Katalikai paaaullooya turi kilnu uldavlnl, — Jneitl | ielmjrnaa lr J vtsuomen* Kristaus mololą, atnaujinti
įmonių dvasių. Jlzaus Širdies vlelpa*
tavlmas milijonų širdyse — tai musų
ulduotla “Draugas" padls jums t<
apaltuiavlmo
darbą atlikti.
Ultat.
skaitykite lr platinkite “Draugą."

“Draugas’' atstovauja
>rgauuuo<
Katalikų mint}, remia nuollrdliai ka
tallkllkaa draugijas, sąjungas para
pijus U- lietuvių kolonijas 'Draugas
dllauglasl didele kataliku parama i<
nori. kad toliau pasilaikytu tie prie
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BRITANIJA DARBUOJASI UŽ
KARIUOMENIŲ MAŽINIMĄ

FAŠISTAI VARŽO KATA
LIKŲ JAUNIAU ITALIJOJE
|

PREZIDENTAS JI NU
PEIKĖ

ROMA, rūgs. 17. — Vakar
Šventasis Tėvas audiencijon1

Labdaringos Sąjungos Di
rektorių susirinkimas įvyks
ketverge 7:30 vai. Ligoninė
je, 2700 W. 69th Str.

VOKIEČIAI BIJO, KAD BRITŲ VIETOS

NEUŽIMTŲ FRANCOZAI

jų, prigulinčių Italijos Kata
likų Akcijai.

Kaip užvakar jaunimui, taip
vakar mokytojams Šventasis

Italijos Paskirti Ministeriai Eina
Pareigas

v • •

Tomis dienomis Cook aps, ...
.v,. . .
,
..
r
knties iždininkas turėjo mo, ...
.
d
keti dvisavaitines algas aps.
.
7 , ,.
knties tarnautojams ir darbi. .
_ .
.
ninkams. Pasirodė trūksta pi.
.
nigų ir apie 4,000 tarnautojų
ii-,
v,.
įr darbininkų
negavo čekių.
i_
..
.
.
f
larp kitų nemokėta nei tei-

kad tą jaunimą nori pavergti
savo pasauliniams siekimams.

MASKVA KINIJAI SIŪLO KITAS
TAIKOS SĄLYGAS

Šventasis Tėvas ragino mo

kytojus pasilikti stipriais ti

kėjime ir drausmėje ir nebi

GENEVA, rūgs. 18. — Bri

ITALIJOS MINISTERIAI
EINA PAREIGAS

joti fašistų, žvalgų ar agentų,
į kokių daug valdžia visur pa-

---------------- statė tėmytis, ar kas nępriešROMA, rūgs. 18. — Septy- tariauja fašistų valdžiai,

PONIOS SOF. ČIURLIO
NIENĖS KALBA TARP
TAUTINIAM MOTERŲ
KONGRESE

..

B.

Shearer,

_

kurs šioj šaly per kelis metus

S

,

Z

v.

Sudege daug šieno

vedė propagandą už didesnio

Vidaus reikalų ministerijoj

m

£

£• •

• ivimas, kad visas prieglaudas,

£ •,

baigė Tarptautinis taikos ir
, • .
,
,
T.
laisves lygos kongresas. Lie,
£ •
£ £
,
tuvos moteris atstovavo (ne
, •
kaip oficialme atstove) p. So.
._
iija Čiurlioniene, kuri rugpiuv.
no ,
, ,
cio 23 d. atidarant kongresą
, . , „
• •£•..,
pasakė kalbą ir iteike kongre.
so pirmininkei, žinomai ameA
•
T

. rikietei filantropei,

’
i darželius ir kitas labdarybės^,
...
.X1
įstaigas išlaikytu pati saviva* . . rp . „.
,
ldybė. Tai, žinoma, būtų gera,
jei savivaldybė turėtų pinigų.

Iš karto to padaryti nė viena
savivaldybė nepajėgs, bet per

tam tikrą laiką

viską

galės

išlaikyti. Kauno miesto savi

p. Jane

ateinančiais metais
'Addams oficialinę dovaną — valdybė
yra numačiusi įsteigti 5 vai
puošniai aptaisytą Vilniaus
albumą eia paduodame šios kams darželius del 300 vaikų.

sejams.

Tai William

LABDARYBĖS ĮSTAIGOS
BUS TIK SAVIVALDY
BĖS IŠLAIKOMOS

V
on /T7.1£ x
įvyko
Kaunas, ttttt
VIII-30
(Elta). — neseniai
. .
*
_ pasitarimas,
. ’
• -»• no , T> , •
• kuriame pareikštas pageida
Rugpiučio 28 d. Prahoj pasi-j .
, j •
• , ,

APSKRITIS NETURI
PINIGŲ

£» * * £
I 1 v•
...
y ,
fašistų valdžia siekia varžyti
Italijos katalikišką jaunimą,

METAJ-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

CHICAGOJE

priėmė 300 katalikų mokyto-

BRITANIJA PRIEŠ DIDE
LES ARMIJAS

3c A COPY
Telefonas: Roosevelt 7791

ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH JI, 1911. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1879

Rodos, mažas dalykas, bet tie

tanija atlikus
pradžią karo ni nauji Italijos ministeriai.
e
•
*
Toliaus
Bažnyčios Galva
laivynų mažinimui,
T. Są nuo karaliaus priėmė įgalio
pažymėjo, kad šiandie Itali
jungos suvažiavime pagaliau jimus būti
kabineto nariais
joj katalikams iškeliami kaž
atsisuka kovoti
skaitlingas Mussolinio vadovybėje ir pra
kokį slapti varžymai, kad jie
valstybių kariuomenes ir di dėjo eiti savo pareigas.

karo laivyno statymą. Jo as3 darželiai įrengti kainosią a. - .
v . ,
,
metų antru kartu L. F. Swift t
Didelė garbė ir didelė lai- J pie 136,000 litų. Tokia suma
muo viešai mažai kam buvo_, :
, • ,
, v. I
UKVie s n nos’in ta didele darzižinomas. Laivų statymo ben. ,
. . ®
mė man pasveikinti Tamstą, jau yra numatyta 1930 m. sądrovės jį buvo nusamdžiusios
vri°J
, Ponia pirmininke, ir garbin-! matos projekte.
“R.”

deles oro jėgas.

vesti propagandą rastais. Už
‘
tai jam žadėta riebiai atly- nu®s 0

Kiek žinoma, Francija ko

Kol-kas neišsiaiškino, Seiko!negalttl* ®autl dartoų, aukštenunisterią pirmininkas Mus- snl« Ir
ožuiėmi-

Lake

COBLENZ,

Vokietija, rū

gs. 18. — Iš Wiesbadeno ir

SHANGHAI, rūgs. 18. —

apylinkių (Pareiny) britų ka Tachung Žinių agentūra pra
riuomenė atšaukiama. Vokie neša iš pusoficialrų versmių,

®

dalykai

susirinkimą Lietuvos mo
tenpvardu. Mes neturime dar

arzinę ™

30S, bet Lietuvos moterų tautinė taryba reiškia daug su-

‘

...

.

ATŠAUKIAMI IR BELGŲ
KAREIVIAI
BERLYNAS, rūgs.

18. —

SLAPSTĖSI 20 METŲ

TVisconsino senate

šaukiami ir belgų

kareiviai.

TALINAS, Estija, rūgs. 18.

Vakar du belgų batalionai ap —«• Policija areštavo Albertą

leido Juliers.

Cinatski, kurs per

200 ŽMjONlŲ YRA
PAVOJUJE

20 metų

PORTLAND, Ore., rūgs. 18.

žmogžudybių

apiplėšta 44,

išaiškinta

26;

vagysčių 6301, išaiškinta 4885;

suktybių 254, išaiškinta 239;
padirbta ir perdirbta pinigų
12’ iSai^inta 8;
dokumentų
206, išaiškinta 211; platinta

Frankhauser’io subkomite- žhnas atstatė mūsi*
l'tas praeitą vasario 1 dieną Sunkus buvo mūsi>

Chicagoj nusta- toks jis tebėra - bet mes no- netikrų pinigų 87, išaiškinta

164,600,000 dol. rime tikėti> ka<J tai’ kas buvo 60 5 kitl* vert Popurių - 2,

iškėlė “in- Tai tiek yra verti gatvekarių iš mūs^ 3ė^a Paveržta’ teisin' ^^"ta 2; išeikvojimų vals.

junetions” klausimą. Paaiškė- įtaisymai,

jo, kad kai-kuriose šalies da- J

lyse kai-kurie

kaltimai. Iš jų

padaryta 77, išaiškinta 6o, nunetikrus gydytojus ir dentis- rios buvo prislėgtos ir, būda- žudyta kūdikių 81, išaiškinta
tus,
vadinamus
“kvakais”, mos mažos ir silpnos, viliasi 62; išžaginta 34, išaiškinta 29;

pės jau išdžiūvusios. Labai
WASHINGTON, rūgs18.'gatvekariams
sutrukdytas prekių siuntimas. <- Senatorius La Follette iš tė kainą -

Paskui britus iš Pareinio at

nuo šių

„

stracijos direktoriaus padėję- džių šalininkių, ieškokite jų
ja® Barinis‘ėmė-darbuotis, kad tarp tautų, kurios kentėjo, ku-

tas Hoovėr Shearer’ą ir sakomas bendroves aštriai nu-

“INJUNCTIONS” KLAU
SIMAS SENATE

Policijos žiniomis

sidomėjimo lygai ir atsiuntė metų sausio 1 d. ligi liepos
y.
, .. .
, , •
J
čia pasakyti jums, kad, jeigu 1 d. iš viso Lietuvoje pada
Valstybės švietimo ir regi- jūs norite ištikimų ir nuošir- ryti 7752 kriminaliniai-nusi
,

čiai gyventojai bijo, kad į at-kad
____ _____
u__ ______
T valdžia
________
Rusijos
sovietų
šauktą britų vietą neatužtų Kinijai per Vokietiją pasiūlųBERLYNAS, rūgs. 18.
peikė ir parėdė tuo reikalu kurie užsiima praktika, uždą- tiktai teisingumu ir moka atKinijai per Vokietiją pasiūlufraneūzai kareiviai. Iš Pary-isi naujas taikai sąlygas tiksdidelių kaitrų didelė Vo- pravesti tardymus.
j ryti Į kalėjimus.
siduoti taikos ir laisvės palailu atgauti per Mandžiūriją ei-ikicty°B npė Elba *
o ,
,j
------------------------• kymo darbui su nuoširdžiu
žiaus kol-kas tai užginama.
uantį geležinkelį.
itL
M“* M8 gipasiryžimu. Darbas ir pasiryGatvekariams kakta

Mandžiūrijos pasieniu puo-; ^uma8 i’ra 27 pėdos, gi šianlimai apsistoję.
ldie V0B 3 Pėdos- J™ SakoB-u-

PIRMOJO PUSMEČIO
KRIMINALAI

taikos ir laisvės lygos sekci-

Kalejiman visus “kvakus”

tik tada jų
propaganBAIGIA DŽIŪTI VOKIETI da inkilo viešumon. Prezidėn-

JOS UPĖ

gą

azolinos

katalikiškoj vės už tuos patarnavimus at
MASKVA SIŪLO NAUJAS
šaly negali būt pakenčiami ir sisakė jam atlyginti.
Tada
TAIKAI SĄLYGAS
jie bus kovojami.
Shearer kreipės
teisman ir
Toki

pusantrų kalbos tekstą:

į

,
P® al7 a’

f Tx-S

arba siekti profesiją. Tuos ginti. Tatai jis skleidė brovos tas Britanijos pastangas. solini sau talkon priėmė at.,
sakomingus ministerius.
| varžymus iškelia ue kas kitas, šiuras apie didesni karo laikaip tik fašistai.
vyną. Galų gale tos bendro-

VOKIEČIAI BIJO FRAN
CŪZŲ JSIBRiOVIMO

Forestė

teisėjai

savo į

Daugiau 10 lavonų
išplukdyta

gurno keliu bus mums grązin- įstaigose 7, išaiškinta 7; priv.
į ta. Tam reikia patraukti šie- įst. ir asm. — 14, išaiškinta

i las

didžiajam uždaviniui kas-; 14; padegimų — 83, išaiškin-

dieniniame gyvenime, pajudi- ta 63; degtinės varymų 460,
gyveno apsitaisęs moteriškais
“injunction’ais” pradeda jau
1 nti vyrų sąžines, kad būtų iš- išaiškinta 454.
“R.”
ATKASĖ VOKIEČIŲ KA rūbais. Taip elgės, kad išsi — Cascades kalnuose dega mi tvarkyti darbininkų streikus, į
,
...
v
,
•
x
.
Holland,
Mich.,
pakraščiuos
rau
tos
piktos
šaknys,
išdildinškai. Apie 15,000 akrij dailaus
sukti kareiviavimo.
REIVIŲ LAVONUS
tuo bu u varžydami piliečių išplukdyta daugiau 10 vyrų tos neapykantos priežastys.
miško gaisras palietė.
ŠANČIŲ MOTERŲ
teises.
o
.
-xi
•
i
i
•
lavonų,
kurie
su
laivu
Andasnaudojuos
puikia
proga
Sunaikinta
6 gyvenamieji'
ŠVENTĖ
PARYŽIUS,, rūgs. 18. —
ATNAUJINS DERYBAS
Sena orius pareiškė, kad jau te Michigan ežere nuskendo. pareįkgti, kad Jane Addams
namai, viešbutis, mokykla ir
Arti Reims darbininkai kas
as tų
injunctions
nau- Tarp išplukdytų rastas ir lai- vardas nėra lietuviams svetiRugpiūčio 25 d. Šančiai to
LONDONAS, rūgs. 18. — 'stovykla. Apie 200 vyrų gaidami žemę tiesti namams pa
dojimą suvaržyti.
vo
kapitono
A.
Andersono
la

mas.
Amerikos
lietuvės
mini
rėjo
gražias iškilmes: L. Kamatus atkasė keletą kareivių Britanijos su Rusijos sovietų,sra* aP8UP° ir jų likimas dar,
vonas.
jį su pagarba. Leiskit man, talikių Moterų Draugija iškilJie buvo išvykę
lavonų. Išpradžių manyta, kad valdžia taikos derybos bus at- n®žinoinas.

tai Amerikos kareivių

lavo naujintos čia rugsėjo 24 d.

nai. Paskiau patikrinus patir

ta, kad tai vokiečių lavonai.

PIKTADARIAI PALIUOSAVO PAGROBTUOSIUS
ATĖNAI, rūgs. 18. — Plė

šikai galvažudžiai paliuosavo
graikų senatorių ir kitus pen

kis asmenis, kuriuos pagrobė

gauti aukštą išpirkimą. Reika
lavo 50,000 dolerių, pagaliau

pasitenkino 5,000 dol.

PASKIRTAS PREKYBOS
DIREKTORIUS

PENKIŲ DIENŲ DARBAS gulus lovon rūkė, užkrėtė ug
SAVAITĖJE"
nim lovą ir sukėlė gaisrą.
— Ford Motor Co. River Rouge dirbtuvėse visiems darbi

ninkams įvestas penkių dienų darbas savaitėje. Nei vienas darbininkas iš darbo ne-

paliuosuotas.

VIENĄ MILIONĄ DARBI

MAŽI AUTOMOBILIUKAI

NEW YORK, rūgs. 18. —
Išrasti ir jau dirbdinami ma

Ponia, įteikti

Suimtos iš namų pa
bėgusios

jų vardu šią mingai

šventino

savo naują

mažą atmintį — brangios sos- j vėliavą. Per sumą L. Kat. Dtinės, mūsų mylimo Vilniaus,! jos dvasios vadas prof. Meš-

vėliaT»
Hyde Parko policija sulai- albumą, Vilniaus, nuo kurio kauskM
ži automobiliukai vienam ar
£,.£.. £
šventino, kurios krikšto tėvais
ba dviem suaugusiem važiuo- kė dvi 15 ir 16 metų mergai- mes esame jėga atskiru
ir ta- ,
. .
, .
.
T
buvo didžiai gerbiami p.p. J.
WASHINGTON, rūgs. 18.1 NEW Y0RK>
17- ~ ti. Bus parduodami mažiau tęs, pabėgusias iš namų
rti mano gimtąja senąja kai- Vailokaiti„ ir M Oaldikien4.
— Užsienių ir namų prekybos .^011*8 Bamberger pardavė sa- kaip 200 dol. Automobiliukas Kansas City. Pranešta jų te
ba “Palaiminta būk taika iriVisos skyrįaus narės priėmė
Komereijos departamente di-IV0 dePartamentinę Newarke
sveria 600 svarų. Užsisakiu-, vams.
rektorium paskirtas W. L. krautuvę ir patsai pasitraulaisvė”!
*
n
igv. Sakramentą. Šančių klebosiems bus išsiunčiami medinė-!
------------------------Cooper iš New Yorko.
į kia “atsilsėti”. 236 savo darPonios Sofijos Čiurlionienės inas kun- Lmnbė pasakė paNemoka gazolinos
se dėžėse, kurias bus galima
j bininkų, kurie krautuvėje 15
kalba buvo sutikta su didžiau- m°kslų
mokesčių
pakeisti garadžiais.
LOVOJ RŪKYMO SĖKMĖ ™et,» ar il^iau ^iir,x7 davė
Chicago miestas, kaipo kor-i siu palankumu ir
atstovių
Pranešta, kad automobiliuvieną milioną dolerių.
CHICAGO IR APYLIN
kua parduos ir žinoma Sears poracija, nemoka nuskirtų va- triukšmingu plojimu
QUINCY, III., rūgs. 17. —
KES. — Saulėta, šalčiau; že
Roebuck and Co. firma. k
lstybei mokesčių už sunaudoMirė Mrs. A. Ward, 70 metų.

Jinai pavojingai apsvilo. At

DETROIT, Mich., rūgs. 18.

gesinti liepsnojančius plotus.
«•* > W -

NINKAMS

Gatvekarių bėglų prail
ginimas

Pietinės Chicagos dalies o-

________________ _

jamą gazoliną, taip išsprendė

mumose išryto šalna.

7752 KRIMINALAI

NEWBURGH, N. Y., rūgs. miesto advokatas Ettelson.

1 ŽUVO, 8 SUŽEISTA

Tiltams nebus naudojamas
rganizuoti piliečiai darbuojaLOS ANGELES PALIETĖ si, kad gatvekarių kompanija 18. — Srutų nuovadoje vidu
medis
KARŠTIS
'prailgintų gatvekarių bėgius. miesty sprogo
Chicago miesto ir tiltų Li
susirinkusios
LOS ANGELES, Cal., ruYpač bėgiai reikalingi Be dujos. Visas miestas supurty- žinieriai išsprendė, kad ateity
gs. 17. — Vakar šį miestą jau verly Hills apylinkėse,
kur tas. Keliose vietose kilo gaiš- tiltams nebus naudojamas me
kelintu kartu šįmet palietė di- šiandie jau daug žmonių gy- rai. 1 žmogus žuvo ir apie 80 dis. Medis bus pakeistas pliesužeista.
Inu ir konkretu.
delis karštis.
vena.

Statistikos žiniomis, nuo šių
metų sausio 1 dienos iki lie- J

PINIGŲ KURSAS

pos 1 dienos Lietuvoje buvo

Lietuvos 100 litų

padaryta 7752 kriminalai. Iš

Britanijos 1 sv. sterl

jų 6128 išaiškinti, vadinas —

Francijos 100 frankų

79,05 proc. Šiemet nusikalti-.

Belgijos 100 belgų

mų daugiau išaiškinta

Italijos 100 lirų

pernai.

kaip

“R.”

tlO.OO

4.86
3.91

13.89

5.22

Vokietijos 100 markių 23.8<

I

U R A U O A JI

=
«

Trečiadienis, Rūgs. 18 d., 1929

stiprėjo, tvarkėsi, augo turtu ir šiandie ji vi

DRAUGAS

sam pasauliui yra ir pavyzdžiu ir vadovu.

Ifclat kasdien. Mskynu sskmadlenlas

Ar buvo blogi, ar geri šalyje laikai, nie

PRENUMERATOS KAINA: Metama —
P»M* Metų — 92.60. Trims Mėnesiams — 92.00. Vienam
Mėnesiui — 76a Nuropoję — Metams 97.00, Pusei Me*
tų — 96.00, Kopija .Ola.
MSrųBendradarbiams lr korespondentams raitų n<
a tam
■na. Jei nepraioma tai padaryti ir neprisiunčiama
tikslui palto lenkių.
ReCaktorlus priima — nuo 11:00 iki 12:00 v*l.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalaTua

kam nei į galvą neatėjo keisti konstituciją, ją i
laužyti. Visiems laikams ji buvo ir tebėra
gera. Ji ir ateity pasiliks gera.

Q[

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
piniaat

PEIKIAMI. MEKSIKOS GUBERNATO

-------------Šiaurinės Amerikos Jungti-

______________
Į nių Valstybių
Mums lietuviams, nors dauguma iš musy.i1““*0 ‘»kistos

]D

Ręfuelįng

Iždo departabankno-

RIAMS APLINK
RAŠTIS.

.

Kada Meksikos laikinojo J
prezidento Gil valdžią husitai-'
riomis pakeičiamos senosios kė su Bažnyčia, kai kurių at-1
Skelbimai sekančiai dienai priimama iki B pi ir senoji tėvynė — Lietuva. Mes sekame
jos gyvenimą, mes norėjome jai laisvės, daug banknotas, visur perdėm pei skilių valstijų gubernatoriai Į
vaL po piet.
kiamos.
tam reiškė savo griežtą prie
dėl to dirbome, nemažai aukojome. Mes ken
I
Tai paniški iš buvusio brai šingumą. Kai-kurie guberna
čiame, jei ji kenčia, džiaugiamės jos laimėji
“DRAUGAS”
žymo ir spauzdinimo biuro di- toriai suskubo daugelį bažny
mais.
rektoriaus L. A.. Hill laiško, čių pavesti klaidatikiams, kad
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Minėdami Jungtinių Valstybių konstitu
;kokį jis pasiuntė senato komi tik jos nebūtų grąžintos kata
PubUahed Daily, Kzcept Sunday.
cijos šventę, žinodami, kad konstitucija res- j
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 96.01. 81x Montbc
tetui. Hill laiške pažymi, kad likų kunigams ir katalikams.
— 91.60, Tbree Montbs — 92.00. One Montk — Tie.
publikai yra pats svarbiausias, pamatinis da
■urope — One Tear —- 97-00, Siz Montbs — 96.00,
naujos banknotės yra prasčiau Kitur raudonosios dvasios pri
lykas, apie kurį visi valstybės reikalai pri
Cvpy — .Olo.
sios, pigiausios ir labai ata- gėrę gubernatoriai daugelį baž
Advertlslng in “DRAUGAS" brlnga best results.
valo
suktis,
liustame,
kad
Lietuvos
konstituAdvertlslng rates on applieatlon.
tinkamos klastavimui. Tokių nytinių trobesių užgrobė ir
Kad turėjus šalyje nuolatinį gerbūvį, reikalinga, kad
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago. cijos dėsniai tapo sulaužyti, kad piliečiams i
.........
i.
v i pinigų, anot jo, šios šalies pakeitė valstijinėmis įstaigo biznis gerai eitų. O kad biznis gerai eitų,'žemės ūkis (arikuiatimta konstitucijos garantuota asmens, zo-,f ....
,’
'
1¥. .
.......
t
•
-istorijoj dar nebūta.
mis.
tura) turi jį gaivinti. Žemės ūkio gerinimas yra reikalngas
dzip ir spaudos laisve, ir kad, pagaliau, ir pa-1
d
...
,,A ..
.. • ,
Is pat pradžių, kaip tik nau Suprantamas dalykas, kata Jungtinių Valstybių gerbuvui.
ti konstitucijos švente yra panaikinta.
.
,
,
\
; ...
i jos banknotės imta platinti, is likai pradėjo kelti protestus
Mes pilniausia esame įsitikinę, kad Lietu-j
nusiskundim1J
ir juos siųsti federalei val
vos konstitu. ija buvo taip gera, kaip bite kl- ,del
maž|lmo ir kokybSs is. džiai. Kada valdžia ne Bažny džia aplinkraščiu pareiškia, Į abejonės, busiąs ir mieste
KONSTITUCIJOS ŠVENTĖ.
tos valstybės konstitucija. Jei butų laikytų-' uikMnyWje_ Bankose tarnau. čia padarė taiką ir katalikai kad tas klausimas priguli vi-1 Toronto. Būdamas tenai, jis
dujinei Bažnyčios tvarkai ir neaplenksiąs sakomo suvažiasi jos dėsnių, nebūt Įvykę tiek daug neini-( tojai _ pIli.nleJai pįrmiepa.
savo bažnyčiose turėjo susi ši tvarka, kokia ji nebūtų, ne- Į vimo.
Šią savaitę Jungtinėse Valstybėse šven
mių valstybės viduje, nebūt reikėję jokių po-‘
ka(, gu Inažolllis bank.
laukti pamaldų, jie atrado, turi būt liečiama. Taip pat šįmet Federacijos suvažiavi
čiama konstitucijos šventė.
litinių pervartų, jokių diktatūrų.
Inotėmis yra daug >„eparanku.
kad kai-kurios jų bažnyčios valstijos ir gubernatoriai jo- me vienas svarbiausių klausiVakar, rugsėjo 17 d., minėta konstituci
Jei buvo reikalinga konstitucijoj patai- mo jas skaityti ir klastavimus Į jau klaidatikių valdoihos.
jos pasirašymo 142 metų sukaktuvės, kurių
kiu budu neturi maišytis į mų bus svarstomas tai senstan
sų,
reikėjo
taisyti, bet prie to taisymo eiti pastebėti. Be to, pati. popera Kelis mėnesius valdžią su
atatinkamam minėjimui pavedama ištisa ši
tvarką bažnyčiose.
čių darbininkų klausimas. Kai
teisėtu
ir
kulturingu
keliu,
atsiklausiant
tauJ mažiau išlaikomesnė už senųjų sirašinėjo su kai-kuriais
gu

savaitė.
Bet tam pačiam aplinkrašty kuriose pramonėse pramonin
tos
balso.
į
banknočių
poperą.
Iždo
deparbernatoriais,
ragindama
juos
Jungtinių Valstybių piliečiai labai aukš
valdžia pareiškia, jog pasta kai yra nepalankus senstan
Jokioje
valstybėje
negali
būti
tvarkos
tamente
jas
valant
(skai

grąžinti
bažnyčias
teisotiems
tai vertina savo valstybės konstituciją, ku
raisiais metais apleistus kai- tiems darbininkams. Visuomet
tai,
kol
vyriausybės
nepildys
konstitucijos
biant)
jos
nuplunka,
ko
nevyskupams.
Vieni
gubernato

ri jiems garantuoja pilniausią asmens, spau
kuriuos bažnyčių trobesius y- ir visur jie pageidauja turėti
dėsnių
ir
kol
jų
piliečiai
konstitucijos
neverbutą
su
senomis.
Po
šešių
sa
rių
tuojaus
pasidavė
patyrę,
dos ir žodžio laisvę.
ra užėmę kiti “kunigai”. E- jaunesnius darbininkus ir
naujos kad jie elgias ne tik nepro
Tą įvertinimą parodo jos laikydamies, ją tins, taip kaip ją vertina, sakysime, kad ir vaičių cirkuliacijos
są. jie negali būt pašalinami jiems duoda pirmenybes.
Jungtinių Valstybių piliečiai.
[banknotės grąžinamos iždo de- tingai, bet dar priešingai fegindami.
i
be gilaus apsprendimo. MaNamų statymo pramonėje
Todėl, mes ir prie 'šios progos linkime partamentan valyti ir jos men deraliems įstatymams. Kili pa tyt, valdžia turi minty klaida-1 statytojai nelabai nori duoti
Be to, taip vadinamoji Konstitucijos Švie
timo sąjunga kas met skiria visą savaitę tam, Lietuvos piliečiams neužilgo susilaukti tos kai panašios į banknotės. Gi liko savo kietam užsispyrime. tikiu “kunigus”. Jei taip, tai.darbo tiems, kurie suėję 48
Tokiam atsitikime valdžiai katalikams prisieis dar ilgus !metus amžiaus. Šio amžiaus akad piliečiai labiau įsigilintų į konstitucijos laimingos valandos, kad visa Lietuvos valsty senosios išlaikydavo virš tris
'
• 'r \ nebuvo kas daugiau veikti,
dėsnius. Tam tikslui ruošiama atatinkamos bės vidaus tvarka bus grąžinta į normales, mėnesius.
iuotus kovoti už savo teises. matninkams kai-kuriuose mieTo sekinėje, galimas daik kaip tik
J‘
'
vykinti
įsta Imant aplamai, Meksikoj
paskaitos, rašomi specialiniai tuo klausimu konstitucines vėžes, ir jiems grąžinta konsti
stuose šiandie yra sunku gau
tas, Kongresas iškels tyrinėji- tymus. Paskelbė gubernątostraipsniai į laikraščius ir t. t.
tucijoj garantuojamos teisies ir laisvė.
Katalikų Bažnyčia laipsniškai ti darbus.
mus. Bus pašaukti ir iš'klati- riams aplinkraštį, kuriame išToji sąjunga iškelia tokius obalsius:
ima atgyti. Iškarto -daug bus
•^ta^jbgs aĮmaitninkų
unijų
sinėti
Iždo
departamento
Vir

aiškinami
federaliaV
įstatymai
“Skaityk Konstituciją”, “Studijuok Konsti
kliūčių
su
klaidatikiais'.
Pa's“L. A.” žiniomis, per Didįjį karą lietu
sekretorius Wm. Spenler tuo
)!O
Bažnyčios atžvilgiu. Gtiberna- kiau jie patys savaime išnyks.
tuciją”, “Pažink Konstitucijų” ir jiems pa vių vokiečių nelasvėj e mirė apie 2,230 asme šininkai.
reikalu suvažiavimui ruošia
Bet nemažas yra žmonių į toriams nurodoma, ką jie ganašius.
Bažnyčios
kelias
—
erškėčiais
nų. Žinoma, šie sąrašai, toli gražu, nepilni, o
raportą, kas bus pavesta dis
skaičius, kurie naujomis bank-Jli veikti ir ką negali. GuberKonstitucija — tai vyriausias valstybės
ir Jungtinių Valstybių piliečiais esame, ru- l‘es <P<>I*mwi.

pinigai), ku

kiek žuvo lietuvi, karo lauke, austr, turki, | notėmis ne t;k tenkinasi), be,; natoriams ir atskiriomS vale- nuklotas.

įstatymas. Konstitucija visuomet seka įstaty
mą. Joks įstatymas neturi jėgos, jei jam ne
pritaria konstitucijos dėsniai.

Del to, visi šios šalies piliečiai privalo
nuodugniai pažinti Jungt. Valst. konstituci-

jąŠi savaitė ir yra tam tikslui skirta ir

duodama daug įvairių progų, kad tas konsti
tucijos dėsnių pažinimas butų lengvesnis ir

prieinamesnis.

Jungtinės Valstybės daug

įvairių

laikų

pergyveno. Jos turėjo konfliktų su užsieniais,
nebuvo laisva nuo konfliktų ir viduje. Tačiau

nė žingsnio nuo konstitucijos dėsnių

traukė. Jų šventai laikėsi ir dėlto

nepasi
valstybė

ir kitose valstybėse? — žinių nėra.

Tačiau

Be kitko šįmet suvažiavime
giria ir su jomisi-^randa dide-' tijoilis palįekama teisė nustajau dabar apytikriai galim apasakyti, kad Di
bus ^varstoma mašinerijų įlio sau parankumo.' Visupirma tyti reikalingą kunigų skai- SENSTANČIŲ DARBININ
džiojo karo metu žuvo nemažiau, kaip 10,000
vedimo klausimas, taip pat
jas nešiojant nereikalinga jų'čių savo ribose. Bet ir šiame
KŲ
KLAUSIMAS.
lietuvių.
penkių dienų darbas savaitėje.
pusiau lenkti, kai kad buvo atsitikime turi vaduotis pro---- :----elgiamasi su senpjnis bankno-Jtu, bet ne jausmais. Būtent, Spalių pradžioje mieste To Wm. Green, kurs, mirus
Gompersui ligšiol kas metai
Anot komercijos departamento, imigran- temis.
J kur yra skaitlingi būriai ka- ronto,
Kanadoj,
Amerikos
tai Jungtinėse Valstybėse vis mažiau pinigų;
Galų — gale'kas čia gali'talikų ir kur katalikai reika- Darbo Federacija turės metinį išrenkamas Federacijos prezi
I
e
į užsienį beišsiunčia. 1927 m. jie išsiuntę $241,- įtikti
dešimtims milionams lauja turėti kunigą, nei guber- suvažiavimas, kurs tęsis apie dentu, sakoma, ir šįmet bus
000,000, o 1928 m. jau tik $189,000,0o0.
žmonių, kurie gali viską lais- natoriai, nei valstija neturi dvi savaites. Federacijos vir išrinktu. Su juom vąldybon,
pateksią ir vėl
.
vai peikti, kritikuoti arba teisės jiems drausti gauti ku- šininkai darbuojasi, kad į tą suprantama,
suvažiavimą atvyktų Britaninar^a^ ~ viršaičiai
Lenkų spaudos žiniomis, ir lenkai minė girti, net ir bartis. Gal nauji nigą.
Kiek žinoma, prieš Green ne
pirmininkas
sią Vytauto 500 m. mirties sukaktuves. O pinigai ir turi »kokių-nors ne- j Kai-kuriose valstijose įves- jos ministerių
iškeliama jokia opozicija.
gal lenkai ir jį, kaip ir daugelį musų tautos gerumų. Bet turi daug ir pa- tas beprotiškas reikalavimas, MacDonald. Sakoma, jei jis
rankumų.
kad kunigai butų vedę. Val atvyksiąs į Washingtoną, be
Grūdas.
didvyrių, pasisavins?

aura
jos vyriausybė yra gavusi iš Dievo, reiš

PROTOKOLAS
(Tęsinys).

kusijoms ir svarstymams.

Akstinas

kia nėra išviršinė, bet dvasinė, nėra že

miška bet dangiška, nėra politinė, bet ti

kybinė.

6. Kadangi toji akcija siekia tikslo iš
3. Šv. Tėvo pranokėjai, Romos popie plėsti Kristaus karalystę ant žemės, tei
žiai, bažnyčiai atsidūrus sunkioje padė singai gali būt pavadinta visuomeniška
ty, visuomet ragindavo tikinčiuosius sto arba socialinė, o duodama Aukščiausią
ti į šventą kovą vyskupams vadovaujant gerą visuomenei, duoda ir visa tai, kas iš
ir tuo budu prisidėti prie artimo išgany jo plaukia, būtent tie dalykai, kuriais rū
mo. Jis pats nuo pat savo popiežiavimo pinasi valstybė ir kurie yra reikalingi vi
pradžios buvo susirūpinęs katalikiškosios sų bendram gyvenimui. Visa tai katali
kiškoji akcija atsieks, jeigu laikysis Die
akcijos augimu.
4. Katalikiškoji akcija nėra vien ta vo ir Bažnyčios įstatymų ir stovės nuo
me, kad kiekvienas butų susirūpinęs sa šaliai nuo partinių kovų.
vo krikščioniškuoju tobulumu kas, žino
7. Tąja dvasia vedini katalikai at
ma, yra svarbiausiu dalyku, bet kad da sieks artimiausią .tikslą visų katalikų,
lyvautų tikrame apaštalapime, kuris yra visų tautų vienybę, o kas svarbiausia
bendras kiekvieno luomo katalikams, kad atsieks tikėjimo ir krikščioniškojo moks
jie derintų savo darbus ir pastangas su lo išplatinimą ir apgynimą. Todėl katali
sveikojo mokslo ir skaitlingos ir veiklios kiškame veikime visi katalikai turi vie
darbuotės tarsi centrais. Tokiam veikimui nytis be skirtumo amžiaus, ar lyties, luo
susikūrus vyskupai padengia jį savo au mo, ar kultūros, kilmės, ar partijų.
8. Lengva suprast, kad katalikiškoji
toritetu. Tuo budu tikintieji, susibūrę į
krūvą darban gauna iš bažnytinės vyres akcija praktikoje nebus visiems vienoda,
nybės ne vien įgaliojimus, bet ir paska kad ji bus įvairi atsižvelgiant į amžį, ly
tį, laikus, vietas, gyvenimo aplinkybes,
tinimą.
5. Toji akcija arba darbuotė neturi ki kad ji stengsis priruošti jaunimą prie at
tokio pobūdžio kaip tą, kurį Bažnyčia ir eities uždavinių, o subrendusiems suteiks
y

^Ar ne bendram labui dirba katalikiš

ir visi tikintieji stotų į katalikišką akci

9. Katalikiškoji akcija neina prie sa koji akcija, kuomet reikalauja gerbti tei
vo tikslų siekimo kokiais navatnais ke sėtą valdžią, pildyti įstatymus, kuriais re
liais, bet esamas visokios rųšies draugi miasi ir palaikoma yra piliečių ramybė,
jas, ar tai bus grynai tikybinės, ar peda tvarka ir laimė.
goginės, ar ekonominės visas kreipia vi
Iš to kas buvo pasakyta plaukia aiš
suomeninio apaštalavimo pusėn. Tuo bu ki išvada, jogei katalikiškoji akcija yra
du katalikiškoji akcija ir pati naudojasi kelias prie visokio gerbūvio, kelias, ku
tais vaisiais, kuriuos sau ugdo atskiros riuo Bažnyčia naudojasi, kad pritraukus
draugijos, ir toms draugijoms suteikia di prie evangelijos mokslo net tuos, kurie,
delės paramos, nes draugijos tuomet ne neturėdami su kunigais jokio ryšio, leng
vien palankumo dėsniais yra susirišu- vai įpuola į pagedusią žmonių pinkles.
sios, bet ir savitarpės pagelbos ir para
11. Katalikiškoji tat akcija užsitar
mos. Lengva suprast, kaip daug naudos nauja paramos ir globos ne vien iš Baž
plaukia iš tokio veikimo Bažnyčiai ir vi nytinės vyriausybės, bet ir iš pasaulines
suomenei.
visų valstybių valdžios pusės, nes nema
10. Katalikiškoji akcija ne tik netruk žai prisideda prie valstybinio gerbūvio.
do savo nariams dalyvauti valstybės dar
Kaip matome, karščiausias yra šv.
buose, bet priešingai juos priruošia dar Tėvo pageidavimas, kad katalikiškoji ak
geriau prie viešųjų pareigi], nes mokin cija butų įjudinta visam pasauly, kąd iš
dama griežtai laikytis krikščioniškojo gy to tikimąsi dąug naudos Bažnyčiai ir val
veninio nuostatų, padaro iš jų geriausius stybei. Kaip tat atrodytų tas katalikas, ku
ir sąžiningiausius piliečius, ištikimiausius ris tokią akciją trukdytų, arba nenorėtų
valstybės tarnautojus. Kas tat gal pasa jfts paremt.
kyt, kad katalikiškoji akcija paneigia
Kardinolas Bertram kovo mėn. 14
valstybės gerovę, tą gerovę, kurią var
dieną buvo išleidęs katalikiškojo veikimo
giai kur kitur surasi, kaip krikščioniško
štai kokią programą:
sios meilės dirvoje, juk meilė reikalauja
1. Šv Tėvo noras yra, kad kunigija
dirbti bendram labui.

ją, kurios uždavinys yra įgyvendinti krik

platesnę darbo dirvą.

ščioniškas idėjas asmenų, šeimos, draugi
jų, visuomenės ir valstybės gyvenime. Šv.

Tėvo valią pildo viso pasaulio vyskupai,

užvesdami pas save planingą katalikišką

akciją.
2. Konkrečįau išdėstant, katalikiškos

akcijos darbai yra šie; a) platinti religinį

susipratimą ir ginti prieš priekaištus ti

kėjimo tiesas; b) kovoti prieš nemoralią

spaudą; c) organizuoti

katalikus

tėvus

(vyrus ir moteris) kovai už katalikišką
mokyklą; d) rūpintis organizuotai gailes
tingais darbais; e) platinti socialinį susi
pratimą ir tarp darbininkų ir tarp darb

davių; f) rūpintis įvairiais budais liau
dies lavinimu ir auklėjimu; g) reikia rū

pintis patraukti jaunimą į

katalikiškas

organizacijas; h) stengtis prašalinti pa

vojus, gręsiančius šeimos gyvenimui. Šie
ms ir panašiems darbams turi būti Bres-

lais’o katalikiškos akcijos centro sudary
tos atskiros grupės.

(Bus daugiau)

D B X ū 9

Trečiadienis Rūgs. 18 d., 192$

X 8

rėti du liudininku kiekvieno- sūnūs negali prašytį nekvoti-

Prašau Į Mano Kampelį

je vietoje, kur gyveno

DAILI INDIJONĖ.

per'nės vizos ir neturi pirmeny-

reikalautų penkių metų laikų, bes kvotoje, nes jau sulaukęs
prieš paduodant
pilietybės J 21 metų. Jis turės laukti, kol
liumynai neauga, tat daugeliui
prašymų. Tos vietos gali būti'galės išgauti regularę
imi- j
jų būna tikra bėda ir vieni iš
įvairiose valstijose arba tik!gracijos vizų Vokietijos kvovirsta “artistais”, kiti “ku
įvairiuose miestuose vienoje i toje.
nigais”, “šventojo rašto aiš valstijoj.
Liudininkai
turiI
kintojais” ir tt., bile tik šiaip
Federaliai ir Valstybėj “Sau
prisiekti asmeniai arba afideitaip dienelę praleidus
sieji” Įstatymai.
vitais, tik du liudininku, kuStai,
prof. Kampininkui .
.... , •
. , .
,
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Gyvenu
•
y
i j
t>
rie prisiekia toje vietoje, kur
(pranešama, kad Brighton Par
f A
,
.
.
iiaplikantas prašo pilietybės, valstybėj, kur nėr vietinio

Prof. Kampininkas

Lietuvos Respublikos Gene

ĮVAIRENYBĖS.
Kaip poetai rašo?

prastai turi kiekvienas savo

tiškų originalumų, kuo jie iš
siskiria nuo kitų žmonių. Tų

originalumų

paprastam žmogui labai sun-,..

v

. ,

,

.

tingai savotiškų

—

tautiškiems “vil

Išeina, kad dabartinei Lietu
vos valdžiai savo “kliuksai”

— “vilkai” yra brangesni, ne
“vil

lietuviai:

Vilnijos

gu

jas D’Annunzio. Prie jo vilios,

gracijos vizos. Kadangi musų Kurie ten peržengia federalį
ATSAKYMAS.
— Jeigu
motina šioje šalyje ir dabar la- įstatymų, būna baudžiami fe- Kongresas užgirs Francijos
Taigi prof. Kampininkas į- bfti sergaj jis
atvykti j
deraliuose teismuose, ne vai- paskolos užmokėjimų, tai bus
spėja lietuvius katalikus - j A Valstybes ,kaip tik
stijų teismuose.
keturioliktas sutikimas užmonuo nepažjstannj žmonių ne- gali Jeigu negali atvažiuoti
pirkti tokių dalykų, kurių ti- kaip0 imigrantaSj ar jis ne. Dviejų metų agrikultūros kur- k6ti skolas ,L A* Valstybėms,
sai kolegijose.
Žemiau įvardytos šalys pasi
krūmo pats nežinai ir papra- gali atvykti kaip OTe{ias,

kams” Amerikoj dirbti skiria šyti, kad tokie “kunigai” ar
ma 50,000 dol., o Vilnijos lie Mkunigės” bereikalo durų ne
tuviams šp...
varstytų.

Ar reikia didesnio valdžios

------------ , A Val laiki

miestus grįžta visokie “vasa-

ATSAKYMAS.

—

Kelios

Italijos
Belgijos

SVETIMžEMiy KLAUSIMAI.
—

KLAUSIMAS.

laikas išsibaigs. Yra atsitiki ture, Cornell Universitete, Istant į Clevelandų). Turėjau
mų, kad svečio vizos yra duo thaea, New York, turi dviejų
du draugu, kurie galėjo pri-i,
...
, . /
....
.
y,
.
,
(damos tokiems ateiviams, bet metų kursų. Galima gauti vi
siekti apie išbuvimų arba ap-:.
, . .
...
..
, a
r jų vardai būna nuimti nuo sas reikalingas informacijas
sigyvenimų Akrone, bet man',
,
„
T .
,
,
pranešta, kad mano du liūdi-i kV°‘°S S,Ur"S°’ ^,gU *V°
Sekretoriui, College of
ninkai turėjo prisiekti prie iš-illS,
.» ^(Agricniture, Cornell Uuiversi-

Mano

gavo imi

moteris Lietuvoje

gracijos vizų, bet greitu laiku

ųegali išvažiuoti, nes negali
parduoti namų ir įvairių daik bnvimo dviejose vietose, Cle- f"'“ lrOdyt',’ kad, n,otl"a. lS‘i‘X- Ithaaa> Ntų. Kaip ilgai ta viza pasiliks velande ir Akrone. Nelabai j
k°nSU‘a8 f’ J“"‘ I
Kanados

gera!

; ATSAKYMAS.

S

—

Įstatykuriam

j duoda ateiviui,

gracijos viza duota, ketu-

rtt mėnesius sutvarkymui

sų reikalų prieš išvažiuojant.
Įleistų ūkininkų padėjimas.

išduos svečio vizų. Bet brolio

.

. .y,

& N- (Gi., Detroit, Mich.

ji! i

senai gavau laiškų nuo dtyu-l
,
,
. ;
,
,
....
., .
j vardas bus nuimtas nuo kyogo, kuris ir-gi pereitais pen-'.
.
i
L., L
, .
m
,
tos surąžo ir, jeigu JM vėl pfra, . .
kiais metais gyveno Clevelan-y
. /
7.
.
. .ri
, .
. .
.
.
sys imigracijos vizos, tai tu.
de ir Akrone ir jam jau pra-; ;
.... J. , ,
v. , ,
. .. t » tt t res vėl išnaujo laukti,
nešta kad gali tapti J. A. Vai-;
vi
stybių piliečiu, kad jis gali' Vizos Amerikos piliečių, vaiturėti liudininkus
dviejose
—
kams.
vietose ir kad' gali paduoti pra

Atvykau šymų “antroms popieroms”.
_
į J. A. Valstybes 1927 m. kai
ATSAKYMAS. - Kuomet
po ūkininkas su pirmenybės Tamsta pirmu sykiu prašei piviza. Per metus dirbau ant
nkės no to atvvkau i Chica i1“*1*8’ dUOt°8 informacijos
ukes, po
vy
1 C ca-^uvo teisingos, bet šių metų
gų, kur dabar gyvenu ir dir- Uep08 t d naujas įstatymas

KLAUSIMAS. —

niekam apsilankyti vilioję. D’

Annunzio labai

KLAUSIMAS.
t a -tr i 4

. 1TC3T1.rAC,
.
KLAUSIMAS. — Ar galite
I
.
pranešti, kiek gyventojų turi
.
Kanada?

L. S., Detroit, Mieli.

nevalgydavo net po dvi pa
ras.

Nors D’Annunzio ir senas,
tačiau jo vaizduotėje pinasi įvairiausi jaunystės pergyveni

mai. Jo visi tie įdomus vaiz
dai,

įstatymas

nesako,

kad

žmogus, kuris gavo pirmeny
bę

kvotoje,

kaipo pirmeny-

bus priverstas sekti savo už
siėmimų šioje šalyje. Gali pra

šyti “pirmų popierų”.

ten parnešęs

KLAUSIMAS. — Kiek lai

ko atgal prašiau antrų popie
rų Clevelande.

man pasakė,

Tuom

todėl,

laiku

kad aš negaliu

tapti J. A. Valstijų
kad neturėjau

liudininkų, kurie

,

GEE »wrz.' Afce
VOU vniA
7HKT
CUCKOO HAT ? Vou CtRT'lNLY
ARE OME 8tG SISSV !
įtOH, HAW. HAVU, OLE
SlSSV BAXTEC

piliečiu

dviejų

galėjo pri

siekti, kad aš gyvenau Cleve

lande ir Akrone (prieš išvyk-

8PECIALISTA8
Inėjimas Kūmas 101C
»• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 lkl 7
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų.

NAUJI RADIOS*

grožio dovanų, kurias ilgų lai

kų slėpęs ir tik nesenai tomis

Latvijos
Finlandijos

727,830,500 visiems.
435,687,550

Nufotografuos žmogaus jaus
mus.
95.177.635

312,811,433

14,531,940

Kolumbijos

universitetč

13.958.635 profesorius Davisas išrado a21,698,055 j paratų, su kuriuo elektros pa-

Smagus

Išvažiavimas
Su Lietuviškais Žaidimais ir Prakalbomis

RUGSĖJO-SEPT. 22,1929

lio 1 d., 1929 m., Kanada tu-

Pradžia 12 vai. dienų

Nesekai

šeimynų į šių šalį. Šeimyna su
cenzas darytas 1921 m. ir nuo
ir
tebaikJ’prie’auįš'yi’ 1,000,
vaikų — 17 ir 23 metų senuSekantis cenzas bus dar0.

TUBBY

DR. J. E. ZAREMBA

to neapsakomo

džios Statistikų Biuro birže

4.
v
-r
net 9,796,gyventojų.
tapeu J. A. Vaistyto, pHiecu Tai
did^imaB a 138 800 už
ir nonų
parsitraukti
savo 192g
Paskutinis
oficiaiia

havohmm havj

Natūralizacijos liudininkai.

kūrybos

medžiaginiame pasauly ir iš

Įžanga 50c.

R . C. A. Radiola 46

Liurdo Švenč. Panelės Koplytėlės pastatymui ant

$179

Marijonų Lotų Šv. Kazimiero kapinėse

R. C. A. Radiola 44

$11O

Grand Picnic
Races, Good Music, Dances,
Excellent Refreshments

Chemauskas Grove
79 Archer Ave., Justice, UI.

S. K. O., Chicago, UI.
jos

apipinti gražia

Rengia BRIGHTON PARKO MARIJONŲ REM. 35 SK.
CHERNAUSKO DARŽE

ATSAKYMAS. — Sulig vai

kas. Ar mane gali išdeportuo- mas permainė regulacijas apie Į
E. E. K., Yonkers, N. Y.
Europos šalių skolos,
ti todėl, kad permainiau savo
liudininkus ir gyvenimo vietų. ] ATSAKYMAS. — Gali paKLAUSIMAS.
— Dabar,
užsiėmimų? Jeigu negali išdeDabar, kuris nori tapti J.-duoti prašymų, dėl žmonos irkuomet Francija pasižadėjo
portuoti, ar
galiu
prašyti
A. Valstybių piliečiu, gali tu-1 jaunesnio sunaus. Vyriausias užmokėti savo skolas J. A.
“pirmų popierų”?
ATSAKYMAS. — Imigraci

dažnai nieko

8PECTALI8TAS
Tnjjfi nenusiminkit, bet eikit
pas tikra specialistą, ne pas kokj
nepatyriu Tikra* specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno lfiegzamtnavimo. Jus sutaupysit laiką, ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
tie neturi reikalingo patyrimo, puradymul žmogaus kenksmingumų.
Mano Kadio — Scope — Raggii
X-ltay rtoAntgeno Aparatas lr vislfikas bakterioiogiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, lr jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ilgų skilvio, žarnų. Inkstų, o-loa
kraujo, nervų, šlrdlea reumatlsmo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko-’
klą
užslsenėjuslą.
Jslkerėjusią,
chronišką
ligą. kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui
neatidėliokit neatėle pas mane.

gyventojai.

mo. Abudu gimę Vokietijoj. ‘
mas 1931 m.
įstaty. K, turiu daryti!

darbinin- |pradėjo Tejkti ir

bu kaipo paprastas

kuri neleisdavo

PILNAS EGZAMINAS
>5.00 TIKTAI $5.00

2,407,677,500 dovanomis leidęs jis naudotis

rotojai . Kadangi miestuose Išurms) kompanijos ir mes zi. f.
.
,
,
,
.....
j v _
v
„
• nai. Daug konsulų neduoda agrikulturinės kolegijos turi T
...
ant gatvių jokios daržoves, zalnome delko.
.
. .
trumpesnius
kursus
ir
kredi^°S
svečio vizos asmeniui, kuris
,
, j
,.
,
. .
«'Čekoslovakijos
užregistruotas kvotos surašė, tas duodama tiems, kurie no- ,
,
..
•Jugoslavijos
nes tiki, kad tokie ateiviai ri toliau tęsti. mokslų.
New
Lietuvos
negrįš į savo šalį, kuomet jų York State College of Agricul-

Vizos.

ta sargyba,

forma, tiesiog žavėte žavi
žadėjo užmokėti $22,163,869,L. S., New York, City.
KLAUSIMAS. — Suprantu, 933.10, ir be to $10,621,000,- skaitytojų. Viskas atrodo ne
‘ATSAKYMAS. — Asmuo kad ima net keturis
metus ooo nuošimtį. Mokėjimas tęsis paprasta. Tūlam atrodo, kad
metus. Įnimant nuošim- D’Annunzio buvęs kažkokiam
užregistruotas kvotos surašė baigti kursų agrikulturinėj ko į per
sūkuringame ir gražiame nelegij°j* Žinau, kad yra vasa- čius, skolos yra;

Klausimas. Iš visų gauna- inegali gauti svečio vizos- Kv°reiškia riniai kursai, iš kelių savaičių 1
patekusių lenkų baudžiavon ? mų pasveikinimų vardo dieno- tos vizos aPlikaciJa
kas met, bet ar jie yra trumBritanijos
je, kas mums tikrai linki svet- nor* aPsiSyventi ™>latai J$11,105,965,000
kates ir ilgo amžiaus!
X Valstybėse, kuomet svečio pesni!
Orui atšalus, nuo farmų į
6,847,674,000
A. C. Wbite Plains. N. Francijos
Atsakymas. Apdraudos (in-'™05 aplikacija ieiSkia nor»
iš mus brolių,

pasityčiojimo

originalumų

Rosie Grinnell, gryno Potta- kuri stovėjo ties Gardo ežeru,
watomie indijonų kraujo, mer k ilgus laikotarpius niekas ne
gaitė iš Topeka gavusi dova galėdavo prieiti. Net prie vil
nų, kaipo dailiausia indijonė. ios būdavo pastatyta ginkluo

go” ir kituose katalikiškuo
se knygynuose.

kams” dirbti.

esama

turėjęs garsusis italų rašyto

. .
,.
. , •
bs užregistruotas kvotos su kia, kad tos penkios valsty
O tuo tarpu Lietuvos dik :ku, atiesiog
negalima, atskirti
tatorius siunčia Amerikon, o nuo tikrojo. Tikrojo Šv. Raš rašė Lenkijoj. Man praneša, bės neturi užlaikymo mašine Valst., ar galite pranešti kitų
gal jau atsiuntė “inžinierių” to galima gauti tiktai “Drau kad gal jam prisieis laukti ke rijos, bet federale valdžia tu Europos šalių skolas?
lis metus prieš išgavimų imi ri užlaikyti savo įstatymus.
J. K., New York City.
su maišu pinigų steigimui fa
briko

kartais

gerų, kartais ir blogų. Ypa

Ražto” nei “Draugo” knygy-’

ATSAKYMAS. Yra penkios
Gali "“‘J11- kad dabar i’®'
siems laikraščiams priminimų, ne negausite. Čia tos “kuni- “ P™5*“ <“*» P°Pi<!n» ir »«- valstybės kurios neturi pro
kad Amerikos lietuviai atsi ges” nemeluoja: Sv. Rašto y- rėsi turėti du liudininku Ak hibicijos užlaikymo įstatymų:
mintų spalių 9 d. Tų dienų, e- rą labai daug atspausdinta ir Ione ir du Clevelando.
New Yorkas, Nevada, Marysų, Vilnijos lietuviai lauks iš
land, Wisconsin ir Montana,
didžiumoje netikras, visokių
Imigrantai ir svečiai.
amerikiečių finansinės para
bet federalis
įstatymas ap
sektų savaip iškraipytos ir
¥
. , , .
ĮGAUSIMAS. — Mano bro ima visas valstybes. Tas reiš
mos mokykloms.

(“M. L”)J

Poetai ir visi menininkai pa

ke, ir kitose kolonijose, per turi vykti asmeniai. Jie turi prohibicijos įstatymo. Ar gakatalikų namus eina “kuni eiti su aplikantu asmeniai, l^e pranešti, ar mus liečia
gai” ir “kunigės”, “Šv. Raš kuomet jis šaukiamas pirmam(federalis įstatymas, ar ne?
to žinovai” ir siūlo pirkti .
,
,
N. B., Cumberland, Md.
“Sv. RaSt*” Es„, tokio “Šv. lr antram

ralinis Konsulatas patiekė vi

Vengrijos
4,693,240 gelba nufotografuoja žmogaus
Rusijos skola yra $187,729,- vidinius stovius. Iš tam tikrų
750 ir su*ja jokis sutikimas Latmuštų brūkšnių sužino dy
dį to žmogaus meilės, pykčio,
nepadaryta.
F. L. I. S
blogumų ir kitų. Kai bus šis
išradimas patobulintas, nie
kas nebegalės užslėpti, kų žmo
1 gus jaučia širdyj ir kų per
gyvena.

Runt Spe&ks Out of His Turn.

R. C. A. Radiola 06

$225
LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas

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

Tel. Boulevard 4705

I -R

D R A D Q

m

Trečiadienis, Rūgs. 18 d., 1929

B

kun. J. Kloris, Waukegan, Ilk, giedojo parapijos choras ir Krikšto tėvais buvo J. DerinIŠ S. L. R. K. A. 160 KP.
DARBUOTĖS.
lietuvių parapijos klebonas; parap. mokyklos mergaičių !gis ir M, Deringienė, gerai
jam asistavo diakonu kun. J. choras punktais pasidalinda-1 žinomi “hardware” krautuvės
Brighton Park. — Nors
Saulinskas, subdiakonu — ku mi. Procesija darė nepaprastų savininkai. Puotoj dalyvavo
į kun. J. Statkus buvo suma-1 40 VAL. ATLAIDAI.
mai.
nigas Rupšis iš Spring Valley, įspūdį, nes joj dalyvavo gra- svečiai: pp. Kvietkei, Paukš- ši kuopa per keletu metų buvo
'nęs pakelti vargonininkui ai-j
“Drau- Ilk, Sv. Onos parapijos klebo žus būrys kunigų, vargoninin čiai, Deringai, p. Encheris ir saldžiu miegu užmigus, bet at
jgą ir pridėti “džianitoriaus”! Brighton Park
“Spulka” progresuoja.
rI darbą,
dal.b,/bet musų varg. muz. go
go'” vienam numerų trumpai nas, o gražų pamokslų pasa kų, berniukų — tarnautojų ir jų šeimos. Vakaras praleistas ėjo laikas iš to miego pabus
ti ir stoti į darbų.
Perėjęs porų gatvių pamatai V. X. Medonis, kuris yra mu- buvo paminėta musų bažny- kė kun. P. Karalius, Lietu mokyklos mergaičių baltomis gražiuose pasikalbėjimuose.
Rugp. 13 d. kp. turėjo exBe suaugusiųjų buvo 21 jausuknelėmis ir su gėlėmis bei
didelę atmaina, kaip buvo ke-,zikoje aukštai išsilavinęs ir čioj 40 vai. atlaidų baiga. Čia vos Ateitininkų atstovas.
etas metų atgal. Apie bažny-i jai pasišventęs, griežtai atsi- pabrėžiu pradžių ir šiek tiek Antrų dienų sumų laikė kun. į degančiomis žvakėmis ranko- nuolis, iš kurių 8 jau galėjo įtra susirinkimą. Nors nedideiių apsodinta medeliai, visos sakė ir buvo rezignavęs nuo plačiau, nes žmonėms tas įdo P. Karalius, pamokslų po su- se. Vakare tas darė labai gra skambinti pianu. Svečiai, suža lis skaičius narių susirinko,
'atvės ir gatvaitės ištaisytos. vargonininko vietos. Klebonas mu. Atlaidai įvyko 8, 9 ir 10 mos pasakė kun. Rupš.lis, iš žų reginį. O žmonių suplaukė vėti jaunimo siekimu prie dai- bet apsvarstyta daug reikalų
Senobiniai namai iškeliami ant gavo kitų varg., kuris sutiko dd. Prieš atlaidus geraširdes kurio kaip tėvai, taip ir vai minios. Procesijoje Tretinin lės paskelbė kontestą’ ir pasky- Nutarta surengti vakarą, ku
moterėlės bažnyčių švariai iš- kai daug pasimokino. Vakare kės ėjo su degančiomis žva re “praizus”. Konteste daly- riam bus sulošta labai juokinlastovių pamatų ir įvedama būti ir “džianitorium’
vavo: B. Kvietkus, C. Kviet-Įga vieno veiksmo komedija
Parapijos komitetas sušau- plovė. Altoriai per visas tris mišparus laikė kun. A. Deks- kėmis rankose.
naujos gadynės patogumai.
Nuo gatvės į kasama stulpe kė susirinkimą ir, pasitarę su dienas buvo gyvose gėlėse pas- nis; jam asistavo diakonu Garbė seselėms Kazimierie- kaitė, O. Paukštaitė, E. De- “Kuprotas Oželis”. Vakaras
taip gražų vaikučių ringis, V. Deringis, R. Enclie- bus spalių mėn., par. svetai
liai ir užtveriama tvorelės bei klebonu,- numetė “džianito-įkendę. Garbė už tai parapijo- kun. J. Svirskas, subdiakonu tėms
apsodinama medukais. Taigi, riaus” darbą nuo vargoninko nams, kad, gerb. kun. Vaitu- kun. J. Martis, iš Gary, Ind., sutvarkymą, procesijoje ir mū raitė, Šv. Kaz. Akad. mokinė, nėj. Diena bus paskelbta Vė
liau.
matyti, kad Cicero neskursta. ir grąžino atgal muzikų V.'kaičiui paprašius, gausiai au- lietuvių klebonas. Gražų apie sų nenuilstančiam darbuotojui J. Encheraitė ir J. Gubistaitė.
Susirinkime buvęs.
Turime da biski keblumų su X. Medonį, kurį myli visi pa-'kojo gėlėms, ir seselėms Ka- atgailų pasakė pamokslų kun. kun. Pr. Vaitukaičiui už atlai Visi gavo dovanas, dvi mažos
dų pavykimą.
mergaitės (po 2 m.) gavo do
' zimierietėms už taip dailų pa A. Linkus.
gatve ir su poipticios (?)' rapijonys.
Kaip rytais, taip vakarais vanas už šokimą niekam ne PLATINKITE “DRAUGĄ
puošimą.
Įaktukais, bet jei visi iš vie-.
-----------Paskutinę atlaidų dieną iš
veiksim, ii’ tuos keblumus Į Rugsėjo 17 d. prasidės Šv. Pirmą atlaidų dienų sumų kilmingas mišias
atnašavo
buv0 dau«- mokinant.
rašalinsim. Cicero taps ne , Petro ir Povilo parapijos kar- laikė gerb. kun. J. Mačiulio kun. K. Bičkauskas, iš India- ;P™ BV- Sa^amoitų
Gražiai vakarą praleidus,
HA8
arbininkų kolonija, bet vidu- nivalas ir baigsis rugsėjo 291 nis, M. I. C. Gražų pradžiai na Harbor, Ind., diakonu buvo 'virf trys ‘kiančiai. Choras visi linksmai išsiskirstė.
i
o
tt
v
I.Ji
vedamas
varg.
Kudirkos
per
dieną. Karnivalas bus parap. atlaidų pamokslų pasakė kun. kun. P. Karalius, subdiakonu1
MADB GOOD with
lės klesos žmonių.
Svečias.
.
.
■
atlaidus
pasirodė
labai
gra[Šv. Antano “spulka” vi darže; bus įvairių “zabovų” Pr. Vaitukaitis. Vakare iškil- — kun. Rupšis. Gi gražų palnis patarnauja prie namų ir laimėjimų. Užtai prašomi mingus Mišparus celebravo mokslą po sumos pasakė kun. |.ziai.
10 PIECE COSMETIC
Rap.
iatfaisymo, inorgičių atmokėji- svečiai atsilankyti.
Pr. Jurgaitis. Paskutinius miš
Į________________
SĖT $1.97
Rap.
mo ar namų pirkimo, skolin
Amerikos Armijoje? (15-1067) Parus laikė kan’
Albavi' PAVYZDINGAS VAKARĖ
Thls Is a Famoua Vlvani Sėt and lncludes face powder, $1-00; Rouge, 76c,
dama ant 6% ir vienas nuoš.
ęp®**'*
Ičius, diakonu buvo kun. P.
Tlasue Crcam 61.00, Depilatory 61.00,
Faclal Astringent 61.76. Bath Salt 1.00,
LIS.
Ieškomieji arba apie juos karalius, subdiakonu - kun.
zomišino.
Toilet Water 61.26. Perfume 62.76. BrllŠame Price for Over
llantlne 76c, Skin Whitener 76c. Totai
Bendrovė šioj 29 serijoj neką nors žinantieji maloniai
švarlis. Gi įspūdingą pa
Value 612.00. Speclal prlce, 61-97 for all
38 Years
ten
plecea
to
lntroduce
thla
line.
ilogiausia pasidarbavo: ant
kviečiami atsiliepti šiuo adre- mokslą pasakė kun. Bičkaus- Brighton Park. — Rūgs. 8
Z5
oances
for 25/
Vardas ......................................
d.
kun.
Vaitukaitis
suteikė
Adresas
.....................
,
...............
su:
nuosavybių paskolinta $12,-1
kas.
Pure — Economical
Siunčiame per pašt;). COI)
•Š. Krikšto Sakramentą KrisEfficient
).00, apmokėta akcijos, iš- ’
Pinigai
grąžinami,
jei
GONSULATE GENERAL OF
Po pamokslo ir litanijos iš topui Jonui Encheriui, sunui
MILLIONS OF POUNDS
nepatenkintas.
mokėta $17,000.00, pribrendo- j
USED BY OUR GOVERNMENT
LITHUANIA,
kilminga procesija apie baž Juozo ir Antaninos Encherių.
Bea Van 58O-5th Avenue, New York
ių akcijų atmokėta 90, par- j
Paieškoma.nyčia ėjo lauko pusėje visą
15 Park Row,
luotą naujų 265, ištraukta 46 •
pusę bloko. Procesijoje gražiai
New
York
City.
kcijos. 29 serija užsibaigė 23! Bernotaitė Brigyta, seniau
gyvenusi 58 Congress St.,
rugsėjo.
30 d. rugsėjo susirinkimo Springfield, Mass., brolis An
tebus, nes 14 susirinkimų se tanas neturįs žinių apie 3 me!tus.
rijoj negali būti. .
j
Nauja 30 serija prasideda 7 Bliumbergas, Karolis, kilęs
. spalio (October), 7:30 vai. iš Pabaisko valšč., Ukmergės
akaro, Šv. Antano mokyklos, apskr., 1928 m. gyvenęs 595
Third (3) Ave., Brooklyn, V
.mbary nuo gatvaitės.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CHICAGOJE

miUions!

Iš LIETUVOS RESPUBUKOS GENERALINIO
KONSULATO,

JŪSŲ GIMINĖS

F. Strelčiunas, rašt.

WEST PULLMAN, ILL.
Trumpos žinelės.

Korizna Vladas, kilęs iš Ši
luvos valšč., Raseinių apskr.,
Amerikon atvykęs 1913 m.,
gyvenęs New Yorke ir pas far
merį Antaną Parašą.

Rugsėjo 8, 9 ir 10 dieno
mis, Šv. Petro ir Povilo baž Bogušas Antanas, Amerikon
nyčioje buvo 40 valandų at-' atvykęs 1913 m. ir prieš 3
laidai. Per atlaidus, rytais ir metus gyvenęs West Ilanover,
dirbęs Hanover Rubber
vakarais, žmonės labai skait
lingai lankė bažnyčią ir nau Co.
dojosi Dievo malonėmis. Pri Vaičiulionis Jonas,
arba
mą ir antrą atlaidų dieną pa-Įjolin Velcman, kilęs iš Šurnsmokslus sakė gerb. misionie-valšč., tarnavęs Amerikos
rius kun. Dr. Vaitkevičius. Armijoje, nežinia ar gyvas.
Paskutinę atlaidų dieną iš ry (15-1106 John Weicliman).
to pamokslą sakė. gerb. kun.
J. Paškauskas, o vakare gerb. Grigaitis Mateušas, miręs
1927 m. Beaver, Pa., nėra ži
kun. Svirskas.
nių iš kur jis kilęs, kas jo
Procesijoje mokyklos vai
giminės paveldėtojai. Spėja
kučiai buvo puikiai prirengti
ma ji kilus iš Panemunės
Jr altorių papuošimas buvo ža
dinąs; tai darbas pasišventu valšč., netoli Kauno (15-461).
ių seselių Kazimieriečių. Kas, • Ivanauskas Antanas, kilęs
as? bet Šv. Teresės choras, j iš Panevėžio, gyvenęs New
iriam vadovauja žymus chor j Yorko apylinkėse apie 30 meidis p. V. X. Medonis, per Į tų (15-1151).
Llaidus labai gražiai giedojo

lišparus ir kitas giesmes.
'“Draugo” 217 numeryje til:

v.

„

Jasutsi, Kazys, kilęs iš Ža
garės miest., bent jo žmona

JUS IŠGALITE

Reikalauja Pinigu

;

TAUPYTI

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

taip kaip kad jūs išgalite praleisti.
Dalis to, ką uždirbat — mažiausia
15 nuoš. privalo prigulėti jums — ir
privalo būt padėta Taupomojon Sąskaiton arba dar geriau dėl nuola
tinio taupymo į Biudžetinę Bonų
Pirkimo Sąskaitą.

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvų per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerų, teisingų ir greitų
patarnavimų.
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gerų ir greitų patarnavimų, kreipkitės:

Apskaitę tą, ką šiemet uždirbate
— ir ką sutaupėte — ateikit į mūsų
banką ir pasikalbėkit su banko vir
šininkais apie tai, kaip galit ne vien
praleisti pinigus, o ir juos sutaupyti.

Central

DRAUGAS PUB. CO.

MANUFACTURING
DISTRICT

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

1110 West 35th Street
Valstijinis Bankas

Chicago, Ū1

2334 So. Oakley Avenue,

TRUSTINE KOMPANIJA

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

Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

ten gyvena; Amerikoje gyve-

nęs Waterbury

po žinele is VVest Pullmano,'
v. .
.
, i .
c T> n .Conn. Nėra žinių
kur sakoma, kad i VVest Full !
....
. .
4
vas (16-138).
maną pareisiąs koks ten dzia j

ir Ansonia,
, , „
ar tebegy-

nitorius” ir net vargonuo-J Leonas Pranas, žuvęs kasiąs. 'Turiu pasakyti, kad taisyklose 1928, kurio tėvas gyjietiesa, taip nėra.
jvęna Krusėnuose,
ar gali
Buvo šitaip. Musą kleb. kas paliudyti, kad jis tarnavęs

the h člITlIly

Pft , JOHETHINi") Į
M^r-TEh
U.E b»FFE«£.»W

o-

o<JR

į

Apparentiy Pą į repa/r biliit

t>o vnry hiįtr

ifcvea »>mce i BoOtHP'
llV^r fVMNC, -fOO
[StrMEVAlD
fou

Flshcr

(VUQIK*

A,U€UM6.WT"
fKBour? 6TS FlXE.D
5VAt-

F.

THOUT eOHSOLTt M
- THe-TS e.

7

icsr

ke-eoeo mA

V

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

Iki

co.« r

•»^S»

D R K O 0 K B

Trečiadienis, Rugs. 18 d., 1929

pasitikimo tvarkų paskelbs gos pasirupiuova įgyti naujųjrickų, Lukošaičių, Bučų, Riklebonas bažnyčioj.
bažnyčios palaiminimų, kas bilų, Vaičaičių, Marozų, AmTelefonas Boulevard 1919
Į Ofiso Tel. Vlctory 3687
Visi pirmieji parapijos kū ir įvyko rugsėjo 1 d., šv. Jur brozų, Šimėnų.
gio
par.
bažnyčioj
ir
tų
pat
Ačiū
visiems.
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
METIKIS LYGOS SEIMAS, ri būti apie naudą taupymo rėjai ir visi parapijonys taip
Jurgis ir Cecilija Petraičiai
------------pinigų skolinimo ir statybos gi prašomi dalyvauti bažny dienų parapijos salėj buvo
Ofiso Valandos; 9 lkl 12. 1 lkl 8
čioj ir vakare bankiete, para tam tinkamas bankietas.
“Lietuvių Skolinimo ir Sta bendrovėse.
dieną, lr 6:80 lkl 9:30 vakare
Šiose iškilmėse susilaukėme
tybos Bendrovių Lyga Illinois
3133 S. HALSTED STREET
Praizai bus duodami sekan pijos svetainėj.
Antras ofisas ir Rezidencija
4608 S. ASHLAND AVE.
daug
sveikinimų
ir
patarnavi

tai. rengia trečių metinį sei- čiftį; 1-mas $30.00, 2-tras $20.Bankietas bus pirmas toks
6504 S. ARTESIAN AVE.
Netoli 46th Street
Chicago. III.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mų
nuo
savo
pažįstamų,
gimi

mų, kuris bus rugsėjo 20 ir ' 00 ir 3-čias $10.00. Išlošęs pir- North Side. Ruošiama daili
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
4601 South Ashland Avenue
i vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
nių
ir
kaimynų.
Visiems
gero
Telefonas
Boulevard
7820
21 d., 1929 m., apie 7:30 vai. nių praizų turės progos veltui programa.
i piet: Ūtarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Rea. TeL Mldway 6612
Šventadieniais pagal sutarimą.
velijusiems
pridera
padėkuoti.
Res.
6641
South
Albany
Avenue
vak. Mildos svetainėje prie 31 važiuoti į Springfield, Illinois
P. PI.
Tel.
Prospect
1980
Taigi, pirmiausia dėkuojaPI. ir Halsted St.
'ir imti dalyvumų Illinois valValandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12
Tel. Canal 6764
Virginia 0380
me
pralotui klebonui M. L.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
&į metų valdyba deda pas- ’ stybės Lygos konteste.
PASINAUDOKIT PROGA.
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Krušui, jo asistentams kun. Rea. tel. Van Buren 6868
tangų, kad seimas butų ūžto- Į
pageidaujama kad
Telef. Canal 1713-0241
Valandos:
2 Iki 4 p. p. Panedėllals
J.
Šaulinskui,
kun.
A.
Martinteresuojantis, kadangi Lyg“ Lietuvių jaunuoliai, lankan- North Side. — Lietuvių Potr Ketvergais vakare
yra viena iš stambių finansi-ĮUej. „high scllools>, kreiptų- litikos ’diubas nutari duoti kui ir kun. Jurgaičiui. DėkuoGYDYTOJAS,
CHIRURGAS
nių lietuvių organizacijų. Dvi-. ; } ra.tinę. Jo),n JZolp, pamokas kito mėnesio, t. y. jame p-nui A. Pociui už pri GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS
taikintų
muzikų
bažnyčioj
ir
detante dvi bendrovės pnklau 455g g Paulina st> Chicago, spalio m., penktadienio vaka.
8ulte *06
1573 MIIvvaukee Avė.
Gydo staigias lr chroniškas ligas
kviečiami, taip patarnavimų bankiete, kaipo )
Tei. Brunsvrtck 9634
so Ijygai ir turtas viržija $12,-jj,,
UŽ6iregi8truoti ir imti rais. Taigi visi kvitai
vyrų, moterų ir vaikų
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
000,000.00 žmonių sutaupytų1 dalyvumų konteste rugsėjo 21 vyrai, kaip ir moterys pasi toastmasteris, parapijos komi VaJandos; nuo I lkl 7:39 vėl. vak.
Ofisas 2403 W. 63 Street
Nedėllomls nuo 1 lkl 3 vėl.
DARO OPERACIJAS
tetams už tvarkos palaikymų, kasdien.
naudoti.
Painokos
bus
apie
J.
po pietų.
Pinigų.
Kertė So. Wcstern Avenue
d., 1929 m.
Ligonius priima kasdieną nuo
chorui, gėlininkui Urbai už
Tel. Prospect 1028
Pirma seimo diena bus pa
A.
V.
įstatymus
ir
tvarkų.
No
pietų iki 8 vai. vakaro.
J. J. Zolp, rašt.
Rezidencija 2359 So. Leavitt St
Nedėliomis ir seredomis tik .
į rintieji dalyvauti pamokose, bažnyčios išpuošimų, liekuoja Ofiso Tel. Canal 1118
švęsta biznio reikalams, bū
Tel. Canal 2330
iškalno ■ susitarus
Namų TeL lafayette 9393 Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
tent valdybos rinkiniui ir ats A TAURAS ŽUVO DIRBTU-' Pašomi užsiregistruoti para- me kukoriui Eisįnui už! pagaNedelioj pagal susitarimą
Ofisas ir Laboratorija
i
pijos
knygyne.
Tokia
mokykla
m
iniinų
bankietui
gardžių
valkaitoms. Sekantį vakarų, rug
VĖJ.
Ir X-RAY
labai reikalinga norintiems pi- 8^ P-nui Sidabrui už svečių
sėjo 21, bus bankietas su pro
Ofiso Tel. Vlctory 6893
2130 AVEST 22nd STREET
OFISAS
■lietybės poperas gauti. Reikia prižiūrėjimų.
grama. Žymi to programo da
Rezidencijos Tel. Drexel 9191
CHICAGO
Marąuette Park. — Pereitų
lis bus, tąi jaunuolių kontesišmokti atsakyti į klausimus. Į bažnyčių “in corpore” su 11900 S. HALSTED STREET
pirmadienį rugs. 16 d. Miehle Kitaip sunku pilietybė gauti.
NAMAI:
ėjo šios šeimynos:
tas.
Tel. Lafayette 6793
Printing Press & Mfg. Co.? Mokykla nieko nekainuos. Už Vlnekų, Petraičių, Degimų,
Jauni vaikinai arba mergi
4193 ARCHER AVE.
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
dirbtuvėj
ištiko nelaimė Ado,
,
....
_
Rueų,
Abromavičių
Motrimų,
Specialistas Moteriškų, Vyrlfikų
nos iki 19 metų gali stoti į tų'
rr. • i. .
. .. .ipokslų mokėti nereikes
Valandas; prlefi pietus pagal sutarti.
Vaiku ir visų chroniškų ligų
mų Taurų. Toj dirbtuvėj jis;
Vilų, Pocių, Budginų, Mile Namuose 2-4 po piet ofise 6-8 ▼. v.
kontestų ir išsimokinti lietu
P. PI.
Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.
rių, Rimkų, Maukų, Pūkelių,
viškai ar angliškai prakalbė- dirbo kaipo karpenteris. Nu
arti 31st Street
krito
nuo
“
scaffold
”
,
sunkiai
Office: 4459 S. California Avė.
Petrauskų,
Armonų,
Burbų,
lę, kuri nesitęstų daugiau,
SUKRUTO DARBUOTIS.
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Tel. Hemlock 8131
Nedėlioję pagal sutarti
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais
Kardeckių, Ramanauskų, Jilų,
kaip 5 minutes. Prakalbėlė tu- susižeidė ir buvo tuoj nuga
10-12.
bentas į Jefferson ligoninę,
North Side. — Po ilgų va- Šveikauskų, Pranaičių, Makur po pusantros valandos
I
į saros atostogų parapijos choGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Tel. Wentwortb 3000
persiskyrė su šiuo pasauliu.
' ras vėl sukruto darbuotis.
2435 West 69 Street
Rez. Tel. Stewart 8191 GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A. a. Adomas buvo doras,
visa mųS koionįja ruo_
Vai.: 9—12 ryte, X—4 p. p. 6—9
X — Spinduliai
v. v. Nedėlioj susitarus.
taupus žmogus. Ilgę laikęprfe
25 metų
Ofisas 2201 West 22nd Street
gyveno Dievo Apvaizdos par., Į jubilėjaus paminėjimo ir choCor. So. Leavitt St. TeL Canal 6223
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
paskui
buvo
išsikėlęs
į
Brig
ADVOKATAS
ras pakviestas išpildyti proTel. Republic 7868
6558 SO. HALSTED STREET Avenue
bton Parkų, o pastaruosius 4 ' gramų bankiete, kuris įvyks Surugę viduriai, nevirškinimas,
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 v. v.
11 Sa La Šalie St., Room 2001
gesai. Tai ženklai, rodantys tik vie
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
išgyveno
Marąuette 29 d. šio -mėnesio.
Tel. Randolph 0331-03 32 Vai. 9-6 metus
ną — rūgšties pervirši- Pilvo vidu
4910
So.
Michigan
Avenue
Vakarais
riai
suerzinti.
Perviršis
rūgšties
Parke, kur po num. 6930 So.
3241 SO. HALSTED STREET
raugina valgį pilve ir viduriuose.
Tel. Kenwood 5107
_
,
,
•
•
Pirma
trumpa
choro
prak
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669
TeL Vlctory 0562
Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi
OFISAI:
lalman turėjo nuosavų, namų. i,., ,
,„
7-9 v. v. apart Panedėllo lr
TT
,
tika buvo rugs. 12 d. Po pa- tam alkalal yra Phillips Milk of Vai. nuo 9 iki 11 vai. ryte; 1446 S. 49 Ct.
2924 Washlngton
Velioms mėgo pasidarbuoti
Pėtnyčios
Tik paiitik šaukštą to ne10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
mokų suruošta, užkandis, per Magnesia.
kenksmingo, veik . be skonio vaisto nuo
HUO
6
iki
8
Vai.
Vak.
apart
C
Tel.
Cicero
662
Tel.
Kedzle 2450-2461
visuomeniškuose
reikaluose,
stikle. Veikia tuoj. Viduriai i _
, ,.
.
.
kurį pasidalinta vasaros atos vandens
‘
šventadienio
ir
ketvirtadienio
atsitaiso. Į penkias minutas pralinkGydytojas ir Chirurgas
buvo vienas iš steigėjų dr-jos
togų įspūdžiais. Pirmam teko smėsi! Rėmuo, gesai, galvos skau
Sūnų Lietuvos Vakaruose ir
dėjimai, susierzinimai arba nevirš
1821 SOUTH HALSTED ST.
Gydytojas lr Chirurgas
kalbėti K. Savickui, kuris tik kinimas pranyks!
(John Bogdzlunas Borden)
buvo tos dr-jos iždininkas.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė.
Phillips Mllk of Magnesia OPTEMĮTRISTAI REZIDENCIJA
kų buvo sugrįžęs iš Meksikos. ir Pažink
Valandos. 11 ryto iki 8 po pietų
busi pabaigęs su senais budais.
ADVOKATAS
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
A. a. Adomas paliko mote Labai daug įdomių žinių pra Tai malonus būdas — tikras būdas
6 lkl 8:30 vakare
Tel. Cicero 2888
Susitarus
apvalyti
sistemą;
pašalinti
rūgšties
105 W. Adams St. Rm. 2117 rį, 2 dukteri ir du sunu.
nešė iš meksikiečių gyvenimo perviršį.
TelepboM Randolph 6727
Laidotuvės’ įvyks šeštadie ir papasakojo apie įžymesnes Phillips Milk of Magnesia per 50
Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6911
metų buvo standartas pas daktarus.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak nį, iškilmingos gedulingos pa šios šalies vietas. Kiti choris 25c. ir 50c. buteliai visose aptieko- Į
Žiūrėk, kad tikrą gautum.
Perkėlė savo ofisą, po numeriu
maldos įvyks Gimimo Panelės tai ir-gi įspūdžius papasako- se.“Milk
Teleptame Roosevelt 9090
of Magnesia“ buvo Chas.
i H. Phillips
Chemical
kompanijos
3464 SO. HALSTED STREET
Hainle: 8 lkl • ryte Tel. Repub. 9000 Šv. par. bažnyčioj. Laidotu vė-J j0- p0 užkandžio choristai da Suv. Valstijų
registruotas
vaizbos
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
se patarnauja grab; Skudas. pašoko lietuviškų šokių. Muzi ženklas ir jo pirmtakuno. Chas. H.
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
SPECUALISTAS
Phillips nuo 1875.
Rap.
Rea
8201 S. WALLACE STREET
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
kantu buvo S. Berkelis, kuris
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
nepersenai atvyko iš Lietuvos
LIETUVIS AKIŲ
pietų: 7—8:80 vakare
PARAPIJOS JUBILĖJUJ
ir labai gražiai lietuviškus šo
Nedėliomis 10 lkl 12
LIETUVIS ADVOKATAS
DBNTIST
AI
SPECIALISTAS
TELEFONAS
MIDWAY 2889
DALYVAUS VYS
kius groja.
2221 West 22nd Street
Palengvins akių įtempimą
kuria
KUPAS.
Office Boulevard 7042
Ąčiu, Stasiuk! Nepamiršk ir ______
ra ra* « *-r #eti
galvos skaudėjimo,
Arti Leavitt Street
Tel. Boulevard 1401
TYRAS,
GERAS
IR
PILNAI
svaigimo, akių aptemimo, nervuotukitų syk mus palinksminti.
Telefonas Canal 2552
PiPiVTIinTAR
mo
'
skaud
«
jni
lAklu
karštį.
AtitalNorth Side. — Musų gerb.!
UAnn.niUUi.AS
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Bijūnėlis.
kleb.
kun.
J.
Svirskas
jau
pas!
Jeigu
kam
dėl
ko
nors
nepai
trumpą regystę ir tolimą
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
UETUVIS DENTISTAS
Gydytojas, Chirurgas lr Akušeris
kelbė,
kad
par.
jubilėjuj,
rugs.
kare. Seredomis ir PėtnyčioSIDABRINIS JUBILĖJUS. tiktų, tas gaus pinigus atgal
Prirengiu teisingai akinius visuose
4645 So. Ashland Avenue
3343 SO. HALSTED STREET
29 d. per sumų dalyvaus ir J.
mis nuo 9 iki 6.
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
kada norės.
Ant Zaleskio Aptiekos
Valandos: Nuo 2 — 4 P- P.
mas su elektra, parodančia mažiau
M. vyskupas.
Dievui padedant, aš, Jurgis Kainos į Chicaga ir apielin- stos klaidas.
7—9 vakare
Tel. Canal 6222
Tat, visos draugijos priva-‘Petraitis su savo žmona Ceci- kes, t. y. 2-roj pašto zonoj su Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
lo sukrusti ir ruoštis prie ben lija, laimingai sulaukiau sida- prisiuntimu:
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
dro vyskupo pasitikimo. Visų bripio jubilėjaus. Prie tos pro 10 svarų $2.00, 5 svarų $1.10 kare.
D E N TĮSTAS
Nedėllomls nuo 10 ryto iki
(Juozas J. Grišius)
12 po pietų.
3-čioj zonoj
2201 WEST 22nd STREET
IS RUSIJOS
ADVOKATAS
(Kampas Leavitt St.)
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.20
4712 S. ASHLAND AVE.
Gerai lietuviams žinomas per 23
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Valandos’ Nuo 9 iki 12 ryto
4- toj zonoj
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Tel.
Boulevard
7589
nuo
1
Iki
9
vakare
Telef. Beulevard 2809
rurgas lr akušeris.
Metodistų Episkopalų baž 10 svarų $2.15, 5 svarų $1.20
RESIDENCIJA:
Gydo staigias
ir chroniškas 116516 So. Rockwell Street
nyčia Tulsoje, Okla., kurios pa
5- toj zonoj
v g'
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
Telef. Republic 9721
Tol. Brnnsirlck 9624
jausius metodus X-Ray ir kitokius
statymas kainavo pusantro 10 svarų $2.30, 5 svarų $1.30
elektros prietaisus.
DR.
A.
J.
OUSSEN
miliono dol.
Šios kainos geros tik rugsė
Lietuvis Dentistas
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
Ofisas ir Laboratorija
-X
1379 MILWAUKEE AVENUE
jo mėnesį, ir tiems, kurie at
jį*..
Valandos; 9-12, i-g, 3-2:29
Netoli Morgan Street
siųs
šį
skelbimų.
■•kmadlsnlals lr treaadlenials
ADVOKATAS*
POgOl susitarimą.
1025 WEST 18 STREET
Medus išsiunčiamas tų pa
OPTOMETRISTAS
Nuo |:80 iki 1 rai.
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
čių dienų, kurioj užsakymas
127 N. Dearborn Street
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Res. So. Rhore
Room 928
gaunamas.
Tsl. Lofaystts 3223
2238, arba Randolph 6800.
Tel. Franklln 4177
Kurie nežinote kokioj zonoj
Nuo > lkl 9 vakare
ri
32 E. 107 St., Katnp. Michigan Avė.
jūsų miestas nuo Lowell, Mich.
te
Tei. Pullman 6960
DENTISTAS X-RAY
tai paklauskite savo pašte ar
4193 Archer Avenne
ba siųskite pinigus už bile ku
Telephone Central 6926
Gydytojas ir Chirurgas
rių.. Jeigu bus perdaug sugrą
4631 SO. ASHLAND AVE.
žysiu, o jei permažai tai pra Ekspertas tyrimo aklų (r pritaikymo Boulevard 7689
aklųlų
Rez Hemlock 7691
nešiu apie trukumų.
Tel. Yards 0994
1801 South Ashland Avenue
ADVOKATAS
Siųskite šiuo adresu:
Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštos
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

CHICAGOJE

DR. S. A. BRENZA

DR. J. P. POŠKA

DR. M. T. STRIKOL

DR. R. C. CUPLER

DR. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. A. L YUŠKA

DR. A. A. ROTH

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. Y. S. NARYAUCKAS

ADVOKATAI:

PERVIRŠIS RŪGŠTIES
SARGINA - PAŠA
LINK J#

A. A. OLIS

DR. S. BIEŽIS

DR. H. BARTON

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. P. Z. ZALATORIS -

JOHN B. BORDEN

DR. S. A. DOWIAT

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. J. BERTASH

4729 S. Ashland Avė.

DR. G. Z. VEZELIS

DR. V. A. ŠIMKUS

JOHN KUGHINSKAS

MEDUS Iš “MILDOS”
BITYNO

, JOSEPHJ.GRISH

DR. G. I. BLOŽIS

DR. HERZMAN

f

■'ii

25 METŲ PATYRIMO

J. P. WAITGHUS

■

■

■■

i-

JOHN SMETANA, 0. D.

DR. J. A. PAUKŠTYS

DR. MAURICE KAHN

■

F. W, GHERNAUGKAS-

134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Ava.
Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

a.

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

Pastebėklt mano iškabos
Valandos nuo 9:20 ryto lkl 8:30 va
karo. Šaradomis nuo 2:29 lkl 12 V.
ryte. Nedėllomls nėra skirtų
valandų. Room S.

Phona Ganai 9622

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

. VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 7 iki 0 vakare.
Nuo 10 lkl 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų.

p

ŽINiy-ŽINELĖS

atstovus (Tikietai

jų prašome išrinkti

platinami

po vishs

*.s. g.-g
X Šiandien

Trę$įadieni$, Rūgs. 18 d., 1929
pavakare apie į Rokienė su Masiliuniene ptie

rapijos darže prasideda an
X Ligoninei daug pažadėjo, kestras.
X Šv. Mykolo par. smar
X Pereitų sekmadienį Auš troji bazaro savaitė. Pirmųjai
bet ne visi pažaduose ištesėjo,
kiai ruošiasi prie 25 metų su o reikia dai* daug įtaisymų ros Vartų par. bazare buvo bazaro savaitei teko labai makaktuvių paminėjimo. Tai įpadaryti,
kad nesitrukdytų daug biznierių ir gerų biznį- lonus oras; visi džiaugėsi, kad
vyks
SEKMADIENĮ
Rug
ciTYloF TVQrer\i-J/\p* Lorzordo
patarnavimas ligoniams. Jau darė. Ypač pasižymėjo Pr. 'šįmet parapijos bazaras lauke.
sėjo 29 d. Pamaldose dalyvaulaikas pažadus išpildyti. Ligo Balčiūnas, graborius Lachavi- Mat, po darbo dienai kiekvie
siųs J. E. Chicagos vyskupas.
ninės adresas: Holy Cross Hos čius, kontraktorius Sliekus ir nam malonu ant tyro oro prieš
X Ciceriečiąi tyliai šneka,
gulsiant pabuvoti.
*
kiti.
pital, 2700 W. 69 Str.
bet daug dirba ir ruošiasi pa
X Ryt Aušros Vartų sve
X Pereitų penktadienį bu
X “Draugo” ofise lankėsi
gerbti savo mylimų klebonų
viešnia iš Westvillės, 111. p-lė vo atidarymas pertaisyto Mil tainėje Vyčių 24 kp. susirin
kun. Jeronimu Vaičiuj "d justim įarpiutė, lietuvių įar dos teatro. Įvesta Vitaphone kimas 8 vai. vakare.

X Tretininkių pirmininke
O. Jodikienė su visu pulku
veiklių narių darbavosi išlei* •__ _ naudingus
i* __ ir
•
džiant _visiems

daugis

X

Bartkus

gerai

Wm. J. Kareiva

ir dalino ferus.

GRABORIAI;

S. D. LACIIAW1CZ

sėjo 22 d. į Černiausko daržų.

darbščiomis moterimis išleido j

Ant Town of Lake p-nia Su-

laimėjimams .keletu paukščių.

nų Rėmėjų skyrių

ir Moterų

Sųjungos kuopų, sudarys di-;
delį būrį ir atvyks į talkų'*

pikniko rengėjams. Į darbų!
stoja smarkus darbininkai Juo į
zas Lisauskis, Pr. Veriga, Sil

J. F. RAIKIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negru kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų lfidlrhystės.
OF.’SAS
688 West 18 St
Tel.
Canal
6174
BKĮKILS:
8288
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

vestras Paukštis su šeimyna.
Simpatiškas —
Mandagus

—

Geresnis ir Piges-t

nis už kitų patar-Į
navimas.

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

4605-07 So. Hermitage Avė.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Tel. Yards 1741 lr 1742

4447

So.

SKYRIUS
Fairfield

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero F7 94

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

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 Weat 48th Street

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas
Mes sutei
manda

Kampas 4«th Ir Paulina Sta
Tc.1. Blvd. 6203
Nulludlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatiBkal, mandagiai,
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyčia del šermenų
4ykal.

gų, draugišką
patarnavimą.

BUTKUS

Patarnavimas
visose
Chica
gos dalyse ir
priemlesčuose

UNDEHTAKING CO.
P. B. Had'.ey Lie.
Koplyčia Dykai

pigiai

710 AVest 18th Street

net už $25.
OFISAS
8236 South
Halsted Kt
Vlctory 408R89

Canal

3161

Telefonas Yards 1188

4424

So.

RockweU

ALEKSANDRAS
GARBAšAUŠKAS
mirė rūgs. 15, 1929 m. 2 vai.
po pietų, 56 metų amžiaus. Ki
lo iš Biržų Apskričio, Pumpėnų
Parap. Valakų Kaimo. Ameri
koje Išgyveno 25 metua
Paliko dideliame nulludime:
moterj Barborą, sūnų Antaną,
dukterį Elzbietą, marčią Adėlę,
anūką Ričardą, pusseserę Elz
bietą Rakušieaię, o Lietuvoj 2
seserį Oną lr Uršulę, brolį Povl’ą ir gimines.
Buvo narys
Sv. Petro lr Povilo
Ir DLK,
Keistučio dr-jų.
Kūnas pašarvotas 2022 Ca
nalport Avė. Laidotuvės įvyks
ketverge, rugsėjo 19. Iš namų
8 vai. bus atlydėtas J Dievo Ap
veizdos par. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po prfnaldų bus
nulydėtas į Sv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę;
moteris, sukis. duktė, marti,
anūkas, pusseserė lr giminės
leldotuvėms patarnauja grab.
Skudas, Roosevelt 7532

7:30 vai. vakare. Nariai, bukit

Kt.

Vlrginla 1290

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJA8

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas:
4662 8. MARSHFIELD AVENUB
TeL Boulevard 937 7

Turiu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

-f A.

KAZIMIERAS
DOMINSIU
mirė rūgs. 15. 1929 m. 11 vai.
ryt. 68 metų amžiaus. Kilo iš
Mariampolės Apskričio.
Ame
rikoje išgyveno 48 metusi
Paliko dideliame nulludime
moterį Prancišką, sūnų Kazi
mierą. dukterį Anelę Meldažlcnę lr žentą Mykolą Meldalį lr
gimines.
Kūnas pašarvotas
2244 W.
23 Pi. Laidotuvės įvyks sere
doj, rugsėjo 18. Ii namų 8:80
vai. bus atlydėtas
į Aušros
Vartų par. bažnyčią, kurioj |r
vyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
giminea draugus lr pažįstamus
dalyvauti Šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
moteris, minus, duktė, žentas
ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Cachavlčtus, Roosevelt 2615

Tel. Boulevard 1889

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utarn., Ser. ir Ketverge
Rugsėjo 17, 18 ir 19
“WONDER OF WOMEN”

Pėtn. ir Sub. Rūgs. 20 ir 21
“BLOCKADE”
•‘BK1’ Elektrikai išvadžiojimui dra............................... 4į4c. pėda
Del marinavojimų stiklai ųuorti89c. doz.
Kalbantieji paveikslai, dai hlal ......................................
St' Louis
"Dutch Boy"
white
nos, muzika, pasaulio žinios. lead 100 svarų .......... ............ , $11.50
Pure Llnseed Oil .... $1.10 gal.
Durys atsidaro 1:30 vai. po p. Pure Turpentine ........ 80c. gal.
PRISTATOM VISUR

aktai tas tik

Vitaphone Vodevilio

PAIEŠKAU lietuvės apyse
nės moteries be vaikų, sukal

bančios angliškai, kuri apsiim
tų prie

singelio

janitoriaus

gyventi ir gamyt valgyti. Del

A
JU3EFA
MILAWSKIENfi
Mirė ruga. ie*. 1929 m. 6 vai.
ryte 95 metų ttmžiaus.
Kilo iš Tauragės apskričio, Ši
lalės miestelio.;
Paliko dideliame sūnų Juo
zapą, 2 dukterį, Kazimierą ši m-,
klenę, žentą Stanislovą,
Oną
Andriulienę, žentą Antaną, po
sūnį Aleksandrą, pusbrolį Kas
tantą Putramentą lr gimines, o
Lietuvoje 2 podukras Padliną lr
Antaniną.
Kūnas pašarvotas 700 W. 31
Str.
Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nyje, ruga. 19, iš namų bus at
lydėta , Sv.
jiirgio bažnyčią,
kurioje įvyks geduliingos pelnai
doa už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges lr pažystaraua-mas dalyvaut šiose lai
dotuvėse.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Mašelka Yards 1138

Aš, Vi Valovie, sirgau per
11 metų. Niekas manęs nega
ilėjo pagydyti. Kada atsikrei

piau Į Dr. Kavarsku, jis ma

išgelbėjo

“DRAUGĄ”
2334 So. Oakley Avė.
Roosevelt 7791

ISNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.
Gražioj Marąuette parko apylinkėj, netoli parko išnuo-

kambarys.
Hemlock

ir

Jei indomauji Real Estatu,

mirė ruga 14, 1929 m. 5:25
vai. vak. 46 «pctų amžiaus. Ki
lo 16 Vilniaus Red.. Trakų Ap
skričio, Dorsunlškio Parap. Gin
teklšklų Kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 27 metus.
Paliko dideliame
nulludime
moterj Kastanciją, 2 dukterį
Prancišką |r Stanislavą, 2 sū
nų Edvardą ir Albertą, švogerį Zigmantą Markūną, brolia
vaiki Zigmantą Taurą lr gi
minea A. a Adomas buvo na
rys dr-stėe Runų Lietuvos Va
karuose.
Kūnas pašarvotas 6930 8o.
Talman Avė, Laidotuvės įvyks
Hubatoj ruga 21 d. Iš namų
8 vai. bus atlydėtas į Gimimo
Panelės tv. par. bažnyčą, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas J Sv. Kazimiero
kaplneš.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus lr pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
moteris, dukterys, sunai,
- Ivogeris, broliavaikis lr glmhiėe
Laidotuvėms patarnauja grab.
Rkudaa Tel. Roosevelt 7682.

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų, vėliausios mados
radio, pianų rolių, rąKordų lr t.t.
Talsan
laikrodžius lr muzikos
Instrumentus.

West 63rd St. Chicago.

Telefonas

laikas pirkti ir aš galiu jums
sutaupyti laikų ir pinigus.

ŽEMIAUSIOS KAINOS
MUSŲ ISTORIJOJ

Visas musų stakas vartotų
Duosiu pirmus ir antrus morgiČius be jokio extra primokė- 'trokų turi išeiti, veik visokių

padarymų,

jimo.
6 kamb. medinis namiukas

arti

Crane

lotas. Apšildomas.

tik $5,500.00.

6 flatų namas

po 4 kamb.

000, likusi, kaip renda. Kaina

visokių

Buvęs vedėjas Bridgeport Paintlng
4k Hardvrare Co., dabar perėmė visą
biznį | savo rankas lr duos visose šio
biznio šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Painters A Decorators
Ramanclonls, savininkas

J. 8-

8147 So. Halsted Street
TsL

Vlctory

7161

6 kamb. medinis bungalow

visokių kainų:

ir 1 akeris žemės. Vieno karo

DASHIELL MOTOR CO.
2522 So. Michigan Avė.
2556 So. Wabash Avė.
turi

parduoti

moderniškus rakandus 4 kam

barių, gerame stovyj, 60 dienų
garadžius ir vištinyčia. Puiki
vartoti. Už $475 gausi 3 šmotų
'padėtis. Arti strytkarių liniparloriaus setų, nuo kandžių
‘ jos. Priims į mainus kitų progarantuotų, 8 šmotų stalavo’pertę.
j sios setų, 4 šmotų miegamoModerniškas 4 flatų namas sį<>s setų, 5 šmotų stalo setų, 2

po 4 kamb.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 55SS

Telefonas Canal 7888

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius
Dažų lr Popieros Krautuvė
1184 8. LEAVITT ST.
Chicago

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tai. Bonlevard

1927 Chovrolet % Ton Panel
$195
1927 Dodge Brothers % Ton Panel
$465
1927 Ford *4 Ton Panel
$185
1929 Chevrolet 3 Door Delivery
$525
1926 Reo 1% Ton Panel
$345

Savininkas

M. ZIZAS
Kamą Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prieiname

modelių,

tik $5,000.00.

6814

M. YUSZKA A CO.
FLUMBING A HKATINO
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju knogeriausta

4464 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama ] vieną dieną.
Perkame real estate kontraktue.

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas $600,000 06
8864 80. KEDZIE AVENUB
TeL Lafayette 6788-6716

Wilton divonus 9x12, maži di-

vonai, lempos, paveikslai, vei
Gražus 6 flatų plytų namas
' 3-4 kamb. ir 3-5 kamb. Sty- drodis. Tikras bargenas. Mu
’mu šildomas. Viai išrenduoti. ši) nugabenimas. Parduosime
j dera transportacųa.

J. S. RAMANCIONIS

8116

HEMLOCK

tai pasitark su manim. Dabar

Geroj padėtyje. Įmokėti $1,-

UOM*S TAURAS

Savininkas R. Andreliunas

SOUTH SIDES BARGENAI 2650

Co. Extra

A. + A.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

NAMAI-ŽEMĖ

Brighton Parke,

4414 So. Rockwell Street
Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

CllOJ.

PADĖKOS ŽODIS.

ne nuo mirties

JOHN DERINGIS

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

informacijų kreiptis į

1006 arba “Draugo” Redak-

000, likusi kaip renda. Kaina

A.

4644 Šo. Paulina St.

3518 So. Halsted Str.

Klauskite telefonu:

A. Walskis, rašt.

Savininkas

RAMOVA

muojamas gražus

sus-me laiku.

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

Grabai

t A.
T

tainėj, 1621 N. California Av.

Išbrukuota jėla. Įmokėti $1,-

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

kiam

A.

Del geriausios rųšies
‘lr patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
ai,}, sviesto Ir sūrių.

šeimininkavo

PRANEŠIMAI.

Marijo

Dr. Ko-

ir A. 2359 So. Leavitt St.

J. Kryžiavičius

Buvo

deikienė organizuoja

Telefonas Hemlock 6050

X K. Kulbis aprūpino visus varskų visiems sergantiems
rekomenduoju.
Jo adresas;
skaniais gėrimais.

šv. Mykolo dienoje, rūgs. 29

Lietuvis Graborius
Patarnauja laido
tuvėse kuoplglausla.
Reikale meldžiu at
sišaukti.
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 1615
arba 2516
1114 W. 28rd Plaee
Chicago, HL

company

2456 Wcst 60th Street

jau baigiu sveikti.

reikalingus daiktus.

X Domininkas Jurevičius,
X Druktenis ir Kainarausatvykus ir teatras padarytas pilnai
į Chicago su broliu biznio rei pagal naujosios gadynės. To negalėdamas dalyvauti Auš- įkas prie streikerio turėjo stipdienų.
bazare, riausius AVestsidės vyrus,
kalais. Viešėjo pas p-nus Ai- dėl žmonių buvo labai daug. ros Vartų parapijos
X Gerb. Prel. kun. M. Kru
(Visi iš karto negalėjo sutilp- iškėlė gražų sumanymų, kad
X Jusevičia prie rūtų dar
tučius AVest Sidėj.
šas savo vardines švęs rugsė
X Pereitų šeštadienį iškiloti ir eilės turėjo laukti prie- gerausiai butų parapijos rei želio net pailso beskaitydamas
jo 29 d. Iškilmės prasidės pa mingai atsidarė Midland Mo- angyje ir lauke,
kalus remti tiesioginiai • au “geinius”.
maldomis bažnyčioje 10:30, o tor Sales, kurio savininku yra I X Iš Lietuvos sugrįžo adv.
komis ir pats pirmas aukojo
X Biznierius puikiai atsto
vakare svetainėje 7:30 bus p-nas A. Kasulis.
Garadžius Bradchulis us žmona.
Sako, $10.00. Panašiai daro cicerie- vavo Balčiūnai ir Tumanai.
gražus programas.
ir salesruimis randasi 4492 kad šįmet Lietuvoj buvę geri ieiai; vietoje pažaro kiekvie
X M. Kadzevskis išlošė vi
X Lietuvių Šv. Kryžiaus Li Archer Avė. Buvo daug žmo- metai. Iš visų Lietuvos miesnas parapijoria® aukoja $10.00 sų paltį lašinių ir storiausių
goninė įgija vis didesnio pa
tų
geriausia
progresuoju
Sauarba paiiha parapijos laimėji dešrų.
nių, muzika, užkandžių.
lankumo Chicagos visuomenė
X North Sidėj šiuo kartu vi liai. Tame mieste statoma mų knygutę $10.00 vertės. Ti
je. Svetimtaučiai su noru va
si veikėjai sujudo
darbuotis daug didelių namų ir fabrikų, krai kilnus ir pavyzdingas pa
žiuoja į lietuvių ligoninę; Se
del pikniko įvyksiančio atei įvedamas vandentiekis ir pie rapijos medžiaginių reikalų
serį} Kaziinieriečių patarnavi
nantį sekmadienį, rugsėjo 22 nuojama pravesti skersai ir iš supratimas ir rėmimas.
mu visi džiaugiasi.
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
d. Černiausko darže. Antanas ilgai strytkariai — Šauliai gaX Aušros Vartų parapijos
X Marijonų Kolegijos Rė Bacevičius organizuoja pikni- li pralenkti Kaunu, kaip adv.
Apskričio susirinkimas Įvyks
bazaro pirmoji savaitė bei tri
mėjų Chicagos Apskričio svar
seredoj, 18 d. rugsėjo, 8 vai.
ko darbininkus, p-nai Masko- Bradcliulis sako.'
dienė užsibaigė pereitame sek- j
,
. v
-rr
bus susirinkimas šiandie —
,
vakare. Ausros Vartų parapilaičiai ir ponai Bugeniai mo
madienyje, kuriame oras buvo 2
AVest Sidėje, 8 vai. vak.
jos salėje. Susirinkimas labai
AVEST SIDE RADIO.
bilizuoja jaunimų ir jie vado
gražusj visų popietę ir vaka
X Trečiasis M. K. Rėmėjų
svarbus, todėl atstovai iš visų
vaus
piknike
lietuviškiems
rų westsidiečiai pasimainyda
Seimas įvyks Spalių 27 d. Dr
X Už a. a. Kazimierų Do- mi darbavosi prie įvairių biz- skyrių prašomi būtinai daly
' žaislams.
vauti.
Valdyba.
X Dievo Apveizdos parapijoj minskį Aušros Vartų bažny nių.
Marijonų Rėmėjų darbuotojai čioje šiandienų iškilmingos šv.
X Altorių Puošimo DratfHumboldt Park Lietuvių PI.
p-nai Matjošaičiai, Pr. Ambra Mišios 9 vai. ryto ir po tam gijos pirmininkė V. Butkienė K|iubo mėnesinis snsirinld.
šv. Kazimiero
zaitis, Juozas Puplesis ir kiti palaidojimas
pasirūpino turėti gardžių ,už-:mas bus ketvirtadieny, 19
tariasi važiuoti į piknikų rug kapuose.
kandžių.
Jeva Šaulienė
su Į
Humboldt Maccabee sve

vargonininkė.

Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus del Budavojlmo lr Tai
symo Namų. Taip gi del atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms lr Spulkoms.
Inšurlname automobilius, namus Ir kitas nuosavybės.

dirbo aštuonias valandas.

IotiL/a

kun. Mykolų Švarlį. Tai įvyks

SKOLINA PINIGUS. DARGIS OOMPANY

kolonijas. Piknike bus dvi or 7 valandų Aušros Vartų pa- laimės rato be pertraukos iš-

Rėmėjų Seiman.

' po dalį, įmokėjimo.

HENRY KOPLEWSKI
4018 Archer Avė.
Lafalette 9305

SMITH & CO.

Imas apt., ties Cottage

REAL ESTATE
Lonns & Iivmrance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Btsrflus visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra Ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage ir paruplnam 1, 2nd morgage lengvoms
Išlygom a
Teisingas Ir greitas patarnavimas

Grove Av. Tel. Stewart 1875

Tel. Lnfayctte 0455

Mainys skyrium.

arba ims jūsų tuščių lotų kai-

PAUL M.

Mrs. WINNER

I

8228 Maryland Avenue

4425 So. Fairfield Avė.

