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METAI-VOL. XIV

MUSSOLINIO VALDŽION PAKVIESTI 
ATSAKOM MINISTERIAI

VOKIETIJOJ SUSEKTA REVOLIUCINE 
TAUTININKŲ ORGANIZACIJA

Mandžiurijoj Karas Eina Vis 
Smarkyn

KATALIKYBfiN ATSIVER
TĖ {ŽYMUS ANGLI

KONAS

LONDONAS, rūgs. 12. — 
Katalikų Bažnyčion gryži> 
Rev. Vernon Cecil Johnson, 
visoj šaly žinomas vardu “Tė
vas Vernon” ip įžymiausias 

anglikonas pamokslininkas.

Jau seiliau buvo žinomas 
tas jo pasiryžimas, bet viešai 
nebuvo paduodamas. Buto 
laukiama, kol jis savo pasike-

n • o i a. Fiu "v • o i (tinimo pilnai neįkūnysiųs. Da-Paremy Susektas Ruošiamas Komunistų Sukili- ba]. gi įvykęs dalykas
mas; Britanija Siūlo Maskvai Atnaujinti Su senai anglikonų bažnyčios va

ja Derybas; Kinija Grasina Apleisti T. Sę-Jdžia ii paliuosavo nuo savo 
1 pareigų ėjimo.

jungę

MUSSOLINI IŠSIŽADA VI
SOS EILES OFISŲ

VOKIETIJOJ SUSEKTAS 
REVOLIUCIJOS SĄ

MOKSLAS

Kur p. Johnson šiandie yra, 
niekas nežino. Spėjama, kad 

; jis apsistojęs pas Benedikti- 
Skotijoj..nus,

PATIKRIN
E5

CHICAGOJE
Surištos rankos, nužudytas

Ties Lowe avė. ir 54 gatve 
, ... : rastas Ch. S. Brown lavonas.

i P^’krina, ai nu- jo ranjcos į užpakalį užsuktos
vnnvTi hnvn bnrdnv, 1_ ___ A

NUŽUDYTŲ 
ŽYDŲ LAVONAI

JERUZALĖ, rūgs. 13. — 
Hebron kapinėse atkasami nu
žudytų žydų. palaidoti lavonai

žudyti buvo kankinami ar ap- 
lušinami.

Kol-kas nesurasta nei vie
nas aplušintas lavonas. Lavo
nus apžiūri gydytojai-žydai, 
britai ir arabai.

Žydams svarbu susekti tuos 
kankinimus riaušių laiku, ka
da arabai žydus žudė, nes ki
taip arabai gali būt pateisin
ti.

Kelios dešimtys lavonų bus 
i patikrinta.

ir viela surištos ir kelis ka 
rtus peršautas. Lavonas iš au- 
tomobiliaus išmestas.

Tai Įvykę užpraeitų naktį. 
Kai-kurie apylinkėj gyvenų 
'žmonės yra girdėję šaudymus.

Brown buvęs 42-oje Gardo
je mažesniuoju politikierium.

Viskas branginama

“National Beauty and Ba
rber Shop Dealers’ Supply” 

Žydų kapines Hebrone tu- suva^avime Chicagoj barzd-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LENKAI PERSTATINEJA 

GAIRES
ŠVEDAI ATVYKSTA 

I LIETUVĄ

ROMA, rūgs. 13. — Ministe
rių pirmininkas Mussolini va
kar ne tik Italijoje, bet visam 
politiniam pasauly Nsukėlė da
ug nepaprastos nuostebos.

Ligšiol jis turėjo užėmęs a- 
štuonių ministerių ofisus, ku
riuose buvojo pasekretor. Va
kar jis ”tų ofisų atsisakė. Pa
siliko tik ministerių pirmini
nku ir podraug vidujinių rei
kalų ministerių. Į visas mi
nisterijas pakviesti jo paties 
nuskirti atsakomingi ministe
riai.

BERLYNAS, rūgs. 13. — 
Kada pastaraisiais laikais vie 
nur-kitur imta bombuoti val
diški namai Vokietijoj, polici-

BUS PAŠVENTINTA NAU- 
JA KATEDRA

' ri apsupusi britų kariuomenė. skučiams pataria už plaukų 
Įžymieji žydai tvirtina, kad kirPimtJ imti ™nų dolerį, 

tos kruvinos riaušės nebuvo' ŠiaTldie Chicagoj už plaukų 
religinės, bet politinės ir už kirpimt* ne vienodai imama, 
tai kaltina Britaniją. Vidumiesty 50 centų, kai-kur

Gauta žinia, kad rugpiučio 
20 d. ties Daniliškių ir Jaru- 
škos kaimais atvykę 12 lenkų 
kareivių vėl mėgino perkelti 
dvi gaires į mūs pusę, vienų 
per 25, antrų per 50 metrų. 
Prieš tų smurto žygį mūsų sa 
rgybinis užprotestavo, bet le- 

i nkai, grasindami ginklu, pri
vertė jį nuo administracijos 
linijos pasitraukti. Atvykęs 

I Trakų apskrities V sargybos 
.viršininkas lenkams matant 
tas gaires atstatė į naujų vie
tų. Lenkai ginklu nesiprieši
no ir plflsdami mūsiškius pa
sitraukė. “R.”

Į Latvijų atvyko Švedų ar
cheologai, kurie tyrinėja nor
malių pėdsakus Pabaltijo kra
štuose. Netrukus archeologai 
užsuks ir į Lietuvų ir čia su 
prof, Volteriu kasinės Apuo
lės piliakalnį. Čia, mano, esu 
normalių pėdsakų. “R.”

IŠTRĖMĖ VARGONININKĄ

Iš Salaku gauta žinia, kad 
I buvusis vietos valsčiaus vir-I v • • .saitis ir vargonininkas p. Sta
siūnas Utenos—Zarasų karo 
komendanto ištremtas visie
ms metams Į Telšius. “R.”

60c., dar kitur 75 centai.

VILNIUJE 194,000 GY
VENTOJŲ

TURKIJON ĮVEDAMOS 
NAUJOS IDĖJOS

liucijų ir sugriauti rtespubli 
kų.

Kalbama, kad sakoma orga-
To Mussolinio žygio prie-i ni2aci3“ 7fa atsAominga už 

žastis nežinoma. j finansų ministerio Erzberge-
____________ jrio nužudymų 1921 m., gi tai-

ROMA. — Po įvykusio že
mės drebėjimo Messinoj, Si

ja pasiryžo susekti tų piktų 190g metais tenfli
darbų versmę. 'statyta nauja katedra vietoj

Pagaliau susekta, kad Vo- ■ • sugriautos. Katedros pašveri- 
kietijoj ir tolesniai gyvuojan- tiiųo iškilmėsna Šventasis Tė
ti kraštutinių tautininkų orga- sįUųčia savo atstovų, ku- 
nizacija “Consult”, kurios ’ ,rįuomi yra. kardinolas Oscale- 
tikslas yra sukelti šaly revo-'gi? Neapoliu Arkivyskupas. Iš- 

i,r įmrriinti rb«rmWL. kilmėse dalyvaus daug arkl-

KINIJA PASIRYŽUSI AP- 
LEISTI T. SĄJUNGĄ

vyskupu ir vyskupų.

Prapuolė laivas
Iš Grand Haven į So. Chi- 

GENEVA, rūgs. 12. — Ki- cago praeitų antradienį plau- 
.riijos delegatas T. Sųjungoje kė laivas Andaste su žvyru, 
•pranašė, kad Kinija apleisia-; Kil° audra Michigan ežere ir 
nti Sųjungų, jei pastaroji į laivas So. Chicagoj nesulauk- 
jų atsineša patėviškai. ! tas- Jame buvo 28 vyrai įgu-

‘ ^Kinijos delegatas -Sujungęs 1°8- . .
suvažiavimui patiekė rezoliu-' Lakūnai orlaiviais ieško lai- 
cljų, kuriųja reikalauta per-ivo ežere.

SUKONEVEIKTAS KOMU
NISTŲ SUKILIMAS

ŽYDAI NYKSTA RUSIJOJE pat už užsienili reikalų mini- 
‘ stėrio Rathenau nužudymų

PARYŽIUS, rūgs. 13. — Iš 
Rusijos atvyko Simon Glaser, 
žydų rabinas iš New Yorko. 
Jis Rusijoj tyrinėjo žydų pa
dėtį. Sako, kad žydai Rusijo
je laipsniškai nyksta dėl žiau
raus ir nedoro bolševikų val
džios su jais apsiėjimo.

VENEZUELĖJ REVOLIU
CIJA PASIBAIGUS

CARACAS, Venezuela, rū
gs. 13. — Valdžia paskelbė, 
kas šioj respublikoj revoliu

cija pasibaigus. Revoliucio
nieriai išblaškyti.

KAS METAI PRAPUOLA 
4,000 MOTERŲ

PARYŽIUS, rūgs. 13. — 
Apskaičiuota, kad Paryžiuje 
kas metai nežinia kur prapuo
la apie 4,000 moterų, daugiau
sia jaunų mergaičių. Jų di
džiuma nesurandama.

NUSKENDO 14 BELGŲ 
JŪREIVIŲ

HAGA, Olandija, rūgs. 13. 
— Belgų garlaivis Estella nu
skendo Schieldt upėje. 14 jū
reivių žuvo.

Vilnius. VIII-20. ,(Elta). — 
• Centralinio miesto statistikos 
biuro daviniais, Vilnius daba- 
rtiniu laiku turi 194,000 gy
ventojų, tačiau yra davinių 
manyti kad šis skaičius yra 
žymiai perdėtas, tačiau ir jis 
yra daug mažesnis už prieš
karinį Vilniaus gyventojų 
skaičių.

WIESBAI)EN, Vokietija, 
rūgs. 13. — Arti Mainz, Pa- 

jreiny, vokiečių policija bend- 
30 įtariamų tos organizaci- ra« gu kareiviais puo-

Būsių vokiečių komunistų vado 

namus ir atliko . kratų1; Rasta 
Tarp areštuotų yra buvusis .<jaug sprogstamosios medžįa- 

Stuttgarto policijos kapitonas gOS įr korespondęncijoš. P&- 
Nickels, kurio namuose rasta aJški, kad komunistai ruošėsi 
bombų. Ieškomas kapit. Ehr- sukiliman. . I
hardt, kurs atsakomingas už 
žinomų Kappo sukilimų.

1922 m.

jos narių jau suimta, 
suimta dar apie 20.

taisyti pasaulio valstybių su t 
Kinija gyvuojančias sutartis, } Kūdikio palaikai perkase 
kuriomis kiniečiams daroma' Senųjam sanitariniam per- 
sfiriauda. Bet rezoliucija ne- kasė, kur yra neperdaugiausia 

; priimta. Girdi, tai didžiai pai- vandens, palei So. Westem a-

NAUJI KANDIDATAI J 
LIET. BANKĄ

nūs dalykas.

MANDŽIŪRIJOJ KARO 
LIEPSNOS

SHANGHAI, rūgs. 12. — 
Į Visu ilgu Siberijos-Mandžiū- 
!.rijos pasieniu ima liepsnoti 
karas. Mūšiai vedami Mand- 
žiflrijos pusėje. Tas reiškia

ve., vakar vaikai rado laikraš-Į . .įtinėj poperoj įvyniotų apie 
trijų savaičių kūdikio lavonėlį. 
Galvutė, rankos ir kojos nu
plautos.

Policija veda tardymus.

NIEKO NERASTA ŠIAU
RINIAM ŽEMGALY

“GRAF ŽEPPELlN” 
KELIONĖJE

FRIEDRICHSHAFEN, Vo 
kietija, rūgs. 12. — Orlaivis

OSLO, Norvegija, rūgs. 13..“G.raf Zeppelin” išskrido į 
— Iš šiaurinio žemgalio gryž- Westfalijų keliolikai valandų, 
ta italų būrys. Ieškojo orlai
vio “Roma” liekanų. Nei pėd- 
sakių nerasta.

NUSKENDO VOKIEČIŲ 
ORLAIVIS

TRAVEMUENDE, Vokieti
ja, rugsėjo 13. — Didelis Rho- 
rbach jūros orlaivis (superhy- 
droplanas) nuskendo Baltijos 
jūroj atliekant išmėginimus, 
kada motorai sustojo dirbę. 
13 žmonių, keleivių ir įgulos, 
išgelbėta.

BRITANIJA SU MASKVA

LONDONAS,' rūgs. 13. — 
Britanijos valdžia per Norve
giją susisiekė su Maskvos val
džia. Pageidauja derybų diplo
matinių santikių atgaivinimui.

NAUJOS RIAUŠES NEW 
ORLEANSE

UŽ EUROPOS J. VAL
STYBES

PARYŽIUS, nigs. 13. — 
Francijos ministerių kabinetas 

savo pirmininko
KENOSHA, Wis., rūgs. 13.

— Darbo laiku Kbnosha skal- patvirtino 
bykloj mašina sumalė Leonai Briando sumanymų sukurti E- 
Gerber rankų. uropos Jungtines Valstybes.

Grąslna nepriteklius
Kalbama ir apskaičiuojama,

t. , , -v , . . kad šįmet Chicago miestas ar
f kad bolševikų kariuomene vie-...
Ip . . it -iv, • įtik nesulauksiąs 18 milionų
tomis jau kelias dešimts mai-l , , . , .. .

r:. , . a. ,v- •• i dolerių nepritekliaus (defici-
lių įsibriovusi į Mandžiūrijos! .
plotus. ° '

Pograničnaja miestelis pa
keistas griuvėsiais ir nuode-

, galiais. Kiniečių kariuomenė 
iš ten atsimetus Mulin ruo
žan. Bet ir tas pozicijas bol
ševikų lakūnai bombomis pra
deda griauti.

Išnaujo bonai
Ateinančiais lapkričio mėne- 

: siu rinkimais Chicagos pilie- 
i čiams be kitko bus įduo
da balsuoti už 19 milionų do
lerių bonų laidų.

SUDEGĖ KONGRESO 
ATSTOVAS

NEW ORLEANS, La., rūgs. 
13. — Streikuoju gatvekarių 
darbininkai didžiuma balsų at
metė pasiųlytas jiems sąlygas. 
Prasidėjo streikininkų riaušės.

LONDONAS, rūgs. 13. — 
Laikraščiai praneša, kad Bri
tanijos ministerių pirmininkai 
MacDonald į Amerikos J. Val
stybes iŠvyksiųs šio rugsėjo 28 
d.

BATTLE LAKE, Minu., 
rūgs. 13. — Netoli čia naktį 
sudegė vasarinis namelis, pri
gulįs Kongreso atstovui O. J. 
KVale, kurs tenai vienas gy
veno. Sudegė ir kongresmo- 
nas, tuo laiku ten miegojęs.

BRITANIJA UŽ NUSI
GINKLAVIMĄ

GĖNEVA, rūgs. 13. — Bri

tanijos delegacija T. Sąjun
gai įdavė porų rezoliucijų dėl 
valstybių ginklavimosi maži- 

' nimo ir dėl greitesnio valsty

bių nusiginklavimo konferen
cijos sušaukimo.

Automobilių aukos
608 žmonės žuvo automobi

lių nelaimėse Cook apskrity 
šįmet ligi rugsėjo 12 d.

IR ANGLIKONAI PRIEŠ 
DIVORSUS

“L. Ž.” praneša, kad į Liet. 
Banko valdytojus pretenduoja 
kredito banko valdybos pirmi
ninkas p. Vosylius, pulk. Įeit. 
Musteikis (ne ministeris) ir 
Kauno burmistras Vileišis. 
Bene rimčiausi esanti Vileišio 
kandidatūra. Finansų minis
teris p. Tūbelis palieka savo 
vietoj. “R.”

VYTAUTO ENDZIULAIČIO 
FONDAS

Pagrįstai krikščionybės pri- 
, ncipais krikščionių darbo žmo- 
I nių visuomeninei akcijai re
mti neseniai įsisteigė Vytauto 

, Endziulaičio Fondas. Rugpifl- 
(čio 22 d. įvyko visuotinis Fo
ndo susirinkimas. Išrinkta Fo
ndo Valdyba, kurių sudaro 
prof. Dovydaitis, p. Radzevi
čius ir p. Katilius. “R.”

LONDONAS, rūgs. 13. —
Ir kai-kurie protingesni ang
likonai pagaliau ima kovoti 
'divorsus.
i Štai Worcester anglikonų 
bažnytinėse iškilmėse turėjo 
giedoti operos giesmininkė 
Florence Austrai. Bet kaip 
tik patirta, kad jinai yra di- 

(Vorsė ir susituokusi su kitu 
,vyru, jai dalyvavimas iškilmė
se uždraustas.

KILNOJA MOKYTOJUS

KONSTANTINOPOLIS, 
rūgs. 13. — Be kitko Turki- 
jon Įvestas bausminės proce
dūros kodeksas (įstatymų su
rinkimas), paremtas vokiečių 
kodeksu, kadangi senasis ko
deksas šiems laikams nebuvo 
jau atatinkamas.

Kitos Turkuose įvestoh nau- 
janybės yra: moterų paliuo
savimas, lotiniško alfabeto į- 
vedimas, visuotinas suaugusių 
žmonių švietimas. Pagaliau Į- 
vedama dar ir europinė mu
zika su europiniais šokiais.

KRUVINA VALSTIEČIŲ 
KOVA

BELGRADAS, rūgs. 13. — 
į Hercogovinoj du sodžiai il- 
Jgiausius metus nesutikime gy- 
j vena dėl vieno žemės ploto 
nepasidalinimo.

Tomis dienomis tarp abiejų 
sodžių pagaliau kilo kruvina 
kova. To pasekmėje 16 žmo
nių užmuštų ir apie 70 sužei
stų.

Humzi vienuolyno Pranciš
konai darbavosi abiejų sodžių 
žmones sutaikinti. Bet tas ne
pavyko.

Iš Seinų ir Šakių apskričių 
gauta žinia, kad ten daugelis 

'mokytojų staiga gavo įsaky- 
!mų, kad paduotų prašymų pe
rsikelti į kitų vietų. Keli mo
kytojai visai atleisti iš tar-

99nybos. ‘R.

55 RADIO REIKM. 
PARDUOTUVĖS

Dabar Lietuvoj yra iš viso 
55 įregistruotos radio par
duotuvės. Jos padidėjo su iš
siplėtusiu radio tinklu Lietu-
VOJ.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVĘ

MASKVA, rūgs. 12. — Iš 
Jaroslavo praneša, kad Vol
gos upėje vienam laivų sus
progo tūkstančiai tonų gabe
namos naftos (žibalas). Sako
ma, 30 asmenų žuvę, nes kai
kurie įgulos nariai laive buvę 
su savo šeimynomis.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Numatomas lietus; 
popiet ar vakare vėsiau.

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

“R.” Vokietijos 100 markių 23.80
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nų nurodymus, matomai labai užkliuvo, kad 
teologijos filosofijos fakultetas davė Lietuvai 
ištisų eilę katalikų vadų, ne vien kunigų, bet 
ir pasauliečių, kurie mokyklose ir visuomeni
niame bei politiniame darbe dirbdami, va
duojasi neklaidingais Bažnyčios nurodymais.

Šis katalikiškai Lietuvai būtinai reika
lingas fakultetas jau buv pradėjęs kliūti so
cialistų — liaudininkų vyriausybei 1926 m., o 
tautininkai dabar jį taip reformuoja, kad iš 
to jų darbo pasidžiaugs ir socialistas, ir bol
ševikas, ir masonas.

Kiti fakultetai taip reformuojami:

Istorijos — filologijos ir teisės — ekono-

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

DARBININKAI IR 6ERBU- 
/ VIS.

drabužius ir kitką, kas tik rei
kalinga vaikelių auklėjimui, 
bet dar kiek — nors atidėti 
ir ateičiai, kad tuo bdu su
taupius “juodųjai valandai”,

' vietai rūpinasi duoti darbo, 
jei kur koks pasitaiko.

Savo ražu galybės darbinin
kų yra neprigulinčių komu
nistų organizacijai ir jaunų 
priaugančių, kurie per dienų 
— dienas ieško ir negali gau
ti jokių darbų.

Pagaliau bolševikų valdžia 
į bedarbių skaičių neįtraukia 
bedarbių ūkio darbininkų. Gi 
šių pastarųjų yra apie penki 
milionai.

Tokiu budu Rusijoj bedar-

DR. ANT. P. KAZLAUSKAS

LIETUVOS UNIVERSITETO REFORMOS.

Spaudos žiniomis, ministerių kabinetas 
jau priėmęs naujų Lietuvos universiteto sta
tuto projektų. ; i .

Apie naujas universiteto reformas jau 
buvo kalbama per keletu metų. P-nas Volde
maras jau senai norėjo panaikinti universi
teto autonomijų, kuri buvo reikalinga, kad 
bent šių mokslo įstaigų palaikius laisva nuo 
politikos.

Universiteto taryba keliais atvejais da
rė pareiškimų, kad siaurininias universiteto 
autonomijos butų žalingas dalykas ir dei to 
griežtai buvo nusistačiusi prieš bile reformas.

Bet tautininkų vyriausybė dabar, mato
mai, nusistatė su tuo nebesiskaityti.

Pirmiau paskelbė, kad profesoriams algas 
nuo rugsėjo mėn. mokės sulig naujo statuto 
(kurio da nebuvo), o dabar tik paskelbė re
formų projektų.

Naujosios univdTsiteto reformos skau
džiausia paliečia katalikus, nes teologijos fi
losofijos fakulteto katedros labiausia yra su
mažinamos. Naujojo statuto projekto 7 para
grafe pažymėta, kad teologijos filosofijos fa
kultetui paliekama tik dešimts katedrų, bū
tent: 1) Tomistinės filosofijos katedra, 2) 
Bažnyčios istorijos, 3) Fundamentalinės teo
logijos, 4) dogmatinės teologijos, 5) moralinės 
teologijos, 6) Pastoralinės teologijos, 7) Baž
nytinės teisės, 8) Šv. Rašto senojo įstatymo, 
9) Šv. Rašto naujojo įstatymo ir 10) Religi

jų istorijos katedra.
Reiškia, to fakulteto panaikinama apie 

pusę katedrų. Panaikinama ir visų šalinių 
mokslų dėstymas, kuris teologijos bei filoso
fijos fakultetui yra būtinai reikalingas.

Lietuvos liberalams, vykdantiems maso-

PROTOKOLAS
(Tęsinys).

Dvasios Vadas; Kun. Jonas Ambotas, 
Hartford, Conn.

Pirmininkas: Kun. Ignas Albavičius, 
Chicago, Hl.

1 Vice-Pirin. Leonardas Šimutis, Chi- 
eago, Hl.

2 Vice-Pirm.: Juozas P. Mačiulis, 
Brooklyn, N. Y.

Iždininkas: Kun. Jonas Švagždys, 
Brockton, Mass.

Sekretorius: Kazys J. Krušinskas, 
Brooklyn, N. Y.

Reviz. Komisija:
Kun. Jonas J. Jakaitis, Worcester, 

Mass.
Kun. Dr. Jonas Navickas, Hinsdale, III.
P-lė Juzė I>»onaitė, Worcester, Mass.

Turint omenyje, kad Amerikos lietu
vių viešasis veikimas žymiai sumažėjo, 
pertai ir Federacijos darbuotė tuo pačių 
susisiaurino ir finansinės pajamos suma
žėjo, todėl Federacijos Valdyba norėdama 
prisilaikyti didžiausio taupumo nutarė: 
pilnai apmokamo sekretoriaus nelaikyti,

Šiaurinės Amerikos Jungti
nėse Valstybėse, kur įvairios
pramonės aukštai išvystytos, Į kokių pasitaiko kiekvieno 
gerbūvis priguli nuo pirkimo 

' jėgos.

Kas yra ta pirkimo jėga? 
i Tai tas, kada žmonės daug 

minių mokslų fakultetus sudaro po 10 kated-!sau visko perka. Kada daug 
rų. Toks pat katedrų skaičius paliktas ir ma-; kasdien visko krautuvėse per- 
tematikos-gamtos fakultetui su fizikos — ma-. kaina, tada dirbtuvėse turi ei- 
tematikos — gamtos skyriais. Jame dešimtųjų ti gamyba, nes daug visko rei- 
katedrų sudaro geografijos katedra. Mediči- Į kalaujama, daug užsakymų
nos fakultetų sudaro 17 katedrų-, technikos rpaį vadinasi pirkimo jėga. Ir Bet jis yra, taip tariant dirb-

9- - -štai kada pirkimo jėga stipri, tinas gerbūvis ir jam gyva vi-įteikiama pašelpa, bet į tai

Busiu galima steigti ir ne valdžios užlai-,tada ir yra šaly gerbūvis, nesamas neužtikrintas. Tai dėlto,'neatsižvelgiama. Svarbiausioji
komas katedras. Tik jos turi būti švietimo mi- į darbo yra dirbtuvėse, paten- kad jis neturi stipraus pagriu- to priežastis — verčiau panau 
nisterio nustatytu budu laiduotos ir tiksliai kinti pramoninkai ir pirkliai, do. Maža dalis darbininkų šian 

apibrėžti mokslo dalykai, kuriems ji steigia
ma.

darbininko gyvenime?

Va, taigi, kiekvienam tegul
ir bus aišku, kad šaly gerbū
vis priguli nuo pirkimo jėgos bių yra ne du ar keli milio-
stiprumo. Gi pirkimo jėgų. di- nai, bet gal arti dešimties mi

lionų.
Bedarbių padėtis yra ap

verktina. Nors gyvuoja bolše- 
vistinis įstatymas, kuriuomi
einant bedarbiams turi būt

džiumoje sudaro darbininkai.
Šiandie ar gi negyvuoja ger

būvis? ,
Taip, jis šioj šaly gyvuoja.

Naujai atsidarė ofisų ant 
Town of Lake Dr. Vaitusho, 
akių gydytojo, ofise, po num. 
4712 So. sbland Avė P-nas 

dojama skaitlingos karinome- Antanas P. Kazlauskas baigė 

nės ir galybės agentų išlaikyNuo ko pirkimo jėga prigu- die turi aukštus uždarbius, gi nės ir galybės agentų išlaiky Loyolos universiteto dentiste- 
li? .didžiuma iš apturimų už dar- mui. įrijos skyrių pereitų birželio >

Profesorių fakultetuose galėsią būti tiek-i ši ^ga priguli nuo to, ka-'ba užmokesnių vos pragyvena! Iš daugelio milionų bedar- mėnesį. Jisai yra gimęs ir au- 
’ . . . . .Ida žmonės turi užtektinai pi-• arba alksta. Ir štai tai mažu- bių pašelpa teikiama apie !gęs toje kolonijoje, kurioj

1) Teologijos filosofijos — 8 ordinariniai^.^ j£atĮa jįe Beturį pinigų, ma, kuri apturi aukštus už- 800,000 darbininkų. Matyt, tik į dabar atsidarė ofisų. Yra bai- 
ir 4 ekstra ordinariniai, 2) istorijos filoso- f • ki jg susilpnėja ir štai darbius, šiaip taip palaiko pir- tiems, kurie komunizmui išti- gęs lietuvių šv. Kryžiaus par. 
iijos - 12 ordinarinių ir 6 ekstraordinariniai, i Loginiai. kimo Lis laikas, kada 'kimiausi. Kiekvienam bedar- mokyki,;.

Kas pirkimo jėgų sudaro ? ; ir jiems tie užmokesniai bus biui pašelpos į mėnesį moka
Yra žinoma, kad šioj šaly nukapoti ir tada pirkimo jė- ma nuo 12 ligi 30 rublių.

3) teisės ir ekonoininiij. mokslų — 10 ordinari
nių ir 4 ekstraordinariniai, 4) gamtos mate
matikos — 11 ordinarinių ir 5 ekstraordinari tris ketvirtąsias pirkimo jė- ga turės griūti kai pakirstas 

gos dalis sudaro darbininkai, kareivis mūšių lauke.
Taigi, jei jie svarbiausių tos i Toks tai yra šiandie kaiku- 
jėgos dalį sudaro ir jei nori-, rių žmonių aukštinamas ger- 

Visų fakultetų profesorių skaičius žymiai į ma šaly turėti gerbūvį, jie tu-; būvis.
sumažinamas.

niai, 5) medicinos 
straordinariniai, 6) teclmkos 
nių ir 6 ekstraordinariniai.

12 ordinarinių ir 7 ek-, 
12 ordinari-

C. B.

DARBAS IR MAŠINOS.

Sulig naujojo statuto, ordinarinius ir ek
straordinarinius- profesorius skiria ir atleidžia 
Respublikos Prezidentas. Docentus tvirtina 
švietimo ministeris. Tas reiškia, kad profeso
rių skyrime bei atleidime pats universitetas 
nebeturi balso. Sakysime, politiniais ir par
tiniais sumetimais prezidentas paskiria ku
riam nors fakultetui eilę visiškai netinkamų 
profesorių ir universiteto vadovybė dei to nie
ko neturi teisės pasakyti. Laikantis senojo 
statuto, universiteto taryba profesorius rink
davosi, ries tik ji gali būti kompetentinga pa
rinkti ir paskirti žmones atsakomingam mo
kymo darbui.

Automobilių dirbėjas Ford*
ri turėti pakaktinai pinigų. Ki j Kris stovi valdžios ir pra-’andai pareiškė, kad į dirbtu- 
tais žodžiais, jei darbininkai, monės viršūnėse, tas tų nelem- ves įvedamos visokios masine- 
yra ta svarbiausioji pirkinio tųjų padėtį žino ir mato. Bet rijos darbininkams esanti 
jėga, tai kad jų ta jėga ne-,tiems žmonėms pirmoje vieto- “palaima”. Anot jo, nors ma- 
nusilpnėtų ir gerbūvis nepultų, je rupi ne šalies gerovė, bet šinos daug darbininkų iš dar- 
jie turi turėti pirkimui išlai- daugiausia nuosavi reikalai

dų. Darbininkai nereikalingi 
būt turtuoliais gerbūvio palai
kymui. Jie tik reikalingi už 
savo darbus gauti atatinka
mus, žmoniškus užmokesnius. 
Šios šalies katalikų vyskupai

Akstinas.

MILIONAI BEDARBIŲ 
RUSIJOJ.

šinų gaminimas ir tolesniai 
tęsis, bedarbių skaičius kas 
metai didės. Didėjant bedar
bių skaičiui, suprantama, gy
venimas čia pablogės. Kad to
kių ar lcitokių sunkiųjų laiku 

ar nelaimių neįvyktų, visuo
menės pareiga kokiu-nors bu-I
du mašinų klausimų išspręsti.

Walker nurodė, kad nedar
bas yra viena svarbiausių pik
tadarybių plitimo priežastis.
Nedarbas įsibriauja į visas 

atmainas.

bo ir paliuosuoja, bet tuo pa
čiu laiku esu daugiau ir dau- 

' giau darbininkų reikalinga žmogaus' gyvenimo 
Įdirbti mašinas. [Išmintingi žmonės turi dar-

,1 Tokiems pramoninkams, buotis panaikinti tas visas 
kai kad Ford, mašinos tikrai kliūtis, kokios kenkia žmonių

Bolševikų valdžios paduoda- yra palaima. Nes mašinomis ramybei ir laimingam gyveni- 
anais metais yra nurodę, kad momis oficialėmis žiniomis, galima pigiau ir daugiau vi- mui. Darbininkams ypač lai- 
darbininkams užmokesniai tu- Rusijoj yra apie 1,700,000 be- sko pagaminti ir tokiu budu mingas gyvenimas turi būt 
ri būt atatinkami jų. gyveni-,darbių. Tas reiškia, kad be- daugiau visokių gaminių par-1 užtikrintas. Jei darbininkai 
mui. darbių skaičius kas metai au- duoti. Kam-gi tad čia yra ta iš darbaviečių mašinomis ,pa-

Kaip tai suprasti? Nes 1922 metais butą palaima daugiau gaminių par- [šalinami, tai pašalintiems turi
Labai lengva. Darbininkams 557,000, gi 1926 m. jau 1,015,- duodant? Tik ne darbinin-į duoti pagelbos organizuota vi

lnų daug nukentės Lietuvos mokslo židinys darb^ ypa^ gįaįs brangeny- 900, gi 1928 m. — 1,400,500 kams. 'suomenė. Tik tuo budu gali-
ir dar daugiau nukentės visa musų tau- . lajkais, turi būt mokama bedarbių. I Apie mašinas toli kitokios, ma apsidrausti pavargėlių
ta- j tiek, kad jie iš to galėtų pil- į Bolševikai į bedarbių skai- nuomonės yra J. II. Walker, [skaičiaus didėjimo.

------------------ Inai ir be vargo išlaikyti savo,čių stato tik vienus komunis- Illinois Darbo Federacijos pre-| Prezidentas Walker, be kit-

Nepamirškime, kad spalių 9 diena yra šeimynas. Tai yra, ne vien tus, tuos, kurie priguli komu- ridentas. Šios Federacijos su-į ko, iškėlė reikalavimų visose
Vilniaus užgrobimo diena. Tų-musų tautos ge- sau, savo žmonųms ir vaike- nistų organizacijai, kurie ne- važiavimų atidarius mieste ^pramonėse trumpinti darbo

dulo dienų visos musų kolonijos privalo ata- liams suteikti užtektinai mai- darbo biuruose įregistruojami Rodė Island, III., prezidentas j valandas dienoje ir įvesti pen-
tinkamai paminėti. sto, parūpinti gerų pastogę, ir kuriems pirmutiniems so- Walker pareiškė, kad jei ma-kių dienų darbų savaitėje.

Nereikia, berods, pranašo, kad pasakyti, 
jog nuo tokių sauvališkų universiteto .ref or

bet primokėti už Federacijos reikalų ve
dimų $50.00 mėnesiui, pradedant rugsėjo 
1 d. 1928 m.

Centralinės organizacijos i Federaci
jos Tarybų nuskyrė: A. L. R. K. Moterų 
Sąjunga: S. Sakalienę, A. Nausėdiene, S. 
Subatiene.

Am. Liet. Darbininkų Sąjunga: A. 
O. Avižyn5.

Lietuvos Vyčiai: Leonarda Šimuti.

Am. Lietuvių Katalikų Kultūriniai 
Reikalai.

Pereitam Kongresui jokių specialių 
vajų nenuskyrus, vien per spaudų atsi
šaukimais raginta aukoti Seserų moky
tojų kongregacijoms, gi bernaičių kolegi
jai raginta skirti Vasario 16 dienos ap- 
vaikščiojimo pajamas. Nors Bernaičių Ko 
legijos reikalingumų; rodos, visi turėtų 
suprasti ir savo lėšomis jų paremti, bet 
vis-gi didelio prielankumo neparodytn, 
gal ir dėlto, kad patys Tėvai Marijonai 
specialio aukų rinkėjo po kolonijas nebu
vo paleidę, pasitenkinta vien pačių kolo
nijų prijautimu. Viso Bernaičių Kolegijai 
aukų gautų $674.22.

Moksleivių Reikalai.
Nesant lėšų moksleivių šelpimo rei

kalams, nes gavusieji paskolos nors jau 
keletas metų savarankiškai gyveną, bet 
paskolos netik kad, negrąžiną, bet ir į laiš 
kus neatsako, taigi neturint lėšų prisėjo 
atsakyti prašantiems paskolos-pašalpos.

Europiečiai gavusieji paskolos kun. 
P. Karalius grąžino visų gautųjų paskolų 
$150.09 ir Uršulė Urnežiutė-Starkienė da
lį — $50.00.

Sv. Kryžiaus Ligoninės Kambario 
Įrengimo Reikalas.

Pereitas Kongresas nutarė Federaci
jos vardu įrengti vienų kambarį Šv. Kry
žiaus lietuvių ligoninėje Chicagoje, bet 
atvykus vilniečių atstovei, vėliaus kilus 
Lietuvoje badui, rinkliavos nukreiptos ki
ta vaga, gi ligoninės reikalas paliktas to
lesniam laikui.

Šiaip įvairiais svarbesniais klausimais 
rašyta spaudoje ir ragintą juos paremti.

Lietuvos Šelpimo Reikalai.
Jau pereitame Kongrese buvo minė

ta, kad Vilniaus Labdarių Dr-jos Komi
tetas žada atsiųsti savo atstovų Ameri
kon parinkti aukų Vilniaus našlaičių šel
pimui ir jų lavinimui. Tokiu atstovu atvy
ko senai žinoma vilniečiu tarpe visuo
menės darbuotojų gerb. p. Emilija Vilei

šienė, a. ft. Dr. A. Vileišio žmona. At
vykus vilniečių atstovei Federacijos Se- 
kretorijatas surengė gerbiamai viešniai 
prakalbų maršrutų rytinėse valstybėse; 
dabar garbingoji darbuotoja lanko va
karines valstijas. Surinktų aukų klausimu 
gerb. atstovei paliktą jos nuožiūrai elg
tis kaip tinkamų: siųsti jas tiesiog Vil
niun, ar užbaigus maršrutų’ vesti su sa
vim. Dabar atstove pati priima aukas ir 
jas siunčia Lietuvon — Vilniun.

Minint Vilniaus lenkais užgrobimo 
sukaktuves spalių 9 d. aukų Vilniaus naš
laičiams gauta $292.80.

Laisvamanių spaudoje paleistas pas
kalas, buk Federacija už maršruto suren
gimų imanti net 33% ar tam panašiai, yra 
grynas prasimanymas — šmeižtas ir no
ras pakenkti Vilniečių atstovės darbuo
tei. Federacija jokio nuošimčio nėra rei
kalavusi, nes vilniečių Teikalus Federaci
ja visados kuokarščiausia rėmė ir rems. 
Siaurės Lietuvos Badaujančių Šelpimas.

Pereitos vasaros lietus supudė šiauri
nės Lietuvos ūkininkų nėjų ir dėlto kįlo 
toje dalyje badas, Am. L. R. K. Federa
cija kvietė savo skyrius ir šiaip visuome
nę organizuoti aukų rinkėjų būrius. Clii-

Į., pili I ■ I ■■ I ...__ _l..............

cagiečiai pirmieji tokį šelpimo Komitetų 
iš Fed. Apskrities suorganizavo ir dau
giausia aukų tam tikslui surinko. Pirmų
jų šimtinę' surinkęs minėtasai Komitetas 
pats pasiuntė Lietuvon kitus gi per Fede
racijų. Viso šiaurinės Lietuvos šelpimui 
aukų gauta $608.35. Tos visos aukos pa
siųsta Lietuvos Katalikų Veikimo Cen
trui Kaune, nurodant jų tikslų.

Kun. P. Karaliaus Misija.
Atvykus Amerikon gerb. kun. P. Ka

raliui Ateitininkų namų įrengimo reikalu, 
nors Federacija Jo misijai kuokarščiau
sia pritarė, bet esant dviem kolektoriams, 
trečio nebuvo kaip skelbti, taigi palikta 
su juo susitarus, kad gerb. kun. Karalius 
pats pasigamins sau maršrutų, gi Fed. 
gelbės vien moraliai, kur Jkiktai bus ga
limą.

Kandidatai Busimai Federacijos Valdybai.
Einant A. L R. K. Federacijos kon

stitucija, skyriai arba apskričiai nomi
nuoja kandidatus busimai valdybai, iš 
kurių kongresas renka devynis asmenis 
į valdybų. Iki šiol priduota sekantieji 
kandidatai:

(Bus daugiau)



Penktadienis, Rūgs. 18 d 1?29 D R X n (J x B

JaiIlllllllllflBIR||flRBRRRIflRflfllRIRIIHIBIIIIIIIIIIIIIIlHRIIIll|Į|i||||||iHlll9llllllllllllllllimilllllllllllllOB

^Rudeninis Paskutini :
IKNIK

RENGIA NEKALTO PRASIDĖJIMO PANELES ŠV. PAR. BRIGHTON PARK j
PRADŽIA 11 VAL. ĮŽANGA 50c. B

Trekai piknikierius gabens į daržą dykai. Muzika L. Vyčių 36 kp. po £ 

vadovystė P. Simučio. Gardžių valgių ir saldžių gėrimų bus gausybės. Daug * 
įvairių dovanų išlaimėjimams. Proga smagiai ir naudingai diena prąleisti. jį

Visus maloniai kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI S

į Nedėlioj Rugsėjo - Sept. 15 d., 1929■B Černiausko Darže 79 & Archer Av. Justice, IU.
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Lietuvoje dažnai įvykta 
nepaprasti “teismai”. Teisia
ma mados, miestai, kaimai, 
ištisos apielinkės, net luomai 
ir profesijos. Žmonės, kaip 
laikraščiai rašo, tais “teis
mais” domisi ir skaitlinga; 
lankosi. “Rytas” rašo, kad 
Joniškėly rugp. 18 d. “Šiau
rinės Lietuvos visuomenes” 
teismas sutraukė daugybę žmo 
nių. Ūkininkus kaltino stud. 
Stapulionis, o inteligentus —

bąi naudinga butų tokie teis
imai įvesti ir Amerikos lietu
vių tarpę. Galima butų iškelti 
ęilę bylų jaunimui, organiza
cijoms, įstaigoms, vadams, 
profesionalams, visuomenei ir 
t. t. Tas, gal, įneštų daugiau 
gyvumo, daugiau veikimo vi
suomeniniam musų gyvenime. 
Ruduo ir žiema — patogiau
sias butų tai iniciatyvai (už
manymui) laikas.

1- mas bedievis. Gyvenu tik
rai socialistiškai? Pirmoji pa
ti mane pametė. Susiradau ki
ta. Dabar aš noriu bėgti nuo 
savo pačios, nes susiėjau su 
pirmąja. Jeigu vėl mane pa
mes, tada ieškosiu naujos gy
vanašlės.

2- ras bedievis. Žinai, drau
ge, toks gyvenimas ir man pa
tinka. Tikrai sovietiškas! Ale

tarybę, ar vienas viršininkas, 
ir dar surakintas? — paklau
sė supykęs bernas.

— Ir mes ir jis esam val
džioj, — paaiškino taryba. — 
Tik, matai, dabar toki laikai, 
kad mes nė prasižiot dorai 
negalim; visa galybę turi vie
nas.

Bernas pasikrapštė pakaušį 
i ir tarė:

— Žinokitės, jei nieko ne
galit. Bet aš jums mokėsiu į- 
kyrėti. Dar šiandie grįšiu na
mo, pasiimsiu švęsto vandens 
ir tokia pirtį sukursiu jums, 
velniūkščiai, kad pragare ank
šta pasidarys. Tada, tikiuosi, 
leisite man namo grįžti.

Velniai nusigando ir ėmė 
tartis. Jie pastatė prieš ber
nų didžiausių savo kalbėtoją, 
kuris penkias valandas įrodi
nėjo, kad nepadoru tokio
mis priemonėmis į bėdų visų 
velnijų įvaryti. Jis kalbėjo 
taip sumaniai, kad bernas bu
vo besusigraudinęs. Bet kaip 
tik tų valandų velnias baigė 
savo kalbų, todėl nespėjo maiš 
tininko įtikinti ir ligi ašarų 
privesti. 0 tas Vėl prie savo 
nusistatymo grįžo ir tarė:

— Aš nieko negaliu pada
ryti. Bus taip, kaip sakau.

V I I
Kviečiami

Rengties dalyvauti iškilmingam atidaryme musų naujo, spe
cialiai pabudavato namo dėl pardavinėjimų automobilių ir teiki
mo 100 nuošimčių patarnavimo musų kostumeriams.

(Bus daugiau)

stud. Macelis. Ūkininkus gynė' ^oj prakeiktoj Amerikoj da- 
agron. Sadunas, inteligentus— ros* pavojingas. Ana skaičiau

Valašinas. Daugiausia kliuvo 
inteligentams, ypač mokyto
jams, kad jie užmiršta parei
gų vadovauti, judinti liaudį; 
ūkininkams kliuvo už konser
vatizmu (laikymusi senos tvar 
kos), apsileidimų gyvenime.

musų gazietoj, kad tūlas Pra
eitis buvo iš namų išvežtas ir 
sumuštas. Kas tai padarė — 
nežinąs. Bet jis sako, kad 
būti du kartu atsiskyrusios 
pačios vyru yra pavojinga”. 
Už tai, matai, jam. ir kauleliai

Po trijų valandij ginčų teis- ^uvo pačiupinėti.

mas rado visuomenę kaltų l-mas bedievis. Taip, tai
ir uždėjo bausmę: šviestis tol, į taip, bet-gi mes turime sočia- 
kol Lietuvos šiaurė pasidarys :lizinų ir bolševizmų' vykinti

kultūringiausias kraštas. iTat niekis kad ir priseis nu- 
I^rof. Kampininkas mano la-! kentėti.

BERNAS PRAGARE.
1 —A.. Vaičiulaitis.' ■ 1 —-

(Tųsa)

Bernas baisiai nusiminė. Jis 
vėl stojo prieš tarybų ir taip 
šnekėjo:

— Kų jus su gyvu žmogum 
veiksit. Aš jums tik apmauda 
busid. Atiduokit, vyFai, pini
gus Ir paleiskit.

— Aha! Koks tu gudrus, — 
atkirto jam taryba. — Bet mes 
juk negalim eiti prieš virši-

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

"Kalplr visos jaunos motinos aš 
rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk
davo”, sako moteris Iš Syracuse, N. 
Y. "Keletą kartų, kuomet Jis ne- 
gnlavp arba jo vldurėllal suktelėdavo 
nš duodavau ricinos, bet jis Jos ne- 
ušlalkydavo. Musų daktaras pastikė 
apie Tiecherlo Csstorlą, nes JI ne
kenksminga ir vaikai mėgsta ją. Po 
to mftr.o rūpesčiui pasibaigė”. Cas
toria n uolėtai džiugina motinas, nes 
ji palty d o vaikų slogas, dieglius, už
kietėjimą Ir tt. Dėlto JI taip popu- 
lerlėkn Ir neišpasakytai daug par
duodama. Kaip visi geri datktal jt 
|ir ItUOjsma, bet t'kra Castoria •— 
grynai sugmenlnė — visada yra su 
parašu Fleche.io.

ninku. Jei jis tave pasiliko, 
tai nieko geresnio nė nesusi
lauksi.

— Sakykit, kas galų gale 
turi valdžių pragare: ar visų 
siųstieji atstovai, susirinkę į

TUBBY

MOTINOS dabar 
sužino vertę

MAGNEZIJOS

Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj lr ge
rame upe, tai kiek
viena metina privalo 
apie jį žinoti.

šis nekenksmingas 
velk be skonio vais
tas geriausia pašalina

vaikuose tuos sltnptomus, kurie pa
prastai tyla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo lr dieglio. 
Kaipo lengvai liuosuojantls, Jis 
švelniai veikla, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimą, slogas, vaikų 
ligas.

šaukštukas Phillips Milk of Ma- j 
gnesla atlieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens privengiant karvės 
Pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj "Useful 
Information”. JI jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis j The Phillips Co., 
117 Hudson St., New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk' kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai JJ ligoniams skirdavo per BO 
metų. .

"Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S, V. re
gistruotas vaizbos ženklas lr jos 
pirmtakuno, Chas. H. Phillips nuo 
1875.

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTĄ 8 

Taigi nenusiminkit bet eikit 
pas tikrą specialistą, ne pas koki 
uepatyrėlj. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pata po pilno Išegzaml- 
navlmo. Jus sutaupysit laiką lr 
pinigus. Daugelis kitų daktaru 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
lie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumu.

Mano Kafllo — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jusu 
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai ]usų sveikata 
lr gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies reumatiz
mo. kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kia užslsenėjuslą. (atkerėjusią, 
chronišką Ilgą. kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui 
nesHrlėltokit neatėle nss mana.

DR. J E ZAREMBA
8PECTALI8TA8 

Inėjimas Rūmas 1018 
»• W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B Iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų.

Murina Co., Dpt. H. S., »B. Ohlo 9t., Chkaso

Tyroš, Aiškios, Sveikos 

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgstte 
Knyga “Eyc Care” arba “Eyo 
Beauty” ant pareikalavimo.

iimun
mtasmssmss BjMninMn

Atidarymas Įvyks

SUBATOJ,
Rugsėjo - Sept. 14, 1929

Todėl visi kviečiami atsilankyti ir pamatyti musų erdvų, gra
žų ir modernišką salesruimį. Taipgi naujus Studebaker, nužemin
tomis kainomis modelius. - Bus muzika ir užkandžiai.

Midland Motor Sales
A. KASULIS, Saviniųkas

4492 Archer Avė. Prie Homan
Lafayette 7139

an

Getting Even Wiih a Vengente.
JUST THE SAME.I \xUSH 'VOO 

HADMT SUGGESTED »T, SAM l'M t 
&O&-E HE UJILL TR.'Y To CET 
EVBA) 5OMEHOUU
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LIETUVIAI AMERIKOJE

WESTVILLE, ILL.1 z

Iš musų padangės.
Visai apmirė musų kores

pondentai. Tartum nebūtų čia 
lietuvių. ,, į

Darbai šiuo met ūpas mus 
taip eina: vienos kompanijos 
du šaptai dirba po dvi ir tris 
dienas į savaitę. Kitos kom
panijos vienas šaptas po tris 
ir dvi, o kada ir vienų dienų. 
Dėlto maineriai labai skur
džiai gyvena, ypatingai kurie 
su didesnėm šeimynom. Kito
kių darbų nėra, tat dauguma 
išvažiuoja į kitus miestus. 
Priaugančiojo jaunimo mažai 
kas pasilieka ant vietos.

Parapija gyvuoja geriau, 
kaip pirma. Turi darbštų kle
bonų kun. S. Bartkų, kuris 
su pagelba parapi jonų bei 
darbščių komitetų daug ir sko 
los atmokėjo ir šįmet ant ka
pinių suras vandeniui nu
traukti sudėjo. Tik bėda, kad 
žmonės mažai dirba, pinigų 
nėra ir, antra, dėl nedarbo 
parapijonų skaičius sumažėjo.

Paminėjimas 25 m. kaip 
lietuviai katalikai įsigijo kapi
nės, įvyko rūgs. 1 d. Moterys

Šv. Rožančiaus draugijos ėmė 
visų naštų ir dirbo iš pasi
šventimo su klebono ir komi
teto * pagelba. Prisirinko pil
nas parapijos daržas. Prie 
stalų tik pusę šeimininkės su
talpino. Nusiminta, kad neuž
teks valgių, bet visko užteko 
ir visi buvo patenkinti. Da ir 
Darbo dienoj pavaišinta, nors 
jau nedidelis būrelis žmonių 
buvo susirinkęs.

Daug buvo svečių iš kitur: 
iš Springfield, kitų miestelių 
ir iš Chicagos R. Andrilįu-v
nas. •

Netikėtai staiga 26 rugp. 
mirė J. Novikas, pasiturintis 
maineris. Žmona, nesulaukda
ma, nuėjo į kambarį į darbų 
kelti ir rado negyvų.

Buvo iabai darbštus žmo
gus, teisingas ir blaivus. Pir
miau buvo katalikas, tik ne
laimė, atsiradus kirkužei pra
dėjo klysti ir kas sekmadienis 
jų lankydavo. Gi visa šeimy
na yra geri katalikai. Vys
kupui leidžiant, palaidotas 
katalikiškose kapinėse, kur tu
ri lotus nusipirkę, 

i Paliko moterį, tris dukteris 
ir sūnų.

Lenardas Norus išvažiavo į 
Montreal tęsti mokslų, o klie
rikas Paukštis į tų pUčią se
minarijų, Cdtoradoj.

Svečias.

i», ILL
Ačiū!

Rugpiučio 25 d. gražioj pp. 
Mikolaičių bungalow buvo su
ruošta pagerbtuvių vakarėlis 
p. Baubkienei ir man, kaipo 
atstovėms į Moterų Sųjungos 

' 14 Seimų.
J Brangios sųjungietės 2 kuo
pos, tariu jums nuoširdžiai a- 

‘ čiu už tokias gražias pagerbtu- 
ves. Aš nesijaučiu jų užsitar
navus. Taip-gi ačiū p. Volte- 
rienei ir Maziliauskienei Už 

: prisidėjimų.

Didelės garbės man suteikė 
atsilankymas Vilniaus našlai
čių atstoves p. Vileišienės. Jos 

'linkėjimų, patarimų niekuomet 
neužmiršiu. Jos kalba mane

padrąsino daugiau darbuotis 

Moterų Sąjungai. Taigi gilios) ^1 , i '
padėkos žodį tariu p. Vilėišie- 
nei.

Negana, kad sųjungietės su
rengė šaunių vakarienę, bet 
da ir pO gražių d'OvaAą įteikė 
man ir poiiei Baubkienei. A- 
čitt, ačiU! ;

Ypatingai ačiū rengėjoms, 
pp. Mikolaitienei, Sriubienei, 
ir musų kuopos pirm. O. Ra- 
shinskienei.

Brangios sesutės, sųjungie
tės, jeigu aš kada nors galė
siu jums patarnauti, su mielu 
noru tai padarysiu.

Marijona Vaičiūnienė.

WEST PULLMAN, ILL
-jį*•

Mūšų parapijonys, o ypač 
choras, “džiaugias”, jog ne
užilgo sulauks garsaus “džia- 
nitoriauš”, kuris, kaip girdėt, 
buk tai ir vargonuosiųs.

Galime tik “džiaugtis” pa

darę tokių “pažangų”. Neuž
ilgo bažnytinės muzikos kul
tūroje pralenksime net Vokie
tijų ir Šveicarijų.

MARGUMYNAI.
Liliputų arba, nykštukų vals

tybė Paryžiuj.

Prieš dvidešimt metų, 1909 
m., prancūzų sostinė priglau
dė pas save liliputų valsty
bę. Ji įkurta zoologijos sode 
(Jardin de Plantes et d’Akli- 
matization), vieno talentingo 
sumanytojo, surinkusio juos iš 
viso pasaulio. Mažiukai žmo- 
neliai gyvena tam tikrai įreng 
tuose mažiukuose nameliuose, 
kurių vidaus įrengimai, k. ’ t. 
baldai ir kiti dalykai pritai
kyti gyvenantiems jame ma
žiems gyventojams. Jie turi 
savo atskirų bažnyčių, rotušę, 
paštų, teatrų, cirkų ir dargi 
rinkos aikštę. Važiavimui tu
rima maži automobiliai ir ve-

žarnai, į kuriuos kinkomi ma
žutėliai arkliukai, kurių ūgis 
vos siekia 62 centimetrą, ši
tie arkliukai išmokinti įvairių 
štukų ir vakarais jie rodomi 
cirke. Išviso nykštukų vyrų 
ir moterų toj “valstybėj” bu
vo 200 žmonų; jų ūgis tarp 50 
ir 95 eentimetrų, amžius 18— 
62 metų; pats mažiausias li
liputas, dailininkas Liudvigas, 
vos siekia 50 centimetrų.

Savo valstybės galva lilipu
tai išrinko indusą Smon-sing- 
Clipu, jaunų 25 metų žmogų, 
gražaus kūno sudėjimo, nežiū
rint į savo 50 cm. ūgio, turin
tį, apart to, didelį taktų ir 
mokėjimų laikyti save bet ko
kioj draugijoj. Jam pavesta 
visa atstovybė ir “diplomati
nė” dalis, bet svarbiu admi
nistratorium ir “siela” tos 
“valstybės” yra “grovas” 
Primo Magri-italas iš Bolo- 
nios. Grovui Magri 50 metų; 
jis vedęs našlę žmonų Tom- 
Puso. Brolis grovo Magri —

Penktadienis, Rūgs. 13 d. 1929
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baronas Magri — pats seniau
sias iš Paryžiaus liliputų: jis 

(62 metų amžiaus. Nepaprastai 
žinomas vėkietis Ulpts, 48 nį., 
režisorius teatru, procesijų, 
švenčių ir kit.

Iš šitų žmonių yra ir tur
tingų ; vienas iš jų turėjo 600,- 
000 frankų kapitalo.

&ioj liliputų “valstybėj” 
randasi žmonių iš keturiolikos 

į valstybių: Amerikos Meksi
kos, Prancijos, Anglijos, Ita
lijos, Vengrijos, Tirolio, Aus
trijos, Vokietijos, Olandijos, 
Rusijos, Turkijos, Ispanijos ir 
Indijos.

(“M. L.”).

Pas valdiškų gydytojų.
— Jus reikia būtinai į Pa

langų pasigydyti išsiųsti. Tie
sa, dabar maudytis dar šalta, 
bet kol jus praeisite komisi-

— Bijausi, ponas gydytojau, 
kad tada bus jau šalta mau
dytis!

KEPTUVU
Bargenai

Universitetų ir “Prep” 
Mokyklų Vaikinams

Kaina $14.75 
Universal 
Elektros 
Keptuvas 
Nupiginta 

$10.95

Gražus 
Federal 
Elektros 

Ketptuvas 
Nupiginta 

$9.95 
Fedelco Elek
tros Keptuvas 
su 15 šmotų 
porce'.inių in
dų. Abu pil
nybėje

$10.95

lt

Vaikinams

Telechron lai
krodis, elek
tros varomas; 
jokių užsuky- 
mų, jokių re
gula vimų.
$14 ir ankšti

Vėsiausias Mažmenų 
Štoras Chieagoj

Su dviem ar trimis guzikais 
vieniinkos krutinės siutai — 
dvilinkos krutinės siutai — 
vilnoniai, kačmiriniai, ško
tiškų avių vilnų naujausių 
spalvų — rausvų, pilkų ir mėlynų — didumų tokių, 
kad pilniausia pritaikoma visokioms figūroms.

Siutai, overkočiai ir tuxe- 
do siutai, pasiūti prisilai
kant vėliausių madų, įsi
gyvenusių universitetuose. 
Dviejų guzikų siutai su 
smailiais ir bukais atrai
tais, siekiančiais antrą 
guziką — mėlynų ir pilkų 
vilnų — spalvų įvairių ir 
gražių — rausvų, kaip vy
nas, ir pilkumo priemaišų 
— vilnoniai su dailiomis 
driužlėmis — jų visų ra
site pas Richman’s ir pri
taikinsite visokiam didžiui.

ZiM Z. S

Universal 
Toaster 
su taca

Nupiginta
$8.00

Net pasitaikančiose rudens "kal
tuose” musų didžiuliam Elektros 
daktų Store po num. 72 AV. Adams 
St. yra vėsu. Ateik, atsišviežink.

$1.00 NUOLAIDA
iii J asų senų prosų

perkant naujų Sun 
beam Efektrlnj prosų 
$7. 50 arba Universal 
automatiška prosų

$7.75

Federal Per- 
colator su ta
ca, cukraine 
ir puodeliu. 
Pilnas setas 

$14.75

VIRŠUTINIAI SIAUTALAI reguleriai arba 
Raglan pečiai — vilnoniai, languoti, įvairių spalvų ir 
aiškių dažų — kuprio plaukų ir lamos vilnų priemai
šos rudos, pilkos ir mėlynos.

Prie visų pirkimų ant išmokėjimo parūkuojama 
nugabenimų.

CONMOIVWfiAljTH EDISON
už

OMmOIVWEAI.TH EDISON■ sii«pW
72 W. Ailarrn St.—Visi Tel. Randolph 1200. I.ocal 832 ' 

f5«2 Bnoa.hvay A,htallll a, *52 Wcst «3 SI.2018 Mi1wa.ik.-c avc. 4884 R' ™ 2950 E 92n<1 St.
3935 W. MlŪison St. 8860 So- Slat- St. įmc S. Michigan

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS
Spalio 21, 1029 elektros lempa, toki, koki dabar yra, bus 
50 meti) amžiaus. Tas auksini:-. Jubiliejus Thomas A Edisono 
Įstabaus iSradimo bus minimas po virų pašau IĮ kaipo "LIGHT'S 
GOLPEN JVBIEEE". P-nas Edison pats bus garbės svočių 
pietuose, kuriuos rengia Henry Ford ir kalbės svečiams. Jo 
kalba pe.r radio bus ISneSiota po visų pasaulį.

Chicago rengiasi prie to svarbaus paminėjimo ir apvalkg- 
čiolimo, kur dayvaus Rimtai tūkstančių žmonių. To apvaikė- 
člojlmo smulkmenos bus siunčiamos laika nuo laiko.

Patarnavimas kokį teikia Commonwealth Edison Co. nebū
tų ąailmas be daugelio Edisono išradimų. Jei jus atsilan
kysi) c j blie kurių iŠ devynių Edisono Elektros Šapų, tai Jus 
dykai gausite indomų ir pamokinanti spausdinj, perspauzdlntų 
Iš New York Herald Gruodžio 21, 1879 apie Edisono išradimų 
elektros Šviesos su paveikslais lr smulkmenomis.

KOKYBĖ IR VERTE 
Pagaminta Richmano Sumanymu

Mušu 4,OOO,bO0 yatdy metinis cash pirkitnas duoda 

galimybės gauti geniausias materijas iš tyrų vilnų ui fe-
' i

mą kainą — musų 38(70 gabių darbininku, visi kcmpani- 
• /

jos šėrininkai, rūpestingai apsaugoja gerumą kiekvieno 

žingsnio gamyboj — nepalyginami įrengimai Richmano 

dirbtuvėse padaro ta, kad viskas pigiau atseina. Galop, 

m*s parduodatne jums šiuos gerus drabužius tiesiog iš 

dirbtuvių su aiškiu jums sutaupymu perkupčio pelno.

Bile Siutas, Overkotis 
Ar Tuxedo Siutas už 
Vieną ir ir tą pačią kainą

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY

LIETUVOS UklO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žieme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, SI Nr. 

jonrvie... ♦ ssmkj

Establfshed 1879

Richman’s Vienatinis Štoras Chieagoj 
114-18 South State Street

Priešais Palmei* House
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X Aušros Vartų moterų ir
merginų draugijų atstovavo: 
Kiškunienė, Stankienė, Čei-

mokyklų atidaryti. Jau ir mo-. Vytukas (daktaro sūnūs).

BRIDGEPORTO ŽINUTĖS.

Pirmutinė lietuvaitė stot į 
Rosary College.

■ • • 
Rosary College mokytojauja

aukštai išmokslintos Seserys 
Dominikonės. Jų vienuolija 
viena seniausių, nes Domini-

kytojas gautas. Egzekutyviui O aš pasakysiu savo tėvui ,ir 
komitetui palikta gauti svetai- Į jis tau padarys tokių operaci- 

kienė, Krusevičienė, AitutienėĮnę ir paprašyti klebono, kad jų, kad tu ir galų gausi... 
ir kitos. ; ^ paragintų žmones mokyklų lan

X Altorių Puošimo draugi- kyti, o P. Plečkaitis apsiėmė 
jų — Butkienė, Šaulienė, Da-Į surašinėti tuos, kurie norės DR. M. T. STRIKOL

Telefonas Boulevard 1900

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: • lkl 11. 1 lkl 0 

dieną, Ir 0:00 lkl 0:00 vakare

4608 -S. ASHLAND AVE. 
Netoli 40th 8tree( Chloogo. III.

Plė Felici a Nausėdaitė kon6s berods 700 me čiolienė, Rokienė, Masiliunie-’ mokyklų lankyti. Tai-gi kurie
baigusi šv.C Kazimiero akade- tų tani atgat ^ser>’s I)omi- nS’ Radzevičien6> Petrauskie-J nesat piliečiais ir norit gau-

mijų ir metus laiko lankiusi 
De Paul universitetų, 16 d.1 
rugsėjo išvažiuoja

nikonės (Amerikoje) turi sa- nė ir kitos, 
vo globoje gražių aukštojo Į X Tretininkus 

toHau aukš* Įtaigų ir Fribourge, nė ir Jakonienė.

tųjį mokslų tęsti į “exclusi-
Šveicarijoj

iti poperas bei išmokti atsaky- 
Jodikie-’mus į klausimus, malonėkit 

per visa spalio mėnesį ateiti 
X Musų kaimynus — Kai- pėtnyčios vakarais į parapi-

GYDYTOJAS IR CHIRURG 
4801 South Ashland Avenue

Telefonas Boulevard 7820

Res. 0841 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1930

Valandos 2-4, 0-0 Nedėlioj 10-10

ve” Rosary College River Fo-1 Ro8ary ColleSe taP° isteig* Kukaičiai iš North Side ir Bu-'jos svetainę, arba į parapijos R 
ręst, III. P-lė Felicija Nausė- ta ChicaS°je tik 7 metai at- čys iš Bridgeporto. knygynų užsirašyti. Mokslas į

, ... v „ . . gal. Šioji kilniu įstaiga yra y-
daite yra narys sv, Kazimie-, . ; , , . T T1T_

., . .. .. . i patingai globojama J. K. Kar-
ro Akademijos Alunmae ir .
, , , . , . . v. , . dinolo Mundelem ir Clnca-
buvo redaktorė alumniecių lei-1 .
džiamo UikraStelTo. P-lė Feli. 8°s turtuoly- katei,kų ka.p
., . . . m tai Loretta Hines — Howard,

cųa taip-gi priklauso Tau i . „ . . , ’
Rlio Chi Sorovity Lewis senuos ir daugelio kitų.

Gražioji Rosary College yra 
labai aristokratiškoje dalyje 
Chicagos priemeščio, River

“Milda” Teatras.
Bridgeporte turime net du 

lietuvių teatru. Seniausias ir
Forest, III. Kolegijos “cam-'didžiausias yra “Milda” te
pus” turi 30 akrų sodo ap- 'atras nuosavybė pp. Satkaus- 
linkui įstaigų. Rūmai tosios kų. “Milda” šiomis dienomis 
įstaigos statyti klasiškame pasipuošė, naujomis dekoraci

jomis ir vėliausiais pagerini
mais. Nauja, graži aksomo už-

duje ir be visų įrengimu rei- danga puošiu didžiulę scena, 
kalingų aukštųjų mokslų Įstai.ant kurios dažnai tenka gro
gai, “kolegija turi didelį, mar žėtis švariu vodeviliu ir kla- 
murinį “swimming pool” savo miškais, šokiais. “Mildos” te- 
pastogaje.

“medevial” (vidur amžių) 
styliuje. Vėliausiai įrengti Vi

sa!

ADVOKATAI:

A. A. OLIS
AMKOKATAS

X Aušros Vartų parapijo- visiems bus veltui, 
nūs Ūsai, Laurinaičiai, Pet- J Pirmininkas J. Jankus pra- 

rauskai, Raubiškiai, Bitinai, nešė, kad yra paduotas raštu 
Kamarauskai, Paplauskai. pakvietimas ir kviečiama vie- )

X Biznierius atstovavo — nas egzekutyvio komiteto na- 
Aitučiai ir II. Malakauskas, rys į diskusijas klausimu: “Ar

X Straikerio mušimo čem- kliubas pribelbsti nariui išsi-’ 
pionais AVest Side, o gal ir vi- imti pilietybės poperas? Eg- 
soj Chicagoj, skaitoma Gudlei- zekutyvis komitetas turės įro- 
kis, Bitinas, Miškinis ir Vai- dyti taip, o antras — priešin- 
cekauskas. Pereitų trečiadienį ’gai. . -i , rį

1
4 , ! -f

Kitas klausimas bus: “Kam 
nas musų vikaras kun. V it- yra reikalingas egzekutyvis 
kus. Ateinantį šeštadienį ir komitetas ir kų gera jis klio- 
sekmadienį prie straikerio bus Įbui daro?”
didelių lenktynių. i Diskusijos bus gana įdo-

X Parap. komiteto narys nuos. Įvyks kitų mėnesį tuo- 
Pabijonaitis kitomis bazaro jau po susirinkimo, Tat-gi 
dienomis žada “svederį” na- jei kurie nepriklausot prie 
mie palikti ir penktas straike- kli ubo, galėsit atsilankyti ir 
rio čempionas patapti. Perei-: pasiklausyti diskusijų veltui, 
tų trečiadienį “svederis” janr - P. P.

dėltosvarų jėgos sulaikė ir 
ne kiekvienų sykį skambalų 
pasiekdavo. * .

X Bazaro gaspadoriai Krv-]lli teve »kiž » 

ževičius ir Bartkus šauniai sa-

Jonukas (advokato sūnūs). 
Aš pasakysiu savo tėvui' ir

tee. tel. Von Buren 0000

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Sulte 008 1878 MUwaukee Ave.
Tel. Brunnvick 0024

Valandos; nuo 3 lkl 7:00 vai. vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 1 lkl 0 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal OHO
Namų Tel. Lafeyette 0000

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 a HALSTED STREET 
MAMAI:

4193 ARCHER AVE.

Valandas; prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po plet. ofise 0-0 v. v 
Vr - i -r- u i .rj..,—

Tel. Hemiock «m

DR. V. S. NARYADCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1405 West 09 Street 
Vai.: 9—11 ryte. 1—0 p. p. 0—0 

v. v. Nedėlioj susitarus.

11 So: La Šalie St., Room 2091 
Tel. Randolph 0331*0332 Vai. 9-8 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Victory 0562
7-9 v. v. apart PąnedėĮio lr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bogdciunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telephoap Randolph 0717 

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Tclepbeae Roosevelt MOO
Kanale: 8 ild P ryte Tel. Repub. MM

JOHN KUCHINSKAS

atras susikontraktavęs su ge
riausiomis brangių paveikslų 
kompanijomis, kaip tai: Uni
ted Artists, RKO, Universal,
Paramount ir kitais. Įtaisoma 
Vitaphone ir Movietone pri
rengtų Western Electric Co.
Visi patogumai ir gražumai
kaip didmiesčio teatruose, o vo Parei£as eina 

kainos labai prieinamos — 10,
20, 30c.

Ponai Šatkauskai samdo vi
sus lietuvius darbininkus ir 
muzikus savo teatrui. Tai tik-i 
rai lietuviškas teatras. Be to, 
pp. Šatkauskai remia visus 
lietuvių reikalus ir įstaigas.
Geram tikslui neatsisako aukų 
teikti. Mes Bridgeporto lietu
viai tikrai džiaugiamės, kad 
turim gražių ir jaukių lietu
vių vedamų rekreacijos vie
tų, t. y. “Milda” teatrų. Good 
luck pp. Šatkauskams ir jų 
gerai vedamai įstaigai.

LITHUANIAN AMERICAN 
POLITICAL CLUB.

...• s*
North Side. — Liet. Am.

"BAYER ASP1R1N” 
TIKRAI SAUGUS

Imk be baimės kaip nurodyta

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

Tel. Kenwood 5107

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte 
nuo 6-i£of8» val.rvak. apari

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

. JOSEPH j. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATA8 
4631 S. Asliland Ave. (2 lubos)

Telef. Beulevard 8100 
RESIDENCIJA: 

6516 So. Rockvell Street 
Telef. Republio 0700

□Bm.1 ’ je—..... L"j. ' ........n■

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 

Nuo 0:80 iki 1 vai.
I?7 N. Dearborn Street 

Room >08 
Tel. Franklin 4177 
Nuo 0 lkl 0 vakare 

00 E- 107 St, Kamp. Miehlgan Ave. 
Tel. Pullman 5950

Telephone Central 0928

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

104 North La8alle Street 
CHICAOO, ILLINOIS 

Nuo 9:10 lkl I vai. vak.
Lecal Office; 1000 So. Union Ave. 

Tel. Roosevelt 8710 
VaL nuo 0 iki 0 vaL vak.

WEST SIDE RADIO.

X Parapijos bazaras trečia
dienio vakare punktualiai 7 
vai. prasidėjo parapijos dar
že. Oras buVo labai gražus. 
Daržų užplaukė žaidžiantis 
jaunimas. Bazaro rengėjai iš
statė “rūtų darželį”, strei- 
kerį ir iškabino laimėjimų ra
tus. Draugijos — Aušros Var-

Piliečių North West Side kliu
bas, rūgs. 9 d. laikė susirinki
mų, Šv. Mykolo parapijos sve
tainėj, kurį atidarė J. Jan
kus.

Nutarimai pereito susirinki
mo vienbalsiai priimti.

Sekė pranešimai Egzekuty
vio komiteto, kuris pranešė 
tik, kad, kliubo balius bus po 
Kalėdų.

Pirm. J. Jankus prašė, kad 
kliubas darinktų

save
Does not af fect 

theHeart
Jeigu nematote “Bayėr Kryžių" 

ant pakelio ar pilių, tai Jus negau
nate tikro Bayer Aiptrtn, kuria yra 

pora vyrų milijonų užtikrintas saugus lr gy- 
. . .Į dytojų nurodytas per virt OvMe-

prie to komiteto, kuris susie- Į oimte penkis metus dei
Šalčių Galvoe Skausmo
Neurltls f; Lumbago

rezoliucijų miesto valdžiai rei- ' Dantų Skausmo Rumatlsmo 
Neuralgijos Skausmų

Kiekvienam neatdarytam "Bay
er-’ pakelyje randasi nurodymai. 
Pakely dvylika pilių kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje tal-gl parduo
da bonkose po 24 lr 100.

jęs pasitartų ir pagamintų

kale “Stop” šviesų ant kam
po Paulina St. ir .Wabansia 
Ave., nes jau metai kai tas 
buvo kliubo nutarta, tik komi
tetas buvo truputį apsileidęs. 
Bet nariams reikalaujant, da
lykas vėl prikeltas, nes visi

tų moterų ir merginų, Altorių J mato reikalų. Štai, netoli ran- 
Puošimo, Tretininkų ir komi- dasi miesto mokykla, mokykla 
tetai pasirėdė savo būdas. Po Sv. Mykolo parapijos, ten pat 
audekline pastoge Mariampo- taipgi airių mokykla. Taigi 
lės restoranas ir be parėdų vaikų pilna, o automobilių ju- 
buvo jaukus. dėjimas didelis.

X Bazarų atidarė streikerio Toliau kalbėta kas link pa- 
skambėjimas, kurį smarkiai rapijos 25 m. jubilėjaus. 
pliekė komiteto narys A. Vai- j Kliubas nutarė paaukoti 

ciekauskas jam nenorėjo nu- $25 parapijos naudai, nutrauk- 
ir Mala-'ti pirmutinės ir dabartinėssileisti Gudleikis 

kauskas.

X Laimėjimams buvo išleis
ta gerų daiktų: antklodžių, 
paukščių ir keiksų.

\aldybos paveikslų bei pada
ryti apžvalgų nuo kliubo įs
teigimo iki šiam laikui. 

Taipgi pakelta klausimas,
X Šeštadienio ir ateinančio kad reikalinga kliubui kores- 

rengia-- pondentas. Korespondentu iš-sekmadienio bozarui 
ma dar daugiav» dovanų.

X Pirmų bazaro dienų pasi
rinkta P. Plečkaitis.

Toliau pakelta klausimas
'žymėjo šie parap. komiteto na-į kas link mokyklos atidarymo 

riai: Kulbis, Vaiciekauskas, j vakarais. Tuo klausimu kalbė- 
Sakalas, Vyšniauskas, Kryže-;ta gyvai ir karštai ir prieitų 
vičius, Bartkus, Fabijonaitis prie to, kad mokykla reika- 

ir Druktenis. , (linga. Ir nutarta kitų mėnesį

DR. VAITUSH, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų 
esti priežastim gi

{tempimų

mo, - skaudamą, aklų karšt].

regy&tę.

atsitikimuose, egaamlnav.imaa < 
mos su elektra, parodančia mažiau
sias klaidos.

LARVEX
apsaugo

DRABUŽIUS

šlakstymas Lnrvcz: 
Apsaugo nuo kandžių ne-

tkaJblamus drabužius, kau
rus, rakandus.

Plovimas I.arvcKiii 
Apsaugo nuo kandžių

plaunamus vilnonius.

klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 vi 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto 1 
10 po pletųi.

4712 S. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7589

st—

V. X. MEDONIO
Kų tik iš spaudos išėjo se- 

kanteji veikalą:
1. Viltis, Mišram Chorui 20c.
2. Tėve mūsų (Pater Noster)

20c.
3. Sveika Marija (Ave Maria)

20c.
Virš minėtus veikalus gali

ma gauti:
“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI,

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikymą akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

TT ' U

Ros. Tok Mldnray 6013

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS T
Oakley Avenue lr 04-tas Street

Telef. Canal 1713*0241
Valandos: 2 iki 4 p., p. Panedėliais 

lr Ketvergais vakaro

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St.

Tel. Canal 0800
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-0 v. V. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 6898 
Resldencljou Tel. Drezel 9191 j

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku lr visu chroniškų Ilgų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 3lst Street

1
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po plet. 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-12. '«

—.——------ ------ --------------------- ---- i

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 SO. HALSTED STREET j 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 1

OFISAI: |
1440 S. 49 Ct. 2924 Waąhhigton
10-12, 8-4. 7-9 12-2; Blvd.*
Tol. Cicero 662 Tel. Kedsle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PU Nedėliomis :
Tel. Cicero 2888 Susitarus

' : 1Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 0118

DR. A. J. BERTASH !
<404 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl 0 po 
pietų Ir 8 iki 8 vai. vakare

Rea. 0201 8. WALLACE STREET

DENTISTAI
1 Office Boulevard 7042 1

DR. G. Z. VEZELIS
» LIETUVIS DENTISTAS

e 4646 So. Ashland Avenue
. Ant Zaleskio Aptlekos |

Tol. Canal 6222

. DR. G. 1. BLOŽIS 1
j DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

_ ______________________________________  
BrunswloM

DR. A. J. GU88EN 
Llntuvto Dentistas 

w 1679 MILWAUKER AVENUE
Valandoaj 0-18. i.g, 4-0:00 

•ekmadlenlals Ir trečiadieniais 
pagal sasOtarimg.

------Mll-I ------------------------ !---- ------------- ---

Tel. LaCayetta 001B 3

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY . 
4193 Archer Arenu*

Boulevard 7589
Ren. Hemiock 7691

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. Ir Res. Tel. Hemiock 2174

DR, J. P. POŠKA
8188 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas tr Rezidencija 

0504 S. ARTESIAN AVE.
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po 
Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vok. 

adlenlals pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Vlrginla 6380

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius prUma kasdieną nuo 
pietų lkl 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAYOIŠ
2 tki 6 po pietų, 7 iki 9 vok.

Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

or. So. Leavitt St Tel. Canal <231 
Rezidencija: 6640 So. Mapievvood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 1 & 7 - ! v. r. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect <010

M Pč Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 8OUTH HALSTED ST.
Residencija 6600 8. Arteslan Ava

Valandos. 11 ryto lkl I po pietų 
6 iki 8:80 vakare

DR. CHARIIS SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų TJg~>]
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2__ 4 po

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

TLLEKuNAS MIDVVAY 2880

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris 

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN ;
13 RUSIJOS

Uvrai lietuviams žinomas per 24 
uetUB kaipo patyręs gydytojas, chl- 
rurga* u akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
rasvyru. ...ot^rų ir valkų pagal nau
jausius u,erodus X-Ray ir kitokiu* 
siektros prie) alsus.

Ofisai ir Laboratorija 
Nelei. Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pistų ir 
uuo 0 Iki 7:00 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal OMO Rez. Bo. Rhore 
3330, arba Itandolph 6800.

Ekspertas tyrimo aktų Ir pritaikymo 
•kinių

1801 South Ashland Avaaue
Plutt Bldg.. kamp. 10 St 1 aukttas 

Pastebėklt mano lOkabss
Valandos nuo 9:00 ryto lkl 8:00 va
karo. Boredorais nuo 0:00 lkl 11 ▼. 

syta. Medinomis nėra skirtų 
valandų. Room 0.
rhoM caani oho .

DR. A. P. KAŽLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Arenaa
Vai.: Nuo 9 ryto iki 0 vakaro

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

' Rezidencijos Tel. Plota 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną,
Nuo 2 lkl 8 po pietų,
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Penktadienis, Rūgs. 13 d. 1929

C H I C A E LABAI SVARBU.

žiniu žineles
X Gerai žinomas dr. Lau

raitis, dentistas, turįs ofisų 
prie Marąuette Road ir Arte- 
sian avė., išvyko atostogų. į 
Rochester, Minn. Lankysis 
Mayo Bros. garsioj sanitarijoj,- 
kurioj darbuojasi keli jo mok
slo draugai. Sugrįš už savaitės 
laiko. i ; U j

X Visose kolonijose prasi
dėjo bruzdėjimas ir prisiren
gimas prie paskutinio išvažia
vimo, kurį rengia Brigbton 
Parko Marijonų Kolegijos Rė
mėjų 35 skyrius, Černiausko 
darže, rugsėjo 22 d. Kaipo pa
skutinis šių metų išvažiavi
mas bus įvairus; bus gaisus 
kalbėtojai, nepaprasta orkes
trą, sutraukta žymių svečių 
profesionalų, biznierių, kurie 
tik kų sugrįžę iš Lietuvos ir 
papasakos įdomiausių dalykų 
apie Lietuvos gyvenimų.

sekmadieny, rugsėjo 15 d., 
Černiausko darže. Yra suorga
nizuoti trokai piknikieriams 
vežti į daržų dykai. Tuos tro-

, X Klausia Radio, ar nebus 
šalta per Šv. Kryžiaus parap.

Penktadienio vakare, 8 vai., jubilėjaus bankietų! Radio at- 
sv. Antano parap. mokyklos ^sako; nesibijokite, nebus šal- Rugpiučio 18 d. kurhauzo 

8 kambaryje įvyks svarbus ta. Jei ir butų nešiltas oras, parke įvyko didelė Švietimo 
susirinkimas Katalikų Federa-(tai ten nebus šalta, nes ban- Ministerijos vidurinių ir auk- 
cijos 19 Kongreso Rengimo kietas bus viduje, salėje, lan- štesniųjų mokyklų kūno kili

SPORTO DIENA PA
LANGOJE SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY

Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo lr Tai
symo Namą. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kampanijoms lr Spulkoms.

Inšurlname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

2456 West fltttli Street Telefonas Hemlock 0050

kus duoda kiekvienam pikni- Komisijos. Į tų susirinkimų at- gai yra uždaromi ir reikale tūros mokytojų kursų sporto 
neškite tikietus arba pinigus galima da ir pašildyti. šventė; Programa buvo paski-
už tikietus į Federacijos Kon J x Tik atsiminkite, kad tas rstyta į penkias dalis, kurių 
greso vakarus. Visi Federaci- Sv. Kryžiaus par. bankietas į- kiekviena turėjo po 5—6 nu
jos skyriai Chicagoje prisius- vyks spalių (October) 13 d., merius. Jų sudarė bendras 
kitę savo atstovus, atneškite
pinigus už tikietus.

Visi kurie turite kokias išgirsta žinias, tat ir klebonas,. esiai VYU1 lr moterų gru

nors bilas, atsineškite į mine- kun. a.. Škripkus, prašo visų,' Įva^rys
• a F f ' pratimai su vainikėliais, žie-
ar draugijos, ar šeimynos, ar . , . . ,. . . . ’. . . . .. v i. • dais kartimis ir pikėmis, suo-
paviemai, kutie yra žadėję au ,. . .... x. ,
\ , v v, r .. . bai per arklį ir ozj, daug gra-
koti bažnyčios maliavojimui, v. v . ,.
, v -x 4 •* ziausnJ žaidimų ir gyvų pa-
dabar išpildyti tą pasizadeji-1 ‘ . i

r J r •; veikslų. Kaip matyt, progra-

kui vietiniai biznieriai. Bus 
lietuviškų “Rūtos” ir “Biru
tės” saldainių, lietuviškų deš
rų ir kumpių, visokių laimėji
mų ir dovanų. Orkestrą bus 
L. Vyčių 36 kp. p-no P. Simu
čio vedama.

X “Jurgis Černauskis, 2958
AVest 39th St., susilaukė savo tąjį susirinkimų.

dukters Onos Černiauskaitės 
iš Lietuvos, kurią motina va
žiuodama į Lietuvą apie 131 
metų atgal buvo išsivežus. Į
John J. Zolp, žinomas laivakor bet taip-gi ir i, ų o

Kun. H. J. Vaičiūnas,
L. K. F. K. R. K. pirm.

čių pardavėjas, pagelbėjo su-. 
tvarkyti popieras ir partrau- < 
kti iš Lietuvos.

lonijų daug žmonių, kurie my
li Švenč. Paną Mariją ir daž

nai ją garbina.
Vienas parapijonų.

KĄ Aš PASTEBĖJAU?

Černiausko daržo povilione. j maršas, bendros vyrų ir mo-
., t> j. • • . . 1 terų mankštos, atskiri laisvi
X Per radio visi geriausia į jujĮg

pių, plastiški šokiai, įvairūs

ma buvo gana tiršta, tačiau
Į publika jokių pertraukų ne
jautė, nes kiekvienas numeris,

■ _______ į iš aikštės pasitraukdamas, sa-

Dievo Apveizdos Parap. — ;vo vietoje paliko kitą. “R.”

PRANEŠIMAI.

dėtas 1930 m. pavasario se
mestrui. Dabar palieka galioj 
senasis statutas ir jokių re
formų universitete nenuma
toma. Paliks veikti visi faku
ltetai ir katedros. “R.”

Rugpiūčio 18 d. Klaipėdos 
elektros tramvajus minėjo 25 
metų sukaktuves. “ R. ”

Del geriausios rųšies 
‘lr patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUOT8 

Olselis šviežių kiauši- 
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1889

A

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.

’‘BX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tns tik ........................ .. 4 ^4 c. pėda

Del maslnavojlmų stiklai ųuorti- 
*»lut .......................................... 89c. doz.

SL Louis “Dutch Boy” whlte 
lead 100 svarų .............. ........... 811.50

Pure Llnseed Oil .... $1.10 gal.
Pure Turpentine ................ 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

Norime pranešti, kad šios pa
rapijos Pi Gamma Sigma A- 
lnmnai laikys mėnesinį susi- 

irinkimų' rugsėjo 13 d., naujo-

STAMBESNI KNYGŲ 
LEIDĖJAI

PASIDARBAVO PARAPI
JOS LABUI.Marąuette Park. — Iš tik

rųjų, už kiek laiko Marąuette 
Parke nebus tokių žmonių, ku-

1929 m. pirmų pusmetį iš-

i • i* i*, • v. jrrasiue ūmu muiciu ** mvi- . v* j i i spausdino knygų tomų. Dine, kaipo katalikai, nežinos, .. .. , Begalo daug svarbių daly-l „ <<CJ , „ .
savo priedermių ir nesinaudo- jSaicul draugija vo suren- reifcgg apsvarstyti. Jau ru-į 12 * P&U °S. ™ &S

pijos pikniko, kurs įvyks jo Dievo maionėmis. bunco ’ 8 d’’ ?? duo artinasi ir ruošiama kele- 12’ Švyturys lr Žemes
Kryžiaus bažnyčios naudai

X Brighton Parke eina di

deli prisirengimai prie para

Town of Lake. — Nekalto je parapijos salėje 
Prasidėjimo moterų ir mer-

GRABORIAI:
Štai, per atlaidus musų baž

nyčioje matosi ir tokių, kurie

ūkio rūmai — po 10, Humani-

Vakarėlis buvo labai gražus.
jtų svarbių dalykų, kurie rei- į.arjnįų mokslų fakultetas, Šv.

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Oraborlus 
Patarnauja laido- j 

tuvėse kuoplglausla. > 
Reikale meldžiu at-j 
atšaukti, o maao . 
darbu busite nigs- ( 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 86161 
arba 2518
8814 W. 88rd Ptaeel 

Chioago, HL

J. F, RADZIUS

Jame dalyvavo daug paarpi 
pirmiau jos nelankė. Dieve ’ •JOBŲ.

|kalauja visų 
galbos.

alumniečių pa-
MARRIIETTE JEWELRY 

tb RADIO
Savininkas R. Andreliunas

J. S. RAMANCIONIS
Būvąs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardvvare Co., dabar perėmė visą 
blsnj J savo rankas lr duos visose Šio 
biznio Sakose plrmoa klesos patar
navimą.

HARDVZARE PAINTS 
& WALL PAPFR
Palnterg ft Decorators

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

Tel Victory 7281

Kazimiero draugija ir “Vai
ras” — po 7. “Universitetas” 

Alumnai šio ir Vyriausiojo štabo spaudos, duok, kad visi suprastų buti-, Draugija nuo5irdžiai dėko
ju} reikalų savo Sutvėrėjų visiems už prisidėjimų prie kiisiriakimo. Prasidės punk- ir švietimo skyrius

Neužmirškite,

garbinti. ; ' < ,i
į Ketvirtadienyje ir penkta- 

Idienyje bus daug svetimų ku- 
Jnigų. Dėlto visi turės progos 

prieiti išpažinties ir susitai
kinti su Dievu malonių metu.

Pagaliau, rengiamės prie 
procesijos, kuri bus paskutinę

šio “bunco”.
Pelno liko $70.00.

Valdyba.

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

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Rūgs. 10 
mirė a. a. M. Uerčaite. Ve- 

dienų. Tada laukiame ne tik,įįOnės kūnas pašarvotas 4639 
iš musų kolonijos visų žmo- 'g Hermitage avė. Laidotuvės

po 6,
tualiai, nes norime kuoankŠ-j Švietimo ministerijos knygų 

čiausiai pabaigti susirinki įleidimo komisija, “Tulpė”, 
mų, o po susirinkimo turime knygynas “Lietuva” (Šiau- 
pakvietę orkestrų, kuri mums Iiuose) ir Kauno Arkikatėd
riuos progos ir pašokti. Orkes-’* ros Bazilikos vikarų kolegija 12650 West 63rd St. Chicago 
tra dar nėra girdėta musų sve- f- po 5. Keletą knygų išleido | ““"nt ....

tainėje.
Vaidyba.

“Šaltinis.”

.PIGIACSIA8 LIPT. GRABORIUS. 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
aau prie arabų iš
dirby st ės

OP.’SAS , 
688 West lt Bt 
Tel. Canal 8174 
■K1RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Simpatiškas 
Mandagus — į nyčioj

• • TV X > T

Town of Lake. — Sekmadie 
ir g’ednlos pamaldos įvyks rug 'nyje, rugsėjo 15 d. 2 vai. po 

sėjo 13 d., Šv. Kryžiaus baž- pietų Šv. Kryžiaus par.

REFORMŲ UNIVERSITE
TE NEBUS

svet. Vyriausybės projektuojamų
i įvyks Šv. Elzbietos dr-jos mė- naujų reformą įvedimas ati-

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Geresnis ir Piges 
nis už kitą patar
navimas. •

J. L EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 lr 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1418 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tet Boulevard 8201

X Draugijos Šv. Franciškos ‘sinis susirinkimas. Prašome 
Šv. Mišios už sielų a. a. M.'visų narių skaitlingai susi- 

Gerčaitės bus rūgs. 14 d., 8 rinkti.
vai., Šv. Kryžiaus bažn.

X Rūgs. 15 d. Steponas šb-
šna ima sau už moterį Micna- West Side. — Susirinkimas 
linų Geštautaitę iš Cicero. Šliu ' A. L. R. K. Susivienijimo 100 

bas bus Cicero, Šv. Antano kuopos, West Side, įvyks ne- Į kuriam tekstų sutaisė A. Jak- 
bažn. 'dėlioję, rūgs. j.15 d., tuoj po gtaa," o gaidas pagamino J.

X Rūgs. 15 d. draugija Am- sumos, vietoj pirmų valandų. Naujalis.
Ražančiaus rengia Malonėkit nariai susirinkti j 75 giesmės su gaidomis vie- 

“bunco party”, parap. salėje, anksti.

Valdyba.

IŠ LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokyk

loms ir šiaip jau giesminiu 
kams

GIS SMINtL Į

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

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

NAUJI RADIOS-

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama
kalno.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 552«

žino

bažnyčios maliavojimo fon

dui.
X Rūgs. 12 d. vak. bus Šv. 

Vardo draugijos susirinkimas.

V. Petrauskas, rašt.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”.

nam, trims ir keturiems bal 
gams, užima 142 puslapius 

Kaina ...... 80c.
*‘DRAUGAS”

2334 S. Oakley Avė. Chicaga

Telefonas Canal 7221

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorlus 
Dalų lr Popleros Krautuvė 

1884 S. LEAVITT 8T. CXlca«o

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockurell Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica
gos dalyse lr 
prletnlesčuoee. 
Grabai pigiai
net už *25. 

OFISAS
8238 South 

Halsted St.
Victory 408S- 

89

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS
1650 West 46th Street

Kampos 48th Ir Paulina Sta.
Tc.1. Blvd. 5208

NuIiudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai. gerai tr pigiau 
negu kitur. Koplyila dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Llc.

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 8181

Telefonas Yards 1198
4424 80. RockwcU St.

Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRAIM)RIC»

Ofisas: ___
4808 8. MARSHFIELD AVENUB 

TeL Boulevard 927 7 
-- -------------------------------------------—f

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

RHI A i'fA*
ONA BILEIŠIENt

(Po tėvais Zenkevičaitė)

mirė rūgs. 12, 1929 m. 1:50 vai. ryt, 34 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio, Linkuvos Parap., Tito- 
nių Kaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų.

Paliko dideliame nuliudime vyrų Juozapų, 2 duk
terį Ona ir Stanislavų, 2 dėdės Mykolų ir Kazimierų, 
pusbrolį Juozapų ir gimines, o Lietuvoj motinėlę Kas- 
tancijų, 4 brolius Juozapų, Aleksandrų, Adonių ir Jo
nų, 4 seseris Elzbietą, Kazimierų, Elenų ir Stanislavų.

Kūnas pašarvotas 4441 So. Wood St. Laidotuvės į- 
vyks panedėly rugsėjo 16. Iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į Šv. Kryžiaus bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, dukterys, dėdės, pusroiis ir giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

“MIŠPARAI”
“Draugo” knygyne galima 

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

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

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, UI.

BRIGHTON PARK
Išsirenduoja flatas, kur per 

penkis metus gyveno ir turė
jo ofisų dentistas. Su visais 
patogumais, gerai visiems ži
noma vieta. Tinka daktarui, 
advokatui arba šiaip šeimy
nai.

4358 So. Fairfield Avė.
,(Klauskite Šatų krautuvėj)

R

R.

R.

C. A. Radiola 46

$179
C. A. Radiola 44

$11O
C. A. Radiola 66

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS

Išgirskite ir pamatykite pas:

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

Tel. Boulevard 4705

Tel. Boulevard 9814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4484 BO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

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

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas 9500,000.08 
8804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette <788-8718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Uoens A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus, Farmas
Biznius visokios rųSIes
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra Ir kas yra.
Perkam notos 2nd morgage lr pa

rapinėm 1, 2nd morgage lengvoms 
lllygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Ijafayctte 04BR


