGAS

Gydo staigias lr chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

1900 S. HALSTED STREET

Ofisas 2403 W. 63 Street

DARO OPERACIJAS

NAMAI:

DR. M. T. STRIKOL ’

ir broli-. taiP naujai prisirašusios na- į ko matyti kun. Briškų važiuo- no namus statyti. Prieš prade-

____________

j res stengkimės visuomet lan-įjant per Panevėžį automobiliu, ^ant darbų daug visokių kalsusirinkimus.

j

Karts

į nuo karto

A. A. OLIS

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

susirinkimas

Ir Ser?

(John Begdzhinas Bordcn)

ADVOKATAS

— tiniams žinomas, bet ir aštuogyvenda
savo. draugus ir pažįstamus >» niolikiečiam$, ten
tet
*4
i&
mas daug darbavosi. Kurie no
Sveikinu

Ta pati.

SMAGUS SAVYBĖS SĄJUNgiečių išvažiavi

mas.

westsidiečius

piasi į p. Zizų'; jis patarnaus

West Side. — Per

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

rugsėjo 8 d. ilgai visų 55 kp.
išvažiavimas įvyko.

išvažiavimas nebuvo

pereito

teisingai.

sekmadienio piknikų, surengtų

West Side. — Sekmadieny,

bės

ri gražų namų turėti, lai krei

J. PHILLIPS ORKESTRĄ

spaudos

(platintojui

Šis

rengtas

Anelė ir Jonas Sutkai.

broliui

Vladui pagerbti, Aušros Vartų

Ofiso Tel. Vletory 6893
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Office; 4459 S. California Avė.
Nedėlioję

DR, A, A. ROTU

4910 So. Michigan Avenue

pagal

sutarti

DR. S. BIEŽIS

,

Valandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
10-13.

linksmintojų

buvo pirmos klesos benas, J.

Boulevard 7589
Rez.

Hemlock

Reiškiu

gilių

siems, kurie

padėkų

prisidėjo

vi

Rezidencija: <640
Avenue
Tel.
Valandos 1 — 3
Nedėlioj: 10

7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS

Tel. Wentworth 3000 , j

I

So. Maplewood
Republic 78M
& 7 — 8 v. v.
— 12 ryto

Tol. Canal 0267 Rea Prospect MM

Bez. Tel. Stewart 81S1-I -r/

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenne

DR. H. BARTON

Vai.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare

Gydytojas ir Chirurgas

Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET

1621 SOUTH HALSTED ST.

OPTEMITRISTAI Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

PADĖKA.

par. darže, svarbiausiu papuo

Adams St. Rm. 2117 sųjungiečių pageidautas savy šalu ir žmonių

TelepboM Randolph <737

Ponas Zizas yra ne tik vie-

bus punktualiai ,J8 d. rugsėjo.

<SKF-'

JOHN B. BORDEN

105 W.

Lafayette

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 lkl 9 vak.

A. L DAVIDONIS, M. U.

vakare 'žinių iš Lietuvos. Grįšiu apie singai atliko.

11 So. La Baile St., Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Val. 9-6 7:30 vai.

r"
7-9 v. ▼. apart Panedėlio lr
Fėtnyčios

Tel.

nepamirškime

Ketvirtadienio

mų.

ADVOKATAS

TlPnrict 675^8

CHICAGO

Tel. Kenwood 5107
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
1
s
ir .Vienu žodžiu, Lietuvoj link-: buvo žmonių prasimanymas.
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valku ir visu ehronlSku ligų
naujų narių atsivesti, pakal •sma. Bet vis-gi aš nors trum- PP- Zizas tikrai patenkino ir Vai: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
X — Spinduliai
pam laikui da grįšiu Chica-|nuo mažiausio iki didžiausio nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago
Ofisas 2201 West 22nd Street
binti, juk'tuoini padidinsime
arti 31st Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6223
savo kuopų ir visų jos veiki- g°n ir visiems papasakosiu . t,arbo — viskų gražiai ir tei- šventadienio ir ketvirtadienio

ADVOKATAI:

8241 SO. JįjnjSTįĘp SEjŽKE’ftį

Daug rengiama gegužinių, .bų teko nugirsti. Bet tai vis f

J 2130 WEST 22nd STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 'South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

senesnės, Į parvažiavusių. Iš žymesnių te- pažiūrėtų ypač tie, kurie ma-

parapijos draugijos

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

3436 Weet M Street
biznių organizatoriais: Kaži-Į. Ypatingai po musų Seimo linksmesni ir džiaugiasi ge- 'jren8^ Sutkų namų ant 70 ir*
Vai.: 9—13 ryte, 1—4 p. p. *—9
mieras Kulbis, Antanas Vai- Įsu naujais
sumanymais
ir J rais metais.
J Maiplewood. .Daug žmonių ateiv. v. Nedėlioj susitarus.
ciekauskas ir Brolis Vladas. !nauji darbai prasidės. Tatai, Į Amerikiečių šįmet labai daug
pasiteirauti ir kambarių

kyti

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik
ifikulno susitarus

tokių, kurie muzikų myli ir jų
1 supranta. Jie vienu balsu pri

DR. Y. S. NARYAUCKAS

kaip

Tel. Mldway 6511

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 9-6 po
piet: titarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. R. C. CUPLER

Rap.
lSiI8'os 55 kuo' mas S. K. Rokas, kuris perei vo užduotį atliko.
bazaro atidengime
biznius apeinant išbandyti sa- Pa> ‘Per vasanI neturėjusi sa tų pavasarį išvyko vakaci/ Tel. Hemlock 3161
joins Lietuvon rašo “Drau- DARBĄ GERAI ATLIKO.
vo laimes. Bazaro prižiūrėto vo susirinkimų, vėl atnaujina
igui”.
jais bei šeimininkais yra Ig- uolų veikimų. Šio ketvirtadieMarąuette Park. — Ponas
“Lietuvoje šįmet labai manas Kryževičius ir Antanas n^° vakare> rugsėjo 12 d., įir
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
lonu . viešėti. Žmonės daug (Zizas, kontraktorius, jau pilnai
Bartkus; įvairių prekių bei 'vyks ku0P0S susirinkimas,

Bazare nutarė darbuotis visos brangiosios,

Chicago, IU.

Kertė So. VVcstern Avenue
Tel. Prospect 1028
4193 ARCHER AVĖ.
Residencija 2369 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
gerai žino pažino, kad benas šauniai sa Valandas; prlei pietus pagal sutarti. Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 ▼. ▼.
Nedėlioj pagal susitarimą
Namuose 3-4 po piet, oflae 4-3 ▼. v.

ŽODELIS Iš LIETUVOS.

darbo ir visoms draugijoms,

Tel.

Visi kiti yra ne vien muzi-

Minėtame piknike

imtis

greit į

rus darbus ir kultūringai gy 1
vena.

liko pilnai patenkinti.

West Side. — Po visų va
saros atostogų

Netoli 46th Street

Saite >M
1878 MUw»ukee Av*.
Tel. Brumnrick 0*34

visi k°j pasižymį, o taipgi turi ge-

kuriuomi

! išvažiavimas,'

ir orderius

8193 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Residencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

4608 S. ASHLAND AVĖ.

H. Reksnis yra smarkus aparapijos daizų, kur pačiame i
Valandos: nuo R lkl 7:M vai. vato
įsismaginime
ėjo
piknikas gentas Paul- Schulze
Biscuit kasdien. Nedėliomis nuo 1 lkl t vai.
' rengtas broliui Vladui pager- į kompanijos.Žmonėms gražiai 90 pietų.

spaudos komisija nuolatos pra bti. Čia dar mėginta laimės patarnauja
ir daryta “biznis”.
pristato.
nešinės “Drauge”.

ros Vartų parapijos bazaras
parapijos darže; jei kartais iš

į namus

GYDYTOJAS

DR. J. P. POŠKA

Ofiso Valandos; • lkl 11, 1 lkl 3
dieną. Ir l:30 lkl 9i*0 vakare

DR. T. DUNDULIS

landėlei, į bazarų užeiti, pama- kad “neužėjus” ant “dėdės”, geras muzikantas, o ir smar
tyti ir savo laimykį išbandyti. J Parvažiavus taip laimingai kiausias draiveris p-no Vlado

uždėta yra $368.25 mokesčio.

Of. lr Res. Tel. Hemlock 2374

DR. S. A. BRENZA

Šv. Kryžiaus par. kleb.

X Aušros Vartų parapijai matys. Tad šiuomi užprašome (šviesų neteko), taigi turėjo centruose ir ten rinktinėms pu
Rea t*l. Van Buren MM
už dešimti lotų žemės deliai visus Westsidės ir apielijnkių keliauti savo kaimynų Karle- blikoms yra grojęs.
L. Jeseviėia yra ne vien
Western avė.
praplatinimo lietuvius, nors trumpai va- ’ vičio ir Dobrovolskio, ' tarpe,

Ofiso Tel. Vletory 3687

Telefonu Boulevard 191*

Kon. Alex. Skripkus,

jos, apie jų pareigų pasiskirs p. Lecbavieiaus (musų grabo- Į visų Lietuvų. Buvo Rygoj, Vilautomobilius “apako” niuje ir kituose didesniuose
tymų visi į bazarų' atvykę pa rio)

A I

D A K T A

jai reikėjo du daryti, tokiu nigaikščio Oginskio beno na pasidarbavimų parapijonims
budu ir lenktynes pralaimėjo. rys. Jisai yra važinėjęs Latvi ir visiems ui paramų šv. Kry
Važiuojant
namo
staiga joj, Austrijoj, Lenkijoj ir po žiaus parapijai.

DR. VAITUSH, 0. D.

OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzia 2430-2461

pasi

, DR. P. Z. ZALATORIS
Reaidenclja 6600 8. Arteslan Ava
Valandoa u ryto lkl 8 po pietų
< iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL

Phillips vedamas. Tas benas
Perkėlė savo ofisą, po numeriu
darbaviniu ar parama įvyku-'
biznio sumetimais, vien tiktai
Telephoae Roosevelt 9080
, ,
....
v ..
. buvo sudėtinis, i ii meno vie- šiame rūgs. 1 d., Čemausko
,kad palaikius gražųjį ūpų ir
. ,v
.
.
‘
t
Gydytojas lr Chirurgas
■anie s iu8 ryte Tei. Rcpab. 8*00 ,
. .
................................. m is geriausių Chicagos lietudarže šv. Kryžiaus parap. pik
_________________________ | draugiškumų sųjungiečių sei- ■ .
.. x
, T. .
SPECIJALISTAS
REZIDENCIJA
v'ių muzikantų. Visi muzrkan- nike. Ačiū .rėmėjams, biznie
mose.
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
i tai buvo puikiose uniformose
Tel. Cicero 2888
Susitarus Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
riams su kuriais susitikome
Išvažiavimas įvyko Palos
LIETUVIS AKIŲ
pietų: 7—8:30 vakare
ir galėjo tarnauti šauniausiam '(pįięnįke. Ačiū patarnavusiems
parke, į kurį buvo atvykę aNedėliomis 10 lkl 12
SPECIALISTAS
parodui
Ofiso lr Rea Tel. Boulevard 6*18
LIETUVIS ADVOKATAS
su vežimais — trokais. Vi
TELEFONAS MIDWAY 2880
pie 12 pilnų automobilių. Tat
Pažymėsime to beno muziPalengvina aklų {tempimą
kurlz
siems, visiems labai dėkoju už
2221 West 22nd Street
ir nenuostabu, kad, besigerint
Mtl priežastim
galvos skaudėjimo,
Tel. Boulevard 1401
Arti Leavitt Street
svaigimo, akių aptemimo, nervuotugražia gamtuže,
smagiai ir
8464 SO. HALSTED STREET
Beno organizuotojas Juozas
mo, skaudamą aklų kargtj. AtitalTelefoną* Canal 2552
linksniai laikas praleistas. JIsau kreivas akis, nuimu cataractua Ofiso valandos nuo 1 iki s po
Phillips, 2240 W. 23 PI, tel.
pietų lr < lkl S vai. vakare
I Atitaisau trumpą regystę lr tolimą
visokių netruko. Žai- Ip, - , «,,nQ
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va vairumų
Į regystę.
Rea 1201 8. WALLACE STREET
Gydytojas, Chirurgas lr Akužeris
. J,
....
.
.Canal 7308, yra vienas semau“bunco” ir kortomis, o » •
,
kare. Seredimjs ir Pėtnyčio- sta. ir .v.
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
3343 SO. IIALSTED STREET
,
Chicagos lietuvių benų n
V. X. MEDONIO
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
lietuvišk, žaislu galybė, tarpe Įorįest
mis nuo 9 iki 6.
Valandos: Nuo 2 — 4 n. p.
Kų tik iŠ spaudos išėjo se- mas su elektra, parodančia mažiau
kurių ir “lietuviškų
lietuvišku blusų” | n „
. .
.
.
sias klaidas.
7—9 vakare
* Į Beno nariai: A. Venckevi- kanteji veikalą:
gaudymas
ėjo. Prisiartinus!
SpeelaJė atyda atkreipiama moky
Office Boulevard 7042
jčius, 4547 So. Hermitage avė., 1. Viltis, Mišram Chorui 20c. klos
vaikučiam*
vakarienei
šeimininkės
aP' B. L. Ežerskis 11135 Utiea 2. Tėve mūsų (Pater Nostcr)
Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
krovė įvmrtd. staumynau!^ , Wm
17„
j
20c. kare. Nedėllomls nuo 10 ryt* lkl
(Juozas J. Grisius)
12 po pleUj.
stalus, kur išalki,siemg b»vo . Ha|sted
JesCT.
. Iš RUSIJOS
3. Sveika Marija (Avė Maria)
LIETUVIS DENTISTAS
ADVOKATAS
proga gera, paersotmU
|{ia> 4600
paulinttj Jos j
4712 S. ASHLAND AVĖ.
20c.
Gerai lietuviams žinoma* per M
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
4645 So. Ashland Avenue
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Išvažiavime
dalyvavo ir Bolociuch, 1442 So. 49 avė.,
Ant
Zaleskio
Aptiekos
Tel.
Boulevard
7589
Virš minėtus veikalus gali
Telef. Boulevard 3808
rurgas lr akužerla
viešnia 1-mos kuopos sujun- cicerOj In,
M
Adomaitis,
RESIDENCIJA:
ma gauti:
<516 So. Rockwell Street
Gydo stalgias
Ir ehronlžkas 11Tel. Canal 6222
gietė p. H. Mazilmuskienė su 4444 So Talman ave; L Bur.
gasvyrų, moterų lr valkų pagal nau
Telef. Republic 9723
“DRAUGO” KNYGYNE

DR. S. A. DOWIAT

4729 S. Ashland Avė.

JOHN KUGHINSKAS

DR. A. J. BERTASH

NAUJOS MUZIKOS

DR. V. A. ŠIMKUS

DBNTISTAI

JOSEPH J. 6RISH

DR. G. Z. VEZELIS

savo vyru.

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS
Nuo 9:10 lkl 1 vai.

127 N. Dearborn Street

II

Po vakarienės

^322 So. Cicero avė., Joe
dar žaista''Keturakis, 1525 So. 51 avė.,

2334 So. Oakley Avenne
Chicago, Ui.

“trečio” gaudymas, kuriame Cicero, III, Gustave Kruse,
ypatingai musų
vyrai kaip'2913 No. Hoyne avė., Ilarry
pp. Aitutis, Dobrovolskis nuo‘Reksnis,

Leavitt ir Dobrovolskis

4445

So. Fairfield

Iš LETUVOS GAVOME

25 METy PATYRIMO

Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.

6924

F. W, CRERNAUCKAS
ADVOKATAS

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

OPTOMETRI8TAS

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

nuo avė.

Bažnyčių chorams, mokyk
loms ir šiaip jan giesminin
kams
OIESMINELI
smarkiausiomis pasirodė La- reikaluose — vestuvėse, krikš- kuriam tekstų sutaisė A. Jakbanauskienė, Aitutienė (kuri tynose, piknikuose, baliuose, štas, o gaidas pagamino J.

Room 928
Oakley,
Sakalas,
Brazaitis, Į Visi šie muzikantai yra saTel. Franklin 4177
Nuo 9 lkl * vakar*
Karlavičius
turėjo sunkiai vo dalyko žinovai. Jie patarE. 107 S*.., Kamp. Michigan Ava.
paprakaituoti.
Jš
moterų nauja lietuviams
Tel. Pullman 6960
įvairiuoso

Tel*phone Central

DR. G. I. BLOŽIS

134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
gimė su Dobrovolskio
nuo nna ir įvairiais
budais yra
Nuo 9:30 lkl 6 yzl. vak.
l*o&l Office; 1900 So. Union Ava Oakley. Bet kuomet p. Dobro- .pasižymėję. Kaip B. L. EžerąTeL Roozevelt 8710
Volskis darė vienų žingsnį, tai kis 12 metų yra išbuvęs kuVai. nuo ( iki t vai. vak.

Kaina ..........

80c.

“DRAUGAS”
2334 S. Oakley Avė. Ohicaga

jausius metodus X-Ray lr
elektros prletalsua

kitokius

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — II pietų lr
nuo < iki 7:80 vai. vakar*
Tel. ofiso Canal 3X10 Ke* So. Phora
2238. arba Randolph 6800.

Tel. Bmnnrlck <634

DR A. J. GUSSEN
Uetuvlz Dentistas
1679 MILtVAUKKE AVENUE
Valandos; 9-11. 1-1, 9-9:19
Bekmadlsnlals lr trečiadieniai*
eusltsutmą.

net kulnų nuo čeverykų nu- bazaruose, apvaikščiojimuose Naujalis.
aklų Ir pritaikymo =
traukė), Brazaitienė, Jasnaus- ir kituose parengimuose.
j 75 giesmės su gaidomis vie- Ekspertas tyrimo
akinių
ikiene, Lekavičienė.
j jų tarpe yra tokių, kurie nam, trims ir keturiems ba)Sakalienė ėjo lenktynių bė-Įnuo jaunų dienų muzika užsi- sams, užima
142 puslapius.

DR.HERZMAN ,

1801 South Ashland Avenne
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukite*
Peetebiklt mano Ukabae
Valandoe nuo 9:88 ryt* iki |:M va
karo. Seredomls nuo 9:30 lkl 1* v.
MedaMeeeto ■*» etdrtų
valandų. Room I.
>

OMSt 9993

_

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Tel. Lafayette B S 30

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4128 Anhar Ai

Rezidencijos Tel. Flaza 8200

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl IS dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakar*
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 3 Iki S po pietų.

i

P

B

K ū.ū g B

(

Tr«{iadienis, Rūgs. 11 d., 1929

bar tik lieka laukti (bet ne-. Apsvarsčius rimtai visus sos komisijos, taipgi draugijų
SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
/sudėjus rankų) Seimo sėkmių, bėgamus reikalus,
atstovai raštininkai reikale leidžiamos
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo Ir Tai
kurios prigulės daug nuo mu- linksmame upe skiriesi į na knygos “Parapijos Žinios”.
symo Nainy. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpininksėijame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.
Yra svarbių reikalų. Katros
nų, kurie sudaro “Astros” ši? draugijų ir veikėjų. Tų tu- mus.
InSurlname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės.
DAUGIS COMPANY
Fed. Ch. Ap. rašt.
draugijos nepridavė savo ap
kliubų. “Astrininkai” p-nui rime imti domėn. Darbų, į Į
2450 West OOtli Street
Telefonas Hemlock 0060
- >
rašymų, prašomos tuojau pri
ŠI ik ui buvo iškėlę išleistuves. kuriuos Seimas kreipė daug(
VISI BRUZDA, VISI
duoti. Laiko nedaug. Norima,
X Juozapo ir Marijonos Ju X Liurdo Panelės Šv. ko domės yra galybė, ypatingai ,
kad šis parapijos jubilėjus ge kvalifikacijos nežiūrint to, kad
RUOŠIAS.
Del geriausios rųštes
raškų sunaus Benjamino, ku plytėlės fondui prisiuntė pini organizavimas jaunimo, kata-,
jau
yra
daug
tokių,
kurie
iš

ir patarnavimo, šaukit
Ūkiškų
draugijų
bendras
veiĮ
riausia
pasisektų.
ris buvo automobiliaus suva gais ir daiktais šie: J. Nauja
GBEEN VALLEY
laikė visus įstatymais reika
PRODUCTS
žinėtas pereito šeštadienio va lis, St. ir K. Cibulskiai, A. kiinas bei katalikiškoji akcija j North Side. — Ištiknjjų, Kviečiami visi atsilankyti.
Olsells šviežių kiauši
laujamus
egzaminus.
nių, sviesto Ir sūrių.
Atstovas.
kare jam einant Marąuette Linkus, J. Rudienė, U. Gadie- ir apšvieta — gelbėti įsteigti visi ruošias prie garbingo
Wm.
J. Kareiva
Marijonų
Kolegijų
bernaiparapijos
jubilėjaus,
kuris
įParke į Sears Roebuck kompa nė, J. Neviadomskis, Petras
Savininkas
.vyks 29 d. rugsėjo. Klebonas Vyskupo Valančausko drau- RemkJte tuos Profesionalus
nijos krautuvę,
graboriaus Cibulskis, O. ir F. AVistort, B. čiams.
4644 So. Paulina St.
Masalskio koplyčioj koroneris Kučienė St. Šimulis, J. Krot- Spalio 9 d. arba paminėjimų'kas 87kis vis praneša, kad tas gijos nariai kuoskaitiingiausia .ir Biznierius, kurie garsinasi
Tel. Boulevard 1889
pripažino, kad vaiko žuvimas kas, Dapkienė, Kasmauskas, lenkų užgrobimų Vilniaus su- rar k^as prisidėjo aukomis atsilankykit ir atsineškit kny- dienraštyj “Drauge”.
—
Kasiliauskienė, Katauskienė, sįrįnkimas paantrino — minė- Prie fondo* Kas kĮek Wali» , gutes, nes kaikurie paragrafai i
buvo “accidental“.
J. ir A. Kamarauskai, K. ir A. įį musų gedulos dienų kiek- aak«3a, nelaukdami paskuti- senos konstitucijos bus per
X Agronomas ir realestatiŠukiai, V. Sakavičius, P. ir S. vienoje kolonijoje; bažnyčiose ni4 dienib nes jau tiktai trys keisti. Susirinkimas įvyks 12
ninkas D. Pratapas, 6953 So.
Balčiūnai, V. M. Stulpinas.
laikyti pamaldas už žuvusius sava^es beliko. Kas da to ne- d. rugsėjo, 7:30 vai. vakare. Gražiausias Teatras Chicagoj
Western, sugrįžo iš WisconsiV-ba.
X P-nios U. Gudienės iš Vilniaus ginėjus; vakare reng- Padarėte, malonėkite pasiskuno valstijos kur aplankė lie
Ut., Ser. ir Ketv. Rūgs.
Bridgeporto lietuviškas rankš- ti prakalbas. Kaip praeituose < ^inti, nes apžvalgos knygos
tuvius farmerius. Ten Prata
Town of Lake. — Dr-jos šv.
luostis su išsiūtomis raidėmis, metuose buvo renkamos au- koinisija, to reikalauja,
10, 11 ir 12
pas yra buvęs septyni metai
Stanislovo
įvyks
susirinkimas
"BX” Elektrikai išvadžiojimui draVisų giniai
tam atgal. Rado, kad dauge dovanotas Fondui Liurdo Pa- kos Vilniaus našlaičiams, taip į
tas tik .............................. 414 c. pėda
THE TRIAL OF MARY
13 d. rugsėjo, 8 valandų vak.,
Del marinavojimų stiklai ąuorti.
. .
lis lietuvių farmerių per tų lai nelės Šv. koplytėlės, teko Ma- ir šįmet kolonijų bažnyčiose,
DUGAN
niai ........................................... 89c. doz.
ku gražiai pasivarė
pirmyn, njonai Varanienei, 2233 W. 23 ar prakalbose bus renkama
Kas da neturite ti ietų ju- šv. Kryžiaus parapijos svet.
St. Louis
"Dutch Boy”
white
kų
pirmyn.
ku gražiai
giaziai pasivarė
pdhivait
puuiyu.
-i v i •••*,' i
*
n i • w
• bileiaus bankietui, prašomi iš Visi nariai privalo susirinkti, Pėtn. ir Sub. Rūgs. 13 ir 14 lead 100 svarų .......................... $11.50
Lietuviai
J
’ * bankieto
Pure Linseed Oil .... $1.10 gal.
Lietuviai vpač
ypač pasinaudoju
pasinaudoju iš
iš !PL> 0 da kikučiu laimėjo Al- aukos tam tikslui. Našlaičiai ,
nes yra svarbių reikalų svarsTHE FALL OF EVE
Pure Turpentlne ................. 80c. gal.
rutinini™ kurias, nnrdnn-td<>na Gečaitė, 2335 So. Lea-pagelbos laukia. Parupinimui
’
JA•*
™
resortininkų, kuriems parduo
PRISTATOM VISUR
vitt St. Zuikučiai buvo pa-į kolonijoms kalbėtojų ir spau-.(ie
s p
v. ‘ .v tymui.
Vitaphone Vodevilio aktai
da savo produktus.
F. Puleika, rašt.
i gauti Marijonų farmoj.
dos reikalų atlikimui yra su- . Bankiete bus daug svečių is
X Vakar į St. Francis se- f
____________
įdaryta komisija i§ L
kitų kolonijų; bus dmli proKalbantieji paveikslai, dai
4414 So. Rockwell Street
JAUNIMAS PRADEDA
nos, muzika, pasaulio žinios.
minarijų, Milwaukee, AVis, iš- Iš CHICAGOS APSKRIČIO P. Atkočiūno ir B. Sekleckio. grama; dalyvaus rinktimausi
Chicago, III.
, , .. . artistai ir artistės, taigi, kas
važiavo klierikas M. Šlikas.
SUPRASTI
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.
FEDERACIJOS
|Tat, jeigu kuriai kolonijai
.
u
Telefonas Lafayette 4689
. . nenorės to visko matyti? Bus
Per vasarų gyveno “Draugo”
RAŠTINĖS.
[reiks kalbėtojo, lai kreipiasi
Ukmergė. Šių metų rugp. mėn.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
name kartu su būreliu vaiki[prie minėtos komisijos ar kalbėtojų,, kurie nupieš musų
« i Mėnesinis A. L. H. K. Fed. laišku - 2334 So. Oakley avė., Praeit>’ k* mes P8'3"5“6 P” 4 d. Ukmergės parapijoje, Var
žuose įvyko įVaržų, Varžgalių ir
Įciiicagos apskričio susirinki- 'arba telefonu - Roosevelt ,25 n“tus "
GRABOIdAI;
me. Tas viskas bus įdomu Bierių sodžių L. K. J. “ Pavasa_ mas įvyko rugsėjo (Sept.) 4 7791, Siaubiant L. Šimutį,
Buvę* vedėjas Bridgeport Palntlng
rio” Sąj. steigiamasis susirmkiSavininkas R. Andreliunas
visiems girdėti.
A Hardvrare Co., dabar perėmė visų
d., Aušros Vartų par. moky
| mas,
kuris: organizuotai atvyko
»
«
*
blznj j savo rankas Ir duos visose šio
Užlaikau visokių auk
kloj. Nors susirinkimas nebuKomisija nori, kad bankiebisnio šakose plrmoe klesos patar
sinių Ir sidabrinių dai
I susirinkiman ir visi įsirašė į nau
navimą.
l vo gausus atstovais, vienok
ktų,
vėliausios
mados
tas butų kuotvarkingiausias.
ją. “Pavasario” kuopą.
-adlo, pianų rolių, re
HARDWARE PAINTS
buvo gyvas svarstyme ir disTas, žinoma, priklausys nuo
Lietuvis Graborius
kordų Ir tt
Talsan
& WALL PAPER
laikrodžius tr muzikos
Patarnauja
laido
kusavime užsibrėžtuose kata
pačių nortlisidiečių. Kad ban Susirinkime dalyvavo visi se
Instrumentus,
tuvėse kuoplglauala.
Palnterg A Decoratora
Reikale meldžiu at
likiškos akcijos darbuose.
kieto dienoje nereiktų rugoti nesnieji, tėveliai ir motinos; jie i
J. S. Ramancionls, savininkas
sišaukti,
o
mano
' džiaugėsi savo vaikais, jog eina ‘2650 West 63rd St. Chicago.
Federacijos Kongreso at
ant komisijos, dabar laikas
darbu busite užga
3147 So. Halsted Street
tiesos ir doros keliais t«r»anti I
Telefonas HEMLOCK 8380
_
nėdinti.
garsiai įspūdingi, yra kuo ir
viskų alpsvarstyti ir tikietų
TeL Vlctory 7381
T if I
Tel. Roosevelt ISIS
gėrėtis, nes iš Seimo rengi
įsigyti. Tikietaį visai nebran ! Dievui ir Tėvynei. Narių prisi- IŠNUOMUOJAMAS KAM
arba 2616
I rašė daugiau kaip 50 asmenų,
>814 W. 23rd Plaee
mo komisijos pranešimų pa
gu.
BARYS.
Chicago, UL
j Valdybon išrinkti: pirmin. — J.
aiškėjo, jog devynioliktas į
Girdėt, kad visos draugijos (Kaušas, vice-pirm. J— A. Rut- Gražioj Marąuette parko a- Namų Statymo Kontraktorius
Mirė Rūgs. 9, 1929 m. 9:30 v.
(XIX) Federacijos Kongresas
ryte 80 metų amžiaus.
netoli parko išnuo- gtatau {vairiausius namus prieinama ,
skiria aukų ir traukiasi pa- l kauskas, sekret. — Al. Lunytė, jpylinkėj,
Kilo iš Rokiškio Apskr., Jū
i
kaina.
pavyko visais žvilgsniais. Dažintų Parap., Girelės Kaimo.
»veikslus knygai. Mat, vi- ( kny g. — Ver. Girnytė, kasin. — ! muojamas gražus kambarys. 7217 S. California Avenne
Paliko dideliame nubudime
dukterį Teofilę Ir gimines, o
[ siems rupi jon patekti. Tai J. Grigonis, nariai: J. Girnys ir Klauskite telefonu: Hemlock
Telef. Hemlock 6528
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
Simpatiškas —
Lietuvoje 2 broliu: Juozapą ir
1006 arba “Draugo” Redak
CnjCAOOJL
bus
atmintis
ilgiems
metams.
JurgJ.
E. Mackevičiūtė.
Mandagus —
Laidotuvėse
pa
cijoj.
Kūnas pašorvotas graboriaus
Tebūna
garbė
nortlisidietarnauju
geriausia
Telefonas Canal 7222
Dieve, padėk visiems kilniame
Mažeikos koplyčioj, 3319 Au
Geresnis
ir
Piges

Ir pigiau negu kiti
burn Avė.
čiams!
naujame darbe. Varžuose beveik
todėl, kad priklau
nis už kitų patar
Laidotuvės jvyks ketvirtadie
sau prie arabų lfl“M. L.”
nyje, rugsėjo 12, iš koplyčios
Kur vienybė, ten ir galybė. visi skaito “M. L.”
navimas.
dirbystės.
Hgllavojlmo Kontraktorius
9 vai. bus atlydėtas j šv. Ag-

CHICAGOJE

Žiliu Žineles

RAMOVA

JOHN DERINGIS

MAROUETTE JEtfELRY
& RADID

J. S. RAMANCIONIS

•t

S. D. LACIIAINICZ

A

A.

KAZIMIERAS
GRUMBINAS

M, ZIZAS

J. J. RADZIUS

OP’SAS
1(8 West 18 St.
Tel.
Canal
8174
■KILIUS:
8238
So. Halsted Street
Tel. Victory 4088

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 So. Hermitage Avė.
Phone Boulevard 4139

Tel. Yards 1741 ir 1742

A. MASALSKIS

4447

So.

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

nleškos (Pershing Rd. and Washtenaw Avė.), bažnyčią, ku
rioje Jvyks gedulingos pamaldos
už yelionlo sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas J šv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę Duktė Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
S. P. Mažeika, Yards 1138,

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero f794

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

t

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

A. I A.

I. J. Z O L P

MARGIJONA
GERČAITĖ

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Auburn Avenne

1650 Wert 46th Street
Kampas 48th Ir Paulina Sts.
Tel. Blvd. 6203
Nubudimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlgkal, mandagiai,
gerai
Ir pigiau
negu kitur. KoplyiU dėl Šermenų
Sykai.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patarnavimą.

BUTKUS

Patajrnavtmas
visose Chica
gos dalyse ir
priemlesčuose.
Grabai
pigiai
net už $25.
OFISAS
82X« South
Halsted St
Vlctory 408889

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

mirė rūgs. 10, 1929 m. 6 vai.
.ryte, 62 metų amžiaus. Kilo Iš
Raseinių
Apskričio,
Kražių
Parap. Pakalniškių Kaimo. Amerlkoje Išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudimc
S anūkes Eleną Gedvilienę, Ve
roniką Simonienę ir PetroneCę
Turšklenę, 2 pusseseres Petro
nėlę Mensorlenę ir Juzefą Rus
teikienę, pusbrolius
Vincą Ir
Juozapą Gefčius, 4 pusbrolius
Trakftelius, pusbroli Kalvaiti ir
gimines, o Lietuvoj broli Anta
ną, HeserJ Domicėlę Ir gimines.

STANLEY P. MAŽEIKA

Kūnas pašarvotas 4639 South
Hermitage avė. Laidotuvės Jvyks pėtnyčioj rugsėjo 13. Iš
nnftių 8 vaf. bus atlydėtas J
Sv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj
Jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta J Sv. Kazimiero kapi
nes

GRABORIUS IR
BALSAM UOTO JAS

Nuoširdžiai kviečiame gimi
nes, draugus Ir pažjstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

Canal

3181

Telefonas Yards UIS

4424

Ro.

Rockwcll

St.

Vlrglnla 1290

■V

EZERSKI
DIETŲ VIS GRABORIU*
Ofisas:
4<«8 B. MAR8HFIELD AVENUB
TeL Boulevard $277

Nuliūdę:
smikės, pusbroliai, pusseserės
Ir giminės.

Turiu automobilius
Visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

iAldotuvėms patarnauja grab.
Eudetkls, Yards 1741.

i

NAUJI RADIO&

Reng'. Kom. narys.

PRANEŠIMAI.

LENKAI PERSEKIOJA
VILNIAUS KRAŠTO
MOKYTOJUS

A.

SUSIRINKIMAS.

+

Tsl. Boolavard 8814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBTNG A HEATIMG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4484 SO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKŪLŪS

A.

BENJAMINAS
JURAŠKA

1929 m. 2 vąl. ryte, 9 metų 5
mėn. 7 dienų amžiaus. Gimęs
Amstrong, Wls. kovo 31, 1920.
Paliko dideliame nuliūdime
tėvelius Juozapą Ir Marijoną,
vieną broliuką Albiną 6 metų,
1 sesutę Marijoną 12 metų, dė
dės ir dedlenas Kazimierą ir
Petrą Juraškus, docę Petronėlę
Ir Kazimierą Gailius ir visas
gimines.
Kūnas pašarvotas 2434 W.
69 St. laidotuvės Jvyks ketvirt.
rugsėjo 12. Iš namų 8 vai. bus
atlydėtas J Gimimo Panelės flv.
par. bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
vlsua
gimines, draugus Ir pažjstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse,
i. Nultudę:
tėvai, brolis, sesuo Ir visi
giminės.
iAldotovėma patarnauja grab.
Masalskis, Boulevard 4139

“MIŠPARAI”

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

C. A. Radiola 46

Internationl Investment
Corporation

$179

Kapitalas (500,000 00
8804 80. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 6788-8716

$110

PAUL M. SMITH & CO.

“Draugo” knygyne galima
R. C. A. Radiola 44
gauti visiems vargonininkams
ir parapijų chorams reika
R. C. A. Radiola 66
lingi} “Mišparų” arba
Vesperae de SS. Sacramento.
Tai veikalas sukomponuotas
LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
plačiai žinomo kompozitoriaus K^rskite ir pamatykite pas;
V. Niekaus. Kaina 35c.
6
p
j
f
užsakymais kreiptis
“DRAUGAS“
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, UI.

Dažų Ir Popleros KrautnvS
$184 8. LEAVITT ST.
Cbicago

Fhone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

Vilnius. VIII-20 (Elta). —
Šiais metais nepaskyrus “Ry1 North Side. — Reikale 25 |to” vasariniams mokytojų kuJ metų parapijos jubilėjaus su ,rsams egzaminų komisijos ir
sirinkimas įvyks trečiadieny dėl to kursams neįvykus, da11 d. rugsėjo, 7 vai. vakare, 4is “Ryto” mokytojų lankė
parapijos svetainėj. Kviečiami valdiškus lenkų kursus. Visy
visų draugijų atstovai ir vi- 1 grupių dalykus išlaikė 2 mo
kytojai, artistinės grupės da
lykus — 4 mokytojos, mate
matikos grupę — viena mo
kytoja, humanitarinius daly
kus, viena mokytoja, metodi
kos ir pedagogijos — viena
mokytoja. Tenka pažymėti,
kad lig šiam laikui lenkai nė
vienam Vilniaus “Ryto” mo
Mirė netikėta mirtimi po automoblllaufl nelaimės rūgs. 8 d.
kytojui nepripažino mokytojo
SVARBUS

PETRAS CIBULSKIS

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

REAL ESTATE
Uoans A Inmirance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųštes
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage Ir pa
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
Išlygoms.*
Teisingas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Uafayotte 04B5

