kilnu *•-

•

Katalikai puaulloayi tari
davinį, — įnešti į šeimyna* lr į Tl-

■uomen* Krietaua mblolą, atnaujinti
įmonių dvasių. Jfizau* Širdie* vleipa*
tavlma* milijonų llrdyie — tai musų
atduoti*. “Drau*a*" padi* Jum* t*
apaltamvlmo darbų atllktL Ultat,
■kaitykite lr platinkite "Dnnn."
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iškilmingąja procesija kardi
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* j
vyko liepos 23 dieną, gi vys-.
REYKJAVIK,
Islandija kupo konsekravimas — liepos
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Katedros-pašventinimas

Pagrobta du vyrai
Vienas • “taxi-cab” šoferis

lankė Šventosios Tikėjimo Pro vavo keletas vyskupų ir mon- pranešė policijai matęs kaip
42 gatvėje, palei- Parkway, va
pagandos Kongregacijos Pre signorų. Jo Eminencija Isla-'
kare keturi automobiliu va
fektas Jo Eminencija kardi ndiją apleido liepos 27 d.
žiavę vyrai sulaikė kitą auto
nolas Van Rossum.
Po atvykimo antrąją dieną mobilių ir iš pastarojo į savo
Jo Eminencija atvyko čia
Jo Eminenciją pagerbti po automobilių įvarė du vyrus ir
iškilmes. Paskirtas Islandi
kylį surengė Islandijos minis nuvažiavo pietų pusėn. Jis gi
jai apaštaliniu vikaru, mon
terių pirmininkas. Kardino rdėjęs kaip pagrobti vyrai
sign. M. Meulenberg, čia kon
las Van Rossum ir sekreto prašę susimylėjimo.
sekruotas vyskupu. Tad kar
Policija tad
dabar
ieško
rius kun. Drehmanns apdova
dinolas dalyvavo šiose bažny
noti ordenaįs. Kardinolui pa dviejų lavonų.
tinėse iškilmėse.
tiektas Didysis Sakalo Kry- •
Šios iškilmės įvyko šio di
žius su Žvaigžde, gi sekreto-1 Kaltinami du policrnonai
džiausio
Islandijos
miesto
riui — Sakalo ordenas.
Iš Town Hali policijos sto
naujai pastatytoj
nedidelėj

LIETUVIS STUDENTAS
IŠRADĖJAS—PR.
BARZDŽIUS
Jaunas, gabus pilnas ener

ĮGALIOTAS ATSTOVAUTI
LIETUVOS RAUDONA
JAM KRYŽIUI
Prof. P. Avižonis, vyriau

gijos jaunuolis. Ypatingą pa sybės- deleguojamas, išvyko
traukimą turėjo ir turi prie į tarptautinį oftalmologų kon

naujosios technikos srovės —

gresą, kuris buvo rugsėjo m.

elektros. Dar būdamas Šiau- 5—13 d. Amsterdame.
Pas
1
praleidžia di kiau, rugsėjo 14 d. įvyko Sedelę laiko dalį fizikos kabine veringene (prie Haagos) kon

lių gimnazijoj

te. Atvažiavęs į Kauną imasi greso pirmininko ir Raudonų
tarnybinio darbo ir kartu ne jų Kryžių Lygos
šaukiama
apleidžia elektros. Studijuoja konferencija, kurios tikslas
mažąsias elektros sroves — buvo
padėti pagrindą tarp
radio bangas. Jo pastangomis tautiniam bendradarbiavimui
įkuriamas prie “Pavasario” kovoje su aklumu. Prof. Avi

pašaukti S-gos Centro Valdybos infor žonis buvo įgaliotas atstovau
HARBINAS, Mandžiurija,
Kardintas atvyko garlai- 39,700 ketvirtainių mailių ir prieš policinį teismą pasiaiš macinis “Radio Biuras.” Pi ti toj konferencijoj Lietuvos
JERUZALĖ, rūgs. 20. - rūgs. 20. - Kinijos valdžia viu “Dronin« Alexandrine” apie 100,000 gyventojų, iš ku kinti apie įvykusius automo rmaisiais Lietuvos radiomani- Raudonąjam Kryžiui. Drauge
Trys arabų padermių vadai paskelbė įspėjimų Maskvai, se^a^eni> liepos 21 d., ir rių 175 katalikai. Paskyrus bilių vogimus. Tie automobi jos metais rašo daug laikraš su Avižoniu dalyvavo ir akių
Islandijos

katedroj.

karalystė

turi ties

du

seržantai

susijungė kovoti' žinomą gali- kad ji nutrauktų kiniečių puo- tuo0aus paimtas į ŠV- Juoza- apaštalinį vikarą, bus smar liai yra policijos priežiūroje.
ngą Arabijos karalių Ibn Sa- limus Mandžiurijos pasieniu ir P° Seserų ligoninę, kur Jo E-, kiau išvystytas misionieriavi- Seržantai išsigynė, kad jie kąud. Šis pastarasis yra fana- tai savo gerovei.
Įminenciją sutiko vyskupas-e- mas. Gyventojų didžiuma yra nors žinotų apie tuos vogimus.
lektas su kunigija. Iš tenai * protęstantai.
Teismas paskiau paskelbsiąs
tiku vahabitų padermės vaKinija pažymi, kad ligšiol
savo ištarmę.
das. Jis yra Nejd sultanu ir; kiniečiai turi užėmę vien ap-

muoju laiku

kad arti-

Arabijoj galės

kilti kruvina kova ir galės įvykti to krašto valdyme at

mainų.

Šventasis tėvas priĖMĖ ITALIJOS ATSTOVĄ
ROMA, rūgs. 20. — Vakar

Šventasis

Tėvas audiencijon

PREZIDENTAS STOVI

išleidžia jo knygą “Radio ra

gyd. Ne“R.”

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI

ktą.” Tais pat metais jis iš
važiuoja į Italiją mokytis ele

Savivaldybių rinkimai grei
Stoja
į
IndusORO LAIVYNAS
čiausiai
bus spalių mėnesio
trialinį
Elektrotechnikos
Ins

S.
Tieczek,
16
metų,
ir
J.
pradžioj, nors vidaus reikalų
,ja jr kiniečiai imsis tokių pat
WASHINGTON, rūgs. 19. Kramarski, 14 metų, pasivo titutą, ir štai po dviejų metų ministeris kol kas datos dar
GENEVA,
rūgs.
19.
—
T.
žygių — iškels puolimus,
Sąjungos suvažiavime įškel. — Praeitą vakarą preziden gė nuo Otto Kramarski, 21 studijų jo praktiška akis pa nepaskyrė. Tačiau visi prisiBOLŠEVIKAI KOVOJA |tas swn«nyma« Sąjungai jai. tas Hoover kalbėjo is Baltų metų, 4744 So. Loomis st., se stebi vieną netobulumą ir su- ruošiamieji darbai vykdomi
Jis nuro ną aaTomoTnliųiš namų gav konstruktuoja pagerinimą.
KRIKŠČIONIŲ ŠVENTES
olfo Ievyną. jų Rūmų
visu spartumu. Šiais rinkimam
Sakoma, tas reikalinga taikos dė, kad Amerikos J. Valsty radžiauš ir leidosi gatvėmis.
Išrado specialų automatiš i ypač labai domisi ‘.‘ūkininkų
bės yra reikalingos turėti a- Ties 50 ir Leavitt gatvėm au kai keičiamą elektros sargiu- vienybė,” kuri savo nariams
palaikymui pasauly.
MASKVA, rūgs. 20. — Sotatinkamą apsaugai kariuome tomobilių
sudaužė traukinis. ką. Žinant, kad elektrikiniams išleido net specialias instrakvietų Unijos centralinis pildoSumanytoju yra pulk. Clifnę ir karo laivyną. Tai ir vi Abudu žuvo.
sargiukams perdegus tenka cijas.
‘R.
jmasis komitetas paskelbė nu ford Harmon, amerikoniškų
skas.
To
užtenka
taikos
pa

šauktis monterio pagalbos, jo
naują parėdymą, ku- lakūnų pionierius, TarptautiApskrities komisija ieško išradimas turi svarbios ver
rįuo eįnant darbininkams vi- nės Lakūnų Sąjungos įkūrė- laikymui. Dalugiau ginkluotis

Hedjaz karalium. Turi apie siginimo pozicijas. Jei bolše30,000 kariuomenės.
jvikai puolimų nenutrauks, ta-

Britai pramato,

T. SĄJUNGAI SIŪLOMAS

čiuose, kalendoriuose straips klinikos asistentas
nių su praktiškais radio pata meikša.
«
rimais. 1927 m. “Vairo” B-vė

už Apsaugą

Išvažiavo Ir žuvo

ktrotechnikos.

NELAIMES VILKAVIŠKY

priėmė Italijos atstovą Vati- 80j Rusijoj įvedamas penkių jas ir prezideptas,

gyvenąs būtų kenksminga taikai.

pinigų

tės. Kiek teko patirti jo išra

komisija dimu susidomėjo svarbios fi
Iš Vilkaviškio gauta žinia,
rmos,
tarp
kurių
viena
žy

giau poros valandų audiencija naikinamos krikščioniškos Ka
(boardas) kasdien turi susi
kad rugpiūčio 31 d. Vilkaviš
Jo nuomone, T. Sąjungos omiausia
Berlyno
elektrinių
iš

rinkimus ir svarsto kur gauti
ky šoferis Kaminskas lengvu
tęsės.
ledų ir Naujų Metų šventės.
ro laivynas
turėtų
laisvės
ALLIANCE, O., rūgs. 20. pinigų, reikalingų tarnautojų dirbinių fabriką Siemens — automobiliu suvažinėjo vietos
Išspręsta ir parėdyta, kad skrajoti visų valstybių padanSchuckertverke.
gyventoją Katarniskienę.
MACDONALD LANKĖSI Kalėdomis visoj šaly darbini-1 gėmis, nepaklusnias valstybes — Mirė Mike Goodren, 75 me algoms.
tų,
troko
vežėjas,
24
vaikų
Vasaros
atostogų
metu
p.
PAS KARALIŲ
Rūgs. 1 d. susidūrė automonkai, inėmus ir valstiečius, di- bombuoti, besiruošiančias katėvas.
Pr.
Barzdžius
ilsisi
ten
pat
ISan Francisco majoras
I bilis su motęciklu. Sužeisti prbtų ir tos dienos savo dar-^ran tiesiog sutriuškinti,
su
Goodren dukart buvo vedęs.
LONDONAS, rūgs. 20.
p^ęg^ valstybės fonĮ rytines valstybes važiuo talijoje ir rudenį pradeda pa lė Bražytė ir Kvietiškio že
naikinus mobilizuojamas ar Pirmoji žmona mirdama jam
Britanijos ministerh) pirministatyti
dirbtnTCS;
damas Chieagoj keletai vala skutiniuosius mokslo metus mės ūkio mokyklos mokytojas
mijas, sugriovus amunicijos ir paliko 23 vaikus. Jis vedė na
ūkas MaeDonald lankėsi pas pirkti akio maSinM ir Uh„
“R.” Pr. Graušlys.
ndų buvo sustojęs San Fran Torine.
“R.”
ginklų sandelius, geležinkelių šlę, kuri turėjo 9 vaikus ir
karalių. Matyt, pranešė kara- ,
įrankius
cisco miesto majoras James
tiltus, ir t.t.
dešimto susilaukė gyvendama Rolph, Jr.
liui apie karo laivynų maži-1
________________
AMATŲ MOKYKLOS
LENKAI GRĄSINA
nimo ruošiamą konferenciją. | REIKALAUJA PALIUOsu
Goodren.
Sumanytojas bet. nutyli a-

kanui, grafą de Vecchi.

U- <]ien.ų darbas savaitėje ir pa- Paryžiuje.

Cook

apskrities

AURE 24 VAIKŲ TĖVAS

FRANCCZAI TURI
MANEBRUS
MAYENCE;

Vokietija, rū

gs. 20. — .Prancūzų kariuome

nė Pareinio plotuose turi manebrus. Apylinkės virpa nuo

armotų baubimo. Tas blogai

atsiliepia

jungos jėgos susidurtų su sti

paliuosuoti.

į vokiečius gyven

tojus, kurie labai nerimsta.

ATŠAUKTAS FRANCŪZŲ
PULKAS

DAUG ARBATOS ĮVE
ŽAMA
NEW YORK, rūgs. 20. —
Praeitais
administraciniais

VERDUNAS, Francija, rū

metais iš užsienių šion šalin
gs. 20. — Coblenzą (Pareiny) įvežta 93,593,264 svarai arbat
apleido vienas francūzų arti
žolių.
lerijos pulkas, kurs čia atvy

ko. Vyksta į Vaniles, Britta-

Iš viso amatų mokyklų da

NETIKRI PINIGAI

SUIMTA 11 SVETIMŠALIŲ vavusį nepakenčiamą karštį.

JAPONIJOJ UGNEKALNIS gs. 20. — Vieno cirko trau
VEIKIA
kiniu, važiuojančiu iš Kana

LINDBERGH VYKSTA Į
PIETŲ AMERIKĄ

Sužeista mergaitė

siimti, tad jie palaidoti visi
vienoje kapinių duobėje.

PORT HURON, Mich., rū

Šešių mažų

žymėta Federalė Atsargos ba teismo butas ir Cook apskri
“R.”
Amatų mokyklą skaičius su žinti.
nka Chieagoj. Banknotės kiek ties kalėjimas, 26 gat. ir Ca
LIETUS PAŠALINO
laiku bus praplėstas. Dabarti
trumpėlesnės už tikras nau lifornia avė., neturi šilumos,
AUDRA KAUNE
KARŠTĮ
nėmis sąlygomis normaliai
jas penkių dol. banknotės.
nes “boileriai” sugedę.
Lietuvoje turėtų būti apie 100
Rūgs. 2 d. vakare per Kau
LOS ANGELES, rūgs. 20.
amatų mokyklų. Švietimo mi
KETURI KARTU PA
Sugavo jauną plėšiką
apylinkes
— Imperial klony
prakiuro
nisterija nusistačiusi
greitu ną ir artimąsias
LAIDOTI
Summerdale policija suėmė
debesys. Vienas automobiliu
laiku įsteigti dar 7 amatų mo- praėjo didelė audra. Perkūnas
D. Chapman, 18 metų, kurs
važiuojąs žmogus prigėrė. Iš
GRAND HAVEN, Mich.,
‘ kyklas, daugiausia apskričių keliose vietose trenkė į me
apiplėšė vieną taxi-cab šofe
ten lietus pasuko ant šio mies rūgs. 20. — Nuskendusio lai
centruose. Ligi 1934 metų ža džius ir vienoj vietoj į stul
to ir lijo kelias valandas. Pa vo “Andaste” keturių įgulos rį.
da pastatyti 6 mokykloms na pą. Po audrai dviejose vieto
se buvo matyti gaisrai. “R.”
šalino čia apie dvi paras gy lavonų niekas neatsiliepė pa
mus.
“R.”

ny departamente.

TOKYO, rūgs. 20. — Už 90
mailių į šiaurvakarus nuo čia
pradėjo smarkiai veržtis ug
nekalnis Asama-Yama.

Motina kalėjiman

pie tai, kas įvyktų, jei tos Są

Alytaus apskrities Maskalvaikų motina bar Lietuvoje yra 13, iš jų 6 kos kaimo gyventojams lenkų
už vagiliavimą teismo nubau valdžios išlaiomos ir 7 priva pasienio apsaugos kareiviai
NANKING, rūgs. 20. — So presnėmis priešo jėgomis.
WASHINGTON, rūgs. 20. sta 30 dienų kalėjimu.
Tai čios. Be jų, yra vieni nešel pranešė, kad nuo Merkio upės
Kadangi to Sąjungos oro
vietų valdžia Rusijoj suėmė
—
Slaptosios
tarnybos
virši

piami Kulinarijos kursai Kau iškirstų 15 metrų pločio me
Mrs. Pearl Horn, 32 metų.
ir uždarė į stovyklas visus .laivyno stovyba (status) neninkas
Moran
skelbia,
kad
im

ne. Į visas amatų mokyklas džius. Jei neiškirs, tai jie pa
nekomunistus kiniečius, kurie aiški, tad Francijos ir Vokieta
platinti
netikros
penkių
do

'priimami
mokiniai, baigusieji tys tada žada mišką iškirsti
Neturi šilumos
nieku niekam nenusižengę. Ki- tijos delegatai rezoliucijomis
Puošnus naujas kriminalinio pradžios mokyklą.
ir medžių savininkams negrą
nija reikalauja suimtuosius reikalauja tai visa išaiškinti lerių banknotės, ant kurių pa

SUOTI KINIEČIUS

Pravažiuojančio

automobi

liaus sužeista 12 metų Sophie
MIIAVAUKEE, Wis., rūgs

Sadauski, 4810 Wentworth a-

20. — Šiame mieste susekta ve.

psnių rugpiūčio 15 dienos pro

APYLIN ga apdovanota apie 50 kari
lių. Visi suimti ir atgal į Ka iš čia skrinda į ’Centralinę ir liga palietusi jiems atostogau KES. — Nepastovus oras; ga ninkų. Keli karininkai apdo
nadą bus pasiųsti.
Pietų Ameriką.
li būt lietaus; kiek šilčiau.
vanoti vyties kryžium.
uin. “R.”
jant.
CHICAGO

IR

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų

Gedimino ordenu įvairių lai

dos į J. Valstybes, norėjo į

MIAMI, Fla., rūgs. 20. — kilusi šiltinės liga. Aštuoni ašią šalį įsigauti 11 svetimša Pulkin. Lindbergh su .žmona smenys paliesti. Tuos žmones

APDOVANOJO KARI
NINKUS

Britanijos 1 sv. sterl
Francijos 100 frankų

Belgijos 100 belgų
Italijos 100 lirų

$10.00

4.85
3.91
13.89
5.22

Vokietijos 100 markiu 23.8

«•

DRAUGAS

A
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Penktadienis,

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

visus mūsų materialinius, idėjinius, visuome

niškus — tautiškus reikalavimus.

PRENUMERATOS KAINA; Metama — »*•••.
Mi Matų — *>.60. Trims Mėoealama — *>.00, Vtaaam
Mtueaiut — 76c Europoj* — Matams *7.0*, Pusei Ma*
h| — »*.**, Kopljs .llo.
Bendradarbiams lr korespondantams raitų aagrų*
Mas, Jai neprašoma tai padaryti tr naprUdundlama tam
tikslui pašto lenkiu.
aaCaktorlus pritašą — aus Utdd Iki UtM aaL
kasdien.
Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Tačiau varžymąsis del vadovybės, nepa
sitikėjimas, savo asmens kėlimas aukščiau or

ganizacijų reikalų sutrukdė mums išugdyti

Rūgs. 20, 1920
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SUBSCRIPTIONS: Ona Tear — *6.00. Slz Montha
- *1.60, Three Months — tS.OO. Ona Month — TS«
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SALINKIME VERGIJOS LIEKANĄ.
Lietuvių tauta ilgus amžius buvo pa
vergta. Kelios gentkartės buvo įpratusios ver
gauti svetimiems, jiems pataikauti, jų bijoti
ir kentėti jų skaudžius persekiojimus.

Per daugelį metų neturėta savystovaus,

,

Netenka del to stebėtis, kad dar ir šian
dien yra likę musų tautoje vergijos liekanų,

kurios trukdo vieningų tautinį darbų.
Šiuo klausimu nėra smagu rašyti. Bet rei

kia rašyti, reikia prie kiekvienos progos apie
tai ir kalbėti, kad kuogreičiausia nusikratyti

tų silpnybių, kurias svetimi valdovai tiksliai
yra įauklėję.

Dažnai yra girdima nusiskundimų, kad

pasisekimo

žyti, toks negali naudotis pa

Didžiojo karo laiku Turki- brėžta konstitucijoje laisvė.
į joj įvyko politinis perversmas.
Einant konstitucija panaiRetas kuris iŠ musų nežino, kad norinti
.
-----J
F
Panaikintas sultano sostas ir kinti visoki žmonių titulai, ku
mums čia, Amerikoje, išsilaikyti kaipo lietu
valstybė paskelbta respublika. rie buvo surišti su visokiomis
viai, yra reikalinga vienybė, nes vienybėje ga
Naujos valdžios priešaky iš-; ypatingomis
privilegijomis.
lybė, reikalinga Federacija.
kilo žinomas gabus turkų va Tokiu budu gyventojų tarpan
Deja, pųvydas musų vienybei trukdo.
das Mustafa Kernai paša. Ka įvesta lygybė.
Del asmeniškumų neva visi lyg jau ir ne
ro laiku jis Turkiją, sugebėjo
Turkijos parlamentas yra
galime Federacijoj sutilpti.
apsaugoti nuo santarvės armi vadinamas didžiuoju tautos
Rodos, čia pavydui neturėtų būti vietos.
jų puolimo. Rytuose nuo Tur seimu. Seimas skaitosi svar
Tačiau jis, pavydas, laiko mus pavergęs. Grei
kijos atskelti nemaži plotai. biausia valstybės įstaiga ir tau
čiau nueiname svetimiems tarnauti, negu sa
Bet vakaruose nepajėgta už tos valios reiškėjas. Seimas
viškių tarpe dirbti.
imti nei Konstantinopolio. Tur turi įstatymų leidimo ir pil
Prie kitos progos šiuo klausimu teks iš
kus kovodama labiausia nu domąją jėgas. Įstatymus pat
sitarti plačiau. Dažnai vėl nusiskundžiamo,
kentėjo
graikų kariuomenė, sai leidžia, gi pildomosios val
kad mums nesiseka šios šalies politinįn gypaties karaliaus Konstantino džios pareigas eiti skiria pre
veniman prasimušti. Tokioje skaitlingoje lie-«
vadovaujama. Graikij kariuo zidentą. Prezidentas pasiskiria
tuvių kolonijoje kaip Chicagoje musų “poli
menė briovėsi per Anatolijos sau padėjėjus — kabineto na
tikieriai” aukščiau neprasimuša, kaip iki proį
provincijų. Tenai jų patiko rius. Seimas prezidento val
kuroro pagelbininko vietos.
nelaimė. Kada graikai karei džią kontroliuoja ir, prireikus,
Ir čia, mums rodos, pavydas atsistoja ant
viai nupuolė dvasioje, turkai jį gali paliuosuoti iš tų parei
kelio.
pasinaudojo proga ir prasidė gų ėjimo.
Kai pamatome vieną, kitų iš savo žmo
jo nelaimingas graikams at
Seime yra atstovai, nuo kiek
nių kįlanti aukštyn, pirmoje eilėje norime
simetimas. Tik mažesnė dalis vienų 5,000 gyventojų vienas.
juos žeminti ir šmeižti savųjų žmonių akyse ir
kariuomenės suspėjo pasprųs- Atstovai renkami netiesiogi
vietoje remti savo žmones, urmu pasiduodame
ti. Už tai karalius Konstanti niai, ty. per taip vadinamus
airišių, ar kitų tautų asmenų vadovavimui.
nas nebeteko sosto.
ėlektorius.
Musų nusimanymu, jei ne pavydas lietu
Turkijos respublikai konsti
Turkijos seimų sudaro tik
vių profesionalų tarpe, būsimais teisėjų rin
tucija pripažinta 1924 metais. vieni atstovų rūmai, ty. nėra
kimais kandidatų tarpe galėjome turėti ir sa
Šis pagrindinis valstybės do dviejų rūmų — aukštesniojo
vo žmogų.
kumentas parašytas remiantis ir žemesniojo — kai kad ki
Bet... pasitenkiname kitiems vergavę.
Vakarų Europos idejonlis. Pas tose šalyse. Juridinė valdžios
Galų gale turime ir tokių profesionalų, ku kiau konstitucijoje pasirodė
šaka Turkijoj yra nepriklau
rie vergiškai yra pasiryžę kuogreičiausia iš visokių trukumu Jįr pastarai
soma. Nei seimas, nei prezi
sižadėti visko, kas yra lietuviška.
siais metais ji papildoma į- dentas negali pakeisti teismij
Pradedama nuo nebelankymo lietuvių vairiais priedais. Konstitucijo
Turkijos konstitucijoj tik
bažnyčių, baigiama savo dukteris išleidžiant je pažymėta, fead reptiblikoviena didelė Idaida atlikta pa
už svetimtaučių, išsižadant savo tėvų pavar niška valdžios^fSrtna valstybė šalinus iš prisiegos Dievo var

lingpHus ir turtingomis.

“DRAUGAS”

laisvo gyvenimo.
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TURKIJA KAIPO RESPUB gintų kitiems kokiu nors budu
LIKA.
kenkti arba kitiems laisvę var

Savo organizacijas galingomis, nariais skait-

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
vaL po piet

lietuviai vieni kitiems

(J

V

nėse organizacijose, kurios galėjo patenkinti

Utalna haadtan. Itakynu aekmadlenlM

"

H“ A

L)

pavydų

kad vieni kitais nepasitiki, kad visiškai nesi
laiko kitų tautų praktikuojamo obalsio: “ Sa
džių. Juk čia tai jau gryniausias vergiškumo je negali būt keičiama, bet ki dą. Ši klaida, jeį;rfebus atitai
li, k
vtpas savus .
•*
'
ti visoki jai'pfiedaj ^ali būt syta, paskiau skaudžiai' atsipasireiškimas? ; ?
Tenka pripažinti, kad tie skundai turf rim
Tą patį reikia pasakyti ir apie lietuvi;}' prisegami dviem trečdaliais lieps į valstybę ir tautų. Nes,
to pagrindo.
; seimo narių didžiuma.
biznierius kalbant.
einant konstitucija, Dievo var
Pavydo pasėkų mes visur rasime, kur tik
Konstitucijoje' aiškiai pažy- das visur neigiamas.
Iš vienos pusės bijome, t. y. pavydime,
nepasisuksime. Yra jų organizacijose, biznie
kad “.brolis lietuvis turtuoliu” netaptų, jį užėmimą, jog visi Turkijos pilie- sprendimų,
rių, profesionalų ir darbininkų tarpe ir bend
boikotuojame, geriau paremiam savo tautos čiai (ne vieni turkai) naudoja- į
C. D,
rai visame musų visuomeniniame gyvenime.
priešų, o iš kitos — vis dar tebemanome, kad si pilna laisvė frfteisėmis. Lais
Viena iš priežasčių del ko neišaugo musų
lietuvis taip gerai nepatarnaus, kaip “ponas Į vė reiškia turėt} teisę laisvai Remklte tuos Profesionalus
organizacijos, jos tinkamai nesusitvarkė —
svetimtautis”.
IŠaly gyventi ir Naudotis gjrvebuvo ne kas kitas kaip tik pavydas, iš jo
ir Biznierius, kurie garsinas)
Ne be to, žinoma, kad ir mūsų biznieriai nimu
neatliekant skriaudos
kįlanti asmeniškumai, kerštavimai. To įrody
butų be klaidų.
arba žalos kitiems. Kas mė- dienraštyj “Drauge”.
mui pavyzdžių netrūksta ne tik iš senesnių

Del pavydo vieni kitiems suskaldė lietu

ūkininkams į pagelbą.

GERBIAMIEJI LIETUVIAI jų vos 4 pajėgia sumokėti po
45 litus mėnesiui už pilną iš
BROLIAI AMERI
laikymą, kiti yra visiški be

KIEČIAI!

turčiai. Jiems išlaikyti trūk

ištinkančių sta lėšų.
Be Gerb. Visuomenės,
ne paskuti

Tarp daugelio
žmoniją nelaimių

nuduoda, pamėgdžiuoja svetimtaučius ir- bė riausybių, iš daugybės partijų; iš valdininkų
ga nuo saviškių. Jis tuomet jau ir “moky ’ir šiaip jau inteligentų didelio “suponėjimo”.

ypa

nėje vietoje yra aklumas. Lie tingai brolių amerikiečių pa
tuvoje tokių nelaimingųjų y- ramos institutas negalės plės
ra apie 3,5 tūkstančio. Gal ne tis ir augti. Todėl nepagailė
tiek aklą žmogų, ypač jauną, kite Tamstos savo darbo pa

nematy rinkti aukų akliesiems sušelp
mas, kiek slegia supratimas, ti.
Norėtume. patikrinti, kad
kad jis jaunas ir tvirtas pri

slegia pats pasaulio

verstas yra gyventi iš išmal šimtai aklųjų bus dėkingi
juos parėmusiems broliams
dos bei kitų malonės.
jau senai amerikiečiams.
Surinktas aukas
susirūpinta.
Pas

Vakarų Europoj

aklaisiais

prašome

mus Lietuvoje tik 1928 m. va siųsti adr.: Vyriausiai Lietu
sario m. 27 d. pradėjo veikti, vos Aklųjų Globėjai Poniai
Kaune, arba
Vyriausybei padedant, Lietu Voldemjtrieneį,
vos Aklųjų Sąjungos įsteigta, Liet. Aklųjų Są-gos jCentro
pirmoji Lietuvoje aklųjų mo sąskaiton 397 Nr.
Bankas, Kaune.
kymo ir globojimo įstaiga
Aklųjų ' Institutas.

trumpą gyvavimo laiką paro

Lietuvos

BJatilda Voldemarienė,

Jis pet-

Vyriausia Liet. Aklųjų Glob.

P. Šeštakauskas,

dė, kad įdedamos lėšos neina

veltuį: mokiniai jau paskaito, Liet. Aki. Są-gos Centro

parašo, padaro

daug

gražių

net

rimtus

darbų ir atlieka

V-bos Pirmininkas.

NAKTIS.

užsakymus.

Norinčių į institutą

įstoti

tabta H ina

yra labai daug, bet del vietos

(Trioletas).

ir lėšų stokos priimta tik 30

Pro atdarą langą
Įskrydo naktis
Įėjom kartu

mokyklinio amžiaus aklų. Iš

Nespėjo “atsigauti”, tuoj dideliu ponu

laikų bet ir iš šių dienų musų organizacijų

gyvenimo.

' Jungtinių Valstybių žemės ūkio gerinimo vežimas skuba

Pro atdarą langą.
M ’

sios, nes tam gydymo darbui nedaug laiko te
buvo. Bet reikia tikėtis, kad jei ne Ši, tai au-

Parėmęs aS dangų,

vių organizacijas, privaišino šimtus draugijų,

tas” ir “gudrus”, daugeliui tokių ponų ir

Tai vis vergijos liekanos.

gančioji jaunimo karta jau bus laisva nuo j

Žvalgiausi ar švis;

kurių dauguma šiandien jau miršta.

bažnyčios jau nebereikia.

Baudžiava, vergija tautai yra didelė ne

vergijos liekanų, kurios tiek daug kenkia vi

Ne laisva nuo tų silpnybių ir pati Lietu laimė. Ji padaro daug sunkiai užgydomų žaiz
va. Tai matome iš. dažnai besikeičiančių vy- dų, kurios ir musų tautoje dar nėra užgiju-

siems mūsų ne tik tautiniams, bet ir tikybi

Pro atdarą langą
Įskrydo naktis...

Jei ne tas — visi galėjome juk sutilpti
vienoje, ar keliose gerai sutvarkytose centrai!

Augštesnioji Katalikiška Mokykla.
Iki šiol daug gražių vaisių susilaukė
me iš parapijinių mokyklų darbo, bet la

ba mažai gėlių. Tą didesnį vaisių turi mu
ms duoti augštesnioji mokykla. Jeigu mes,

kaipo tauta, norime parodyti pasauliui

savo gražumą, turime daugiau

parodyti

pasišventimo ir tas gražiąsias

sėkleles

Joninių. Papartis.

Vyčių Organizacijos

augščiausio nuošimčio, taip ir dvasiškiai

metai turėtų mažyčius patraukti, kad jie

Todėl mes šiandie turime vos tik keletą,

negalima pavadinti mokykla, vis-gi jinai

privalo kodaugiausia atsižiūrėti į jauni

klausytų savo dvasios vadų patarimo. Ir

kurie išauklėti svetimose mokyklose, už

mokytojos pereigas eina. Leisdama savo

mo reikalus, kadangi jie duoda tą di

kiekvieno

jaučia musų tautos reikalus.

laikrašti jinai kaip gera mokytoja lan

džiausią nuošimtį už įdėtą darbą pamoki

nai, baigiančiai parapijos mokyklą, mer

ko savo mokinių namelius ir neša šviesą,

nimams. Kaip mes turėdami daugiau pi

gaitei turėtų būti; Eki mažytė į Šv. Ka

visiems.
Lietuvos

nigų,

laikyti juos ant

zimiero Akademiją, o jei to negali tai

nors svarbiausias, bet ilsėjosi nuošaliai.

(Tęsinys).

niam s reikalams.

Kas yra nuveikta pastaraisiais penke-

riais metais

Bernaičių

Kolegijos įruo-

šimui, turėjo būt atlikta prieš 10 metų.

Atsilikome 10 metų kolegijos darbe, dabar

per penkerius metus padarykime, ką tu
rėjome padaryti per penkioliką. Pastaty

kime Bernaičių Kolegijai gražius namus
ir taip pradėję darbą varykime iki ne

Nors Lietuvos

nepasitenkiname

dvasios

vado patarimas jau

Vyčiui Organizacijos užda

S-čio nuošimčio, bet ieškome jiems pel

bent į kokią

vinys yra išlyginti jaunimo gyvenimą ir

ningesnės vietos, taip ir dvasiškija pa

School”. Bernaičiams, baigiantiems para

jįjį pagrąžinti, tapi kaip uolas išlygina

veldejus dangaus brangiausius turtus, pri

pijos mokyklą patarimas:

laukus.
Kaip kietas yra- lietuvių jaunimas,
galima matyt iš to, kad prie Lietuvos

valo juos sumaniai vartoti

nors katalikišką

Eik,

“Jligh

vaikeli,

ir jaunimui

į Marijonų Kolegiją, o jeigu negali tai

pašvęsti kodaugiausia laiko, nes jaunimas

į kurią nors katalikišką “High School”.

turi ilgesnį amžj už visą tai atsilyginti.

Kaip dvasiški,ja 15,000 mažyčių ištraukė

Vyčių priskaitoma vos tik 2,500 narių, gi

Rengti vadus į kovą už musų gyve

iš public mokyklos ir katalikiška dvasia

turėtų būti 75,000. Matome visi Lietuvos

nimo gerbūvį negalima tą darbą pavesti

papuošė jų sielas, taip dabar mes turime

Vyčių organizacijos galimybes, kad jinai

bile kam. Pasaulis pilnas

ir tai

ištraukti 2,000 einančių augštesnes pub

gali pakelti lietuvių

vardą" Amerikoje

stambių klaidų. Vieni mato reikalą, kad

lic mokyklas į katal ikiškasias. Kaip da

Nežiūrint to, kad nei Švento Kazi

taip augštai, kaip musų didžiųjų miestų

tikėjimas butų žmogaus gyvenimo pama

bar džiaugiamės savo sesučių išauklėtais

ir Marijonų

miero Seserų Akademijos nei bernaičiams

“skyskreiperiai”, jeigu tik jaunimas lai

tas, gi kiti salio, kad biznis yra gyveni

vaikučiais ir tų tūkstančių dolerių nesi

Kolegiją, Chicagoje. Seserų Akademijoje

kolegijos nebuvo, visgi dalis jaunimo pa

kytųsi Lietuvos Vyčių vėliavos.

mo pamatas ir ant jo remia visus savo

gailime, taip ir iš šitų baigiančių augštes

yra 150 tų gražiųjų gelių, gi liernaičių

gal savo išgalę gražiai stengėsi sudaryti

Dvasiškijos uždaviniai.

veiksnius. Reiškia: kur daugiau

nes katalikiškas mokyklas

Kolegijoje 50. Bet galėtų būtį tokių dar

stiprią Lietuvos Vyčių organizaciją ginti

Katalikiškos dvasios palaikymas jau

ten dirbk, bet nesvarbu ar tikėjimo prin

daugiau džiaugsmo ir vadų musų tautos

želių daugiau: Pensylvanijos, Massaohu-

savo reikalus. Kai kur labai gražiai pa

nime remiasi labai daug ant dvasiškijos.

cipus išlaikai, ar ne. Pastariesiems apga

reikalams. Taigi ne be reikalo mes sta

tis ir kitose valstijose. Gi skaitlius tu

sisekė ir kuopelės įsikūrusios nuo pat
organizacijos užgimimo ir po šiai die

Įsakymas

teisėtas būdas gyvenimui. Ir

tome kolegiją, nes matome kad jau se

kinti visas tautas, bet ypač jaunimą. Už-

prie ko toks pakrypimas veda jaunimą:

niai reikėjo jąją turėti. Ir čionai dvasiš

nai gyvuoja, jaunimo reikalais kiek pa

augusj medį sunku yra palenkti, taip ir

prie žulikyščių, žmogžudysčių, savežudys-

kijos žodis ir parama yra reikalinga ir

pamatė Amerikos visuomenė kartu su pra

jėgia rūpinasi. Kitur neturėdami

vadų

žmogų jau peraugusį jaunas dienas sun

čių,

galinga.

dinės mokyklos įsikurimu Amerikoje, bet

nariai -pakrikdavo ir tuomet jau sunkiau

kiau pamokinimais pataisyti. Bet jauni

baisių

nežinia del ko tai vienas, tai kitas visuo

buvo atgaivinti nors kai kur ir tas sun

mas visuomet yra lankstus ir tad nesun

visų tų baisenybių gali tiktai dvasiškija.

menės reikalas buvo statomas pirmose toie-

kumas nugalėta ir vėl gražiai atgijus kuo-

ku jaunas širdis prie gero Vesti.

Neturėtų baigtis dvasiškijos

to«e, gi augštesniųjų mokyklų klausimas,

pelė dirba.

kaip už savo pinigus

parapijinių mokyklų -pasėti į augštesnes
katalikiškas mokyklas.

pasieksime to laipsnio, kurį pasiekė kitos

tautos.

Lietuvos Vyčiai.

Iki šiol Amerikoje mes lietuviai tu

rime tik du tokius darželius: Šv. Kazi
miero Seserų

Akademiją

rėtų siekti apie 20,000 studentų.

Šitą Augštesnėsės

mokyklos reikalą

yra

duotas

dvasiškiams

me? ieškpme

mo

Taip
ko-

vystė, tai

klaidų

biznio

ištvirkimo ir prie tūkstančių kitų

nelaimių.

Išgelbėti jaunimą nuo
džiaugsmai

su 8 metų pradine mokykla, bet šitie 8

(Bus daugiau)

turėsime dar

Penktaclienis,
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darbininkas į mėnesį uždirbąs spaudžia, bet jie džiaugias ca

Prašau Į Mano Kampelį

Į

kordinis. Darbininkai dirbtu

kęs, jei nežino net to, ką reiš

Prof. Kampininkas

kia universitetui autonomija.

vėje dirba S valandas dienoje,
gi ofise 6 valandas dienoje. Ir

štai didžiuma darbininkų pa

Iš lietuvių, ačiū Dievui, jau

turime įvairių stipruolių; pngilistų, ristikų, sunkiojo svo
rio daiktų kilnotojų ir kito

kių. Bet

prof.

teko skaityti,

Kampininkui

kad Lietuvoje,

Mižiuškių kaime, Jūžintų vai.,

Rokiškio apskr., yra “sporti

ninkas”, kokio, gal, visam pa

tenkinti ta padėtimi. Felt sa
ko, jog jam niekur netekę ma
tyti,

kad darbininkai

spar

čiau ir geriau dirbtų.
Kaip ilgai darbininkai bus

persiėmę tuo entuziazmu, ne

galima žinoti. Kuone visi dar
bininkai yra maištams gyvoji
medžiaga ir palankus visokiai

smar šauly nerasime. Tai pilietis agitacijai. Jei užmokesniai bu
tų sumažinti, gal ir įvyktų
kiai puola “Draugo” redak Leitonas. Vienose vestuvėse
darbininkų sukilimas. Tečiaus,
torių už tai, kad jis parašė jis visus svečius iššaukė į to
kiek matoma, šiandienine val 
vedamąjį Lietuvos universite kias rungtynes: kas išvilks jį
džia gali ilgiausius metus gy
to reformai kritikuoti. Sirvy už ausų iš vietos, tai gaus litrą
vuoti ir ateity iš to gali išsidui nesuprantama trys daly degtinės, o jei neišvilks — sta
rituliuoti gera valdžia, rusams
kai: 1) kad susiaurinimas tys jam litrą. Atsirado drąsuo
filosofijos teologijos fakultetą lis nemenkos “komplekaci- gyventojams atatinkama. Aukšesniojo luomo žmonės baigia
galėtų paliesti katalikus; 2) jos” vyras Jurgis Mekuška,
mi naikinti ir tas naikinimas
kad “Draugo” red. užkliuvo kuris abiem rankom įsikabino
nenutraukiamas. Felt’ui pasamažinimas universiteto auto Leitonui už ausų. Sakoma,
tota, kad pastaraisiais trimis
nomijos ir 3) kad “Draugo” kad Mekuška, rodos, už ragų
mėnesiais sušaudyta aštuoniored. dilgina tas, jog universi paėmęs jaučiui galvą riusuktų,
ika įžymesniųjų rusų.
tetui profesorius skiria ir at o Leitono už ausų iš vietos
Kiek sužinota, tamsiosios
leidžia prezidentas, o docen taip ir neišvilko. Nors .Leitono
rusų minios neturi nei supra
tus tvirtina Švietimo Minis ausys, sakoma, visą vakarą bu timo, kas Rusijoj veikias. Kas
vo raudonos, bet litrą degti
teris.
jiems galvoje. Taip yra ir su
nės išlošė.
darbininkais. Jiems pasakyta,
Iš viso to prof. Kampinin
Ką manote, tokių ausų stip
kui labai aišku, kad p. Sir ruolis, atvykęs Amerikon, ga kad įvesta jų vardu valdžia.
Labai puikiai. Nors jų ta val
vydas nėra universiteto lan lėtų milionierium palikti.
džia juos pačius
varžo
ir

Brooklyno

geru darbininku, jei jis verčia
mas ne tik dienomis, bet ir
Džiaugias kai maži vaikai, ka vakarais dirbti, o gal dar ir
da jiems žaislai žadami.
šventomis dienomis. Pigiai
Aguona.
apmokamas darbininkas, ku
riam nelengva išlaikyti šeimy
DARBAS IR ATSAKOMYBĖ ną, be nuolatinio dienos darbo
turi dažniausia dar vakarais
Kiekvienas darbininkas, ko dirbti visokius pašalinius dar
kį darbą tik dirba, už tą dar bus, kad-, taip tarius, sudurti
bą yra atsakomingas. Jei jis galus su galais. Tie pašaliniai
nėra atsakomingas medžiagiš uždarbia viniai jam verkiant ykai, tai jo atsakomybė yra ra reikalingi, nes už nuoiatidorinė. Jis sau pavestą darbą nį darbą jis pigiai apmoka
turi atlikti gerai ir sąžinin mas. Ir tas, kurs aplinkybių
gai. Turi būt ištikimas tai fir verčiamas 'pašaliais uždarbiau
mai ar bendrovei, kuriai jis ti tikslu padidinti
pajamas,
dirba. Teisingiau pasakius, jis retai gali būt atatinkamu dar
nedirba kam svetimam, bet bininku. Jis dažnai jaučias cpats sau. Svetimam jis patar sąs skriaudžiamas ir tas sun
nauja ir tuomi patarnavimu kina jam gyvenimą.
pelno sau duoną.
Vienam Chicagos laikrašty
teko skaityti apie vidutinio
Kad darbininkas jaustųsi
amžiaus vyro nusiskundimus
atsakomingas už
atliekamą
del pigaus darbininką apmo
darbą, samdytojai, ty. tie, ku
kėjimo. Tas vyras sakosi il
rie jam darbo duoda, už at
gas laikas ieškojęs darbo, pa
liekamą darbą taip pat sąži
galiau gavęs sargo vietą vie
ningai ir žmoniškai atlygintų.
nos didelės bendrovės sandely.
Patyrimais sužinota, kad tik
Jis naktimis sandely turi sau
tie darbininkai sąžiningai dir
goti galybes visokių branginba, kurie už savo darbą ata
jtinų
daiktų ir budėti, kad netinkamai ir žmoniškai apmo
I įsilaužtų plėšikai ir nepa
kami.
grobtų brangenybių.
Darbiniiikas retai gali būt

apie 55 dolerius ir darbas a- rizmo

Sirvydas

tuo

budu

atsikratę.

----------- DARBININKŲ SKYRIUS------------

nama, Amerikos

pramoninkų nerijos.
delegacija. Jos tikslas buvo
Toj dirbtuvėj gaminamos
patirti ten darbo ir pramonės avalinės geros ir pigios rų
padėtį ir, suprantama, remian šies. Apie viena penktoji da

turi eiti

savo vaga. Amerikos pramo
ninkai ieškp naujų rinkų savo
prekes išstatyti

ir parduoti.

Jiems rupi tik pelnas ir pel

nas, kuodidžiausias pelnas.
Sakomos delegacijos

darbininkai entuziastiškai dar
bus atlieka, sako Felt.

vienas

įdomiausių

Tai

dalykų.

Jeigu nematote
“Bayer Kryžių“
wt pakelio ar pilių, tai jus negau
nate tikro Bayer Aspirin, kurie yra
milijonų užtikrintas saugu* lr gy
dytojų nurodyta* per virš dvide
šimts penki* metu* del
Šalčių
Galvos Skausmo
Neurltls
Lumbago
Dantų Skausmo
Rumatlsmo
Neuralgijos
Skausmų
Kiekvienam
neatdarytam
"Bayer” pakelyje
randasi
nurodymai.
Pakely dvylika pilių kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje ta i-gi parduo
da bonkose no 24 lr 100.

Kaip žinoma, darbininkai nė
ra laisvi. Jie negali

apleisti

Rusijos. Negali streikuoti. Jie
gyvena didesniam autokratiz-

nariu

,nte, negu caro laikais. Neguli
tarp kitų buvo ir iš Chicagos
kritikuoti valdžios. Palyginus
pramoninkas
Dorr Eugene
su Siaurinės Amerikos J. Val
Felt. Jis su Įeitais delegacijos
stybių darbininkais, rusai dar
nariais andai gryžo į Paryžių.
bininkai mažai uždirba, gi pra
Amerikos laikraščių korespon
gyvenimas brangus. Felt pa
dentams pranešė, ką jis Rusi
tyręs, kad,
imant aplamai,
joj yra matęs ir ką jis apie

(Tąsa ant 4 pusl.)

Kuomet Vaikas
f---------------------------------v
Karščiuoja,
PILNAS EGZAMINAS
Piktas, Nesveikas
$5.00 TIKTAI $5.00
Dieglys, gesai, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas
vaikuose lr kūdikiuo
se
paprastai
rodo,
kad maistas vidurėliuose yra surūgęs.
Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui šaukštą Phillips
Milk of Magnesia. Įdėk jo Į pirmu
tinį vaiko maisto
buteliuką
ryte.
Paaugusiems vaikanu reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas nu
ramins vaiką — palengvins jo vidurėllus. Į penkias minutas jis bus
linksmas ir laimingas.
PaJiuosuos
vidurius nuo visokio surūgusio lr
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro
vidurius
vaiko turintį užkietėjimą,
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto,
kad jis skanus.
Sužinok apie jo naudą motinoms
Ir vaikams. Išsirašyk indomią kny
gą “Useful Information”. Rašyk į
The Phillips Co., 117 Hudson St.,
New York, N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.
Pirkdamas
žiūrėk, kad gautum
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia.
Daktarai ją prirašinėjo per 50 me
tų.
Miik of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos ženklas The Chas.
H. Phillips Chemical Kompanijos ir
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo
1S 75.

8PECTALI8TA8
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrą specialistą, ne pas koki
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats. po pilno lšegsamlnavlmo. Jus sutaupysit laiką lr
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
•Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rašymui žmogaus kenksmingumu.
Mano Radio — Scope — Raggi.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, tr jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai Jūsų sveikata
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ilgų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
kraujo, nervų, širdies, reumatismo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
kią
užsisenėjuslą.
įsikerėjuslą,
chronišką
ligą. kuri nepasidavė
n*t gabiam šeimynos gydytojui
neatldėliokit neatėlę pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8
Inėjlmas Rūmas 101 «
»• W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Oatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1
po pietų.

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

tis tais savo patyrimais, Ame lis avalinių siunčiama į Per
rikos valdžiai rekomenduoti, siją, gi kitos dalys — į arti
pripažinti bolševikų valdžią. mųjų Ry.tų šalis, kur mados

barai, bet prekyba

Atrodo, kad daugelis sam
dytojų, pigiai darbininkus ap
mokėdami, patys juos stumia
į nusižengimus. Jei tos rųšies

Reikalauja Pinigu

vietų valdžia jau statanti nau
Rtteiją ją dirbtuvę, kurioj bus dirba
aplankė dar viena, taip vadi mos nuosavos avalinių maši
Šįmet' bolšeVistinę

tą šalį valdyti tamsiausi bar

pareigas.

JŪSŲ GIMINĖS

CHICAGOS PRAMONINKAS įtaisyta amerikoniškai, turi Imk be baimės kaip nurodyta
APIE DARBĄ RU
naujausias amerikoniškas ma
'‘Bayer pakelyje”.
SIJOJE.
šinerijos. Bet, anot Felt, so

Delegaciją sudarė daugiausia greitu laiku nekeičiamos. Pa
Rusijai palankus žmonės. Ne čioj Rusijoj dirbtuvėse gami
bolševikams palankus, bet Ru namų avalinių dar labai ma
sijai, kad su pastarąja atnau
žai naudojama.
jinti prekybą: Kas jiems gal
Darbas rusams sekasi ir
voje, kas valdo Rusiją. Gali
valdžiai yra naudos dėlto, kad

tikrinti, kad jis dorai eis savo

NAUJI RADIO&

“BAYER ASPIRIN”
TIKRAI SAUGUS

DARBAS

Ir štai tų brangenybių sargui, kurs ištikro turi būt daug
utsakomingas ir sąžiningas,
mokama vos 25 centai valan
doje. Kada tas žmogus skur
džiai apmokamas, kas gali už-

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

“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

R. C. A. Radiola 46

$179

DRAUGAS PUB. CO.

K. C. A. Radiola 44

10 PIECE COSMETIC
SĖT $1.97
■Dils l> * F.moua VIvani Bet and Inelndee face po*der. $1.00; Rousa. 7»c.
Tlaeue Cream $1.00. Oepilatory $1.00.
Faclal Astrlngent $1.71, Bath Salt 1.00.
Tollet Water $l.t$. Perfume $1.71, Brllllantlne 7Be, Bkln VVhltener 7Be. Totai
Value $11.00. Speclal price, $1.$7 for all
tan plecea to Introduoe this line.

Vardas .....................................
Adresas ....................................
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkinta*.

Bes

Vsb

38O-5th Avenue, New York

$11O
R. C. A. Radiola 66

2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS

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

Išgirskite ir pamatykite pas:

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

tai visa manąs.
Felt apie bolevistinę Rusi
ją

atsiliepia.

entuziastiškai

That’s Important.

TUBBY

Sako, netolimoj ateity Rusija
busianti pavojinga konkuren

tė visoms didžiosioms valsty

bėms. Rusija daug visko gami

nanti. Jvairių gaminių kainos
mažesnės, nes darbas pigus ir

darbininkų

streikų

pašalini-

> mas.
Jis matęs Rusijos miestuose
kaip statomos milžiniškos konkretinėmis sienomis dirbtuvės.

Maskvoj būdamas jis ten ap

lankęs avalinių (batelių) dirb
tuvę, kur 11,000

darbininkų

dirba ir kasdien jie pagami

na 30,000

avalinių.

Dirbtuvė
♦

t

t
D R A D O H

9

8

Penktadienis,

jStrigienė, P. Rimkienė, M. sų lietuviškų knygų ir jas pla gas. Abi atstovės negalėjo at
| Rimkienė, pasidarbavus Nau- tindami tarp žmonių.
sidžiaugti seimo gražumų, bei
junienei ir Budvidienei, susi
Raporteris.
rimtumu. Raportai priimti
mestais
pinigais
įtaisė
kėdžių,
Tik matyk ir džiaukis.
gausiu delnų plojimų. Ponia
kaldrų,
blanketų,
paklodžių
(Jauta žinia, kad seserys nio
Mikolaitienė taip-gi išdavė
ir
kitų
smulkesnių
dalykų.
Rytojus atkeliauja pradėti dar
detalį raportų iš Katalikų Fe
Žengiame pirmyn.
'Tokiu
budu
daug
dalykų
bu

bų Šv. Petro ir Povylo par.
deracijos Kongreso, kuris bu
Rugsėjo 9 d. įvyko A. L. R.
vo
aprūpinta
ir
parapijai
atmokykloje.
vo Cicero, III. P. K. Sriubienė
Nuo rūgs. 9 <1. jau eina mok
K. Moterų Sųjungos regularis
Reikia
įrengti
joms
namas,
^o
nemenkas
pluoštas
piniišdavė raportų iš Sųjungos
slas Šv. Petro ir Povylo pasusirinkimas, nors jis nebuvo
Chicagos Apskričio.
įap. mokykloje. Mokinių skai i Reikia baldų, baltinių, užklo- SVskaitlingas, be trimtas ir gy
Prakalbos.
Buvo kalbama apie Apskri
čius vis auga. Jau arti šnn-'dų, stalų, kėdžių ir t. t. Sunvai
svarstyta
reikalai.
Orui
Rūgs. 15 d. vakare Šv. Elčio vakarų, kuris atidėtas ant
to. Tiek nei nesitiki ta.
ki našta parapijai. Bet ar nėra
atvėsus, sųjungietės pradės ojį
iau.
Šioje savaitėje mokyklos' gerų žmonių, kurio tik ir lau-'zbletos svetainėje įvyko pradarbuotis.
kambariai bus baigsi įrengti, kia pridėti savo geradaringųkalbos. Kalbėjo Ldv. PajauPp. Baubkienė ir Vaičiūnie
Teks išsižadėti primityviau-jankę, kad kitiems palengvi- j*». Oliio Universiteto studen- Spalio 6 d.»bus sulošta gra nė nuoširdžiai dėkojo kuopai
tas. Jo kalbos tema buvo lie žus veikalas “Jonukas ir Ma ir komisijai už surengtų pa
sios mokyklos — ore, po me- r'us.
ožių šakelėmis. Ši mokykla la-! Štai Norkaitienė duoda gra- I tuviu tautos kilmė. Jis šį da- ryte”. Loš jaunametės sųjun-į gerbimo vakarėlį. '
lai patiko mokiniams. Jie nei žų stalų, Laurinaitienė stalų
^udijuoja ir mano savoigįetės. Veikalas turėjo būti lo-j I5rinkta atstovės į ateinannepageidauja įeiti į naujuosius ir spintų, St. ir Mat. Čepuliai G^e,taci.iai 31 panaudoti.
Siamas rugsėjo
8 d., bet iš prie
Apskričio
susirinkimų,
°
x
j. ų
2vpsKiicio
susirinkimų,
’ ’ ‘ ganaĮžasties
........................
......
patiekė
šilto oro buvo atidėtas
butent pp Sriubienė, Rashinsmokyklos kambarius Bet teks stalų, O. Naujunienė, E. Aitu- Kalbėtojas
lie-1 iki spaliij 6 d. Nuoširdžiai pra- kienė ir Vaičiūnienė.
įeiti.
tienė, Geležienė ir Bagdonienė daug ir įdomių žinių apie
l_i • ! y_ • ___ y • _ i v • _ • 1__ ?_ T____
Bažnyčios įrengimas taip'įvairių daiktų ir baltinių. Mer;tuvių tautos kilmę ir jos kelio- įšomi geraširdžiai, kurie buvo
Visa girdėjus.
pat artinasi prie galo. Numa- ginų draugija įtaiso į kaiiiba-įI?V i Luropų.
i nusipirkę tikietus rugsėjo 8
Klausytojai buvo kalbėtojui d., laikyti juos, nes jie bus
tomą, kad bus baigta apie spa- rį patiesimų, o Deltuvienė, G e
ležienė, Geležius, Raškauskie- tiek dėkingi, kad ne tik žod geri spalio 6 dienai. Antras
lių mėnesio vidurį.
vakaras įvyks gruodžio mėne
Visi pasiilgę laukia tos va nė, Valiulienė, Kalatkienė, No- žiais savo dėkingumų jam iš
reikienė, J. Getautas, Aitutie- reiškus bet ir pinigine auka. sy.
landos.
A. L. R. K. Moterų SųjunKewanees, Spring Valley, nė, J. Raulinaitis, Grigaravi Tai studentui labai pravartu.
Baigiant dar keletu žodžių'gos XIV Seimo atstovės pp.
III., Beloit, Wis. lietuviai lau- čienė, A. Kairis, Bagdonienė,
kia žinių, kada įvyks bažny- įčepuliavičienė, Juozapavičie- pasakė Juozapavičius kaip jis Baubkienė ir Vaičiūnienė iš
cios šventinimas. Daug jų ža ne, Vasiliauskienė, Ju^evicie puls ir jam panašus kėlė lie- j davė raportų, kuris buvo innė, Lukoševičienė, Br. Garšva, tuvių tautų, gabendami iš Pru teresingas, gražus ir įspudinda atsilankyti Rockfordan.
Beloit, Wis. lietuvių daug j V- Karvelis, V. Makauskas,
net aukomis prisidėjo prie (Daugirdienė, 'Vileišienė, Kisestatymo naujosios bažnyčios.! benė, Budvidienė, "Vaitkienė,
Kiti dar laukia atsilankant Marunienė,
Baranauskienė,
kolektorių Šv. Petro ir Povylo
ĮMOKĖTI
par. ir žada pagelbėti.

LIETI MAI AMERIKOJE
fiOCRFORD, ILL

«, ILL

^ .

ii

Rūgs. 20, 1920

skyrių. Turime įvairių, angliš
koj kalboj maldaknygių iv
šiaip jau tinkamų jaunuome
nei knygų.
“Draugo” knygynas nuo- “Draugo” krautuvėj nuo
latai yra papildomas naujai senai turėjome įvairių religi
Lietuvoj išleistomis knygomis. nių daiktų — rožančių, škap
Be to “Draugas” išleidžia ir lierių, juostelių, kryželių, medalikėlių, stovylų.
savo naujų knygų.
Šis skyrius dabar taipgi žy
“Draugo” knygyne randasi miai papildytas ir paįvairin
apstus pasirinkimas dvasiškų tas.
ir svietiškų knygų. Didelis Daiktų kainos įvairuoja.
knygų katalogas netrukus bus Turime gražių brangių daiktų
atspauzdintas,
išsiuntinėtas ir pigesnių, prieinamų kiekvie
“Draugo” skaitytojams ir vi no kišeniui.
siems jo pareikalavusiems.
Tikimės, kad “Draugo” skai
Kadangi Amerikos lietuvių tytojai ir apskritai Chicagos
jaunoji karta natūraliai grie katalikai pasinauduos “Drau
biasi angliškos literatūros, tai go” pastangomis aprūpinti
“Draugas” įvedė savo knygy juos gera literatūra ir reikalin
nai ir angliškos literatūros gaiš religiniais daiktais.

“DRAUGO” KNYGYNAS
PAPILDYTAS.

Elektrinis Kelias yra
Ber upestingas Kelia s!

Blynu Keptuvai

Pranešimas

DARBAS.

(Tųsa nuo 3 pusk)
atsakomingi darbininkai butų
žmoniškai apmokami, jiems
nei į galvų neateitų nesųžinin- ■
_gai elgtis.
Kiekvienas darbas ar uzšiė- i
mimas yra šiaip ar kitaip su- rištas su atsakomybe. Ta at- •
sakomybė supuola ant to,
kurs darbų atlieka, kurs pa
reigas eina. Kad tie darbai ar
pareigos butų gerai ir teisin
gai atliekami ir pildomi, už
tai turi būt žmoniškai atlygi
nama.
Niekas negali ginčyti, kad
daugelis ir gerų žmonių ko-!
munistų pusėn pašlija tik to
dėl, kad jie skurdžiai gyvena, į
kad jie už savo darbus žmo- į
niškai neapmokami, kad jie j
samdytojų skriaudžiami ir iš
naudojami.
Anais metais Amerikos vys-!
kupai didelę tiesų yra pareiš
kę, butent, kad visi darbinin
kai turi būt žmoniškai apmo
kami, kad jų užmokesniai bu
tų atatinkami šiems brangeny
bės laikams.
Akstinas.

(Kairėj)
Gražus setas, gatavas kep
ti gardžius blynus, papi
ginta SĮ mėhėsį.

KOSTUMERIAM

Iškilmingas
atidarymas
įvyks ateinantį
mėnesį.
Bus paskelbta “Drauge”.

ARCHER FURNITURE
4140 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 9733

SU SLOGOMIS.

(Dešinėj)
G.ražiai nuvalomas, garan
tuojamas.
Papiginta
512.95.

I -ELECTRIC INTCRURRAN®
.-MOTOR COAGH ROUTCB

$1 įmokėti

Fedelco
Spešelas 0.95
(Kairėj)
Greit Įkaista, gražus, pasiiikėttnas. Didelė verty
bė.

S t Įmokėti
P.rie

visų

pirkimų

ant išmokėjimo
nugabenimą.

parūkuojama

YVE A LT II EDISON

S
už

72 W. Adafns St.—Visi Tel. Randolph 1200, I.ocal 832
1582 Broaduay
. _
852 West 83 St.
2818 Milwaukre avė. 4834 S- AshUnd Av' 2950 E. 92nd St.
3935 W. Midison St. 3880 So. State St.
s. Michigan

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS-

879

THERE is no
‘L good reason
Tohy your dealer
should offer you
something else
tohenyou askfor

'
I
!
j

$1 įmokėti

06.75
Universal Kep
tuvas tik 02.95

Spalio 21, 192 9 elektros lempa, toki, koki dabar yra, bus
50 metų amžiaus. Tas auksinis Jubiliejus Thomas A. Edisono
įstabaus Išradimo bus minimas po visą pasauli kaipo, "LIGHT’S
GOLDEN JUBILEE”, P-nas Edison pats bus garbės svečiu
pietuose, kuriuos rengta Henry Ford ir kalbės svečiams. Jo
kalba per radio bus išnešiota po visą pasaulį.
Chicago rengiasi prie to svarbaus- paminėjimo ir apvaikščiojlmo, kur dalyvaus šimtai tūkstančių žmonių. To apvaikščiojimo smulkmenos bus siunčiamos laika nuo laiko.
Patarnavimas kokj teikia Commonwealth Edison Co. nebū
tų galimas be daugelio Edisono išradimų. Jei jus atsilan
kysite Į blie kurią iš devynių Edisono Elektros Šapų, tai Jus
dykai gausite indomu lr pamokinanti spausdlnį, perspauzdintą
iš New York Herald Gruodžio 21, 1879 apie Edisono išradimą
elektros šviesos su paveikslais ir smulkmenomis.
Ten pat galite gauti knygelę apie Edisono gyvenimą ir jo išTadlmus.

KĄ DARYTI VAIKUI

Kuomet Jūsų kūdikis turi stogas
galvutėj, tai jam palengvinti Įdedant
keletą lašelių alboleno J šnervytes
keletą sykių dienoj. Kad pašalinti
slogas, tai laikyk JĮ šiltai ir teestie
Jo vldurėliai liuosi. Tam tikslui daktirai pataria Fletcherio
Castoria,
dėlto kad ji yra grynai augmeninė
ir nekenksminga.
Ji veikia kaipir
ricina, bet netąso lr nesa,rgina. MIlijonai Inotinų žino, kaip greit Cas
toria nutildo verkianti vaiką ir kaip
greit užmigdo nerimastingą kudlkj
Į kaip greit pašalina diegi), geeus,
vidurių suirimą Ir tt. Kad apsaugoti
nuo imitacijų, tai Fletcherio parafią rasi ant kiekvieno tikros Castorijos butelio.

Bersted
Blynu setas
$10.95

SENIEM IR NAUJIEM

Pranešu visiems savo se
niems ir naujiems kostume
riams, kad mano rakandų
krautuvė ir dirbtuvė setų
yra dvigubai padidinta. Tu
rime
didelį pasirinkimų
setų; malonėkit atsilankyti
ir pamatyti musų naujus
setus ir naujų krautuvę ir
dirbtuvę.

Tjght’s

1929

70

mailių valandoj į
miestus, miestelius ir rezortus palei Mi
eli igano pakraščius, Šiaurėsxpakraščius ir
Fox upės klonį! Keliauk šiais greitais
elektriniais keliais — praleisk tikrai sma
giai laikų savaitės pabaigoj! Krūvoj su
draugais.
Nukeliauk greičiau ir lengviau. Jo
kio draivinimo įtempimo nei parkinimo
rūpesčių. Sėdėk sau, kaip ponas, švilpk
sau pro užgrūstas gatvės ir užkimštus
kelius, tiesiai į pasiskirtų vietų. Ir ga
lėsi sugrįžti, kada tik norėsi — visa
da bus patogus traukinys.
Del laiko, kainų ir kitokių informacijų
ant visų trijų gelžkelių pašauk RANDOLP 8200.

Naudokis
musų outingų
ir Reereation Biuru 72 W.
Adams St. Randolph 8200.
Nemokamos informacijos aple outlngus, trlpus, piknikų
vietas lr moksliškas ekskur
sijas po visą Chicagą ir apylinkes.

CHICAGO NORTH SHORE CHICAGO SOUTH SHORE &
& MILWAUKEE RAI1.KOAD SOUTH REND RAI U KOA D
CHICAGO AURORA AND ELGIN RAbLROAD
(Saulėlydžio

Rytai

Linijos)

Vakarai

šiaurė

------ CHICAGO
Ą C H 0 tt A t. '<
r?Al , ė ,

Golden Jubitee

P

Kraft

Flshe?

1
the. FeLuou-/
(dHPT'S VlSiTtN

:
'
1

OS,
HEOe San s
įfopp-fš LOŠT z1
KiS feOATl J

Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai
užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

i

fcalsino uię Fa m H

j

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
tu.

okio Trafiko Susigrūdimo.
Plieniniai Keliai Visad Atdari.

f TtasATIONAL CARTOON CO

N Y.
I

MONSeuSeNOUB. PA
AimT t-OSr
NO <SOAT?

Penkiadienis,

D R X O O X S

Rūgs. SO, 1929

madienį. Velionis

buvo labai kapinėse, tat sako reikia to-i

praleisti.

pavyzdingas žmogus, išaugė nai laidoti.

ir linksmai

jęs gražiai šeimyną ir buvo

Bus visokių įvairumų.

laikų

Aštuoniolikiečiai, pasisaugo

mylimas visi) parapijom). Rei

AKTA

Kviečiame visus suvažiuoti

Komisija

DU. M. T. STRIKOL

organizacijų

užperkančių šv.

“Draugo” skaitytojas.

4001 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

RENGIA BANKIETĄ.

Res. <841 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4. 4-8 NedėlloJ 10-12

, Mišias, už vėlionies sielų. tira

žus tai

pavyzdys

ir begalo

West 'Side. — Simano Dau

Rea Tel. Mldway 6512

DR. R. C. CUPLER

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

nai Įsisiūbavęs. Ypatingai ne su programa spalių 3 d., Mel
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
W. 23rd Sulte M6
paprastas jis bus ateinančiam dažio salėje, 2242
U7S Milvraukee Avė.
Tel. Brunswlck 8484
šeštadienv ir sekmadienv. nes Plaee. Vakarui ruošiama daili
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
rengiamasi dėl skaitlingo at programa. Įžangai reikia turė Valandos; nuo 2 Iki 7:20 vai. vak.
kaedlen. Nedėliotais nuo 1 Iki 2 vai.
Ofisas 2403 W. 63 Street
silankymo. Priežastis tame: ti pakvietimas, kuriuos gali po pietų.

DR. J. J. KOYYARSKIS

Ai

Esmi Nekaltas Prasidėjimas

šeštadienis yra^ ypatingai ski- ma gauti “spulkos” ofise šalę

riamas jaunimui. Visi jaunie- Meldažio salės ir pas direkto- Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette
ji ir kurie dar jaučiasi jauni nūs.

(Kovo 25, 1858)

SH

ir prisidės prie linksmo bruz

BRIGHTON PARKO MARIJONU REM. 35 SK.
——————Rengia

,............ .
Sekmadieny-gi

SMAGI) IŠVAŽIAVIMĄ

su šeimynomis

RUGSĖJO-SEPT. 22,1929
CEESNAUSKO DARŽE

atvažiuos savo laimės išmėgin
ti.

Liurdo Švenč. Panelės Koplytėlės pastatymui ant

Rudenio sezonui atsidarius,

Marijonų Lotų Šv. Kazimiero kapihėse

Kas negalės dalyvauti išvažiavime, o norės su

keikti aukų, — siųskite į “Draugų” 2334 So. Oakley

Avė. Mar. Renk 35 sk. vardu,,

musų jaunimas pradėjo dirbti

bus “Polonia”

Tel. Hemlock 8X51

DR. Y. S. NARYAUCKAS

St.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2486 West 89 Street

ADVOKATAI:

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 8—9
v. v. Nedėlioj susitarus.

matinius ratelius. Žiūrėtojams
tas bus palinksminimui, o ra

Vardas ........... .. .. .......................................................................................

ant naudos.

telių dalyviams

Tik kad nepamirštų didžiuma
Adresas .......................... -..................................................
*

.
■»

J. Valskis ir brolis VlMtts
RENGĖJAI.

prisidėti

prie šio interesingo

darbo, nes lauksime

didelių

rezultatų.

L. Vyčių 4 kuopa jau ren
gia pastatyti tų taip visiems

neužmirštamų komedijų “Mo

CHICAGOJE

110LIS

A. L DAVIDONIS, M. D.

AK/V URATAS

smarkiaus. Pravartu pranešti,
11 Sa Ia Baile St., Room 2901
kad ir L. Vyčių 4 kuopa ir Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6

Alumniečiai organizuoja dra-!

terims

neišsimeluosi”,

spalių

4910 So. Michigan Avenue

Raportų iš Fed. Apskr. iš
davė O. Aleliunienė,

Šv. Kazimiero A. R. Dr-jos

Kalbėta kaslink bazaro, ku
Centro susirinkimas įvyko rug ris įvyks Šv. Kaz. Vienuolyne.
X Pereito pirmadienio ryta
sėjo 15 d., Šv. Kazimiero Vie Bazaras prasidės lapkričio 24 G. Bogutaitė gavo telegramą,
nuolyne.

d.,

baigsis

“Thanksgiving kad jos motina mirė Pennsylvanijoj.

Kadangi diena buvo nepap Day.”

Vakare

išvažiavo į

graži,

tai ir atstovių

rė susirinkimų.
Perskaityta das, ar bendrai dirbs, palikta tas išlaimėjimui. Vagys išdra
skė mokyklos dratinį langą ir
(jų pačių nuožiūrai.
nutarimai ir priimti.
Pro jį įėjo salėn.
Seka skyrių raportai. Atsto
Manoma,
kad ateinančiam
X Pirmad. vakare naujoje
vių atsilankė iš visų skyrių. susirinkime bus išduota pilnas
Matyt, kad visi skyriai nuo raportas. Yra vilties, kad sky svetainėje buvo Vyčių 4 kp.

dramatinio ratelio susirinki
Kai riai tuom pasirūpins.
kurie jau rengiasi prie naujų
Kalbėta kas link programė- mas. Prisirašė keli nauji na
narių vajaus, pav. 1-mas ir 2- lio bazaro atidarymui. Nutar riai.
širdžiausiai darbuojasi.

ras sk. Butų gera, kad ir kiti ta pakviesti visų mėgiamų Šv.

joje svetainėje bus Vyčių 4
Kiek Jurgio parap. mažąjį benų
kuris skyrius į mėnesį laiko
Kalbėta kaslink paskaitų, kp. susirinkimas. Visi nariai
prirašys naujų narių,

Centro kurios butų rengiamos gavė

susirinkime bus pranešta. Tat nios laiku. Pirm. p. Nausėdie
nepasiduokit nei vienas.

nė pranešė, kad paskaitas su

ADVOKATAS

DR. YAITUSH, 0. D.

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

Gydytojas

Atliksit kilnų darbų ir su- tiktų duoti gerb. kun. prof.
mažinsit Vienuolyno skolų, ku Vaitkevičius. Rėmėjos sutiko 1
musų sesutėms.

Raportų iš Moterį)

Koresp.

Sų-gos

Chicagos Apskr. išdavė B. Bi

tautienė ir p. Nevuliutė. At

silankė amžinoji narė p. Abro-

IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų,
kuris
esti priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuetumo, skaudamų aklų karštį. AtitalI sau kreivas akis, nuimu oataractua

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-1Atltftlsau trumw 'egystę ir tolimų

Raportų iš 19 Fed. Kongre

(Juozas J. Grišius)

Valandos nuo 10 ryto' iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki
12 po pietų.

ADV O K A T A 8

4631 S. Asliland Avė. (2 lubos)
Telef. Beulevard 2800
RESIDENCIJA:
<516 Sa Rockvvetl Street
TdeC. Republic M2S

dr-jos.

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

Room 928

būti palaidotas Šv. Kazimiero

ADVOKATAS

pereitų sek-- tui vietų savo lote tautiškose

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue
Plakt Bldg.. kamp. 18 st 2 auhMos

184 North! LaSalle Street
CHICAGt
ILLINOIS
R

Vaį nuo 4

So. TTiritm
velt 8710

9 vaL vak.

po

numeriu

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12
TELEFONAIS MIDWAI 2880

DR. G. Z, VEZELIS

Boulevard

DR. V. A. ŠIMKUS

LIETUVIS DENTISTAS

Gydytojas.

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos
Tsl. Canal 0222

DR. G. I. BLOŽIS

.

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET

Tel. Brnnswiok 0424

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dantistas
1171 MILWAUKBB AVENUB
Valandos: 0-11, 1-5, 6-8:80
■ekmadlenlals lr trečiadieniais
■nei tarimų.

ir

Akušeris

Nuo 2 — 4
7—9 vakare

p. p.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

St.)

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

Chirurgas

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos:

(Kampas Leavltt

1401

Gerai lietuviams žinomas per 2*
. metus kaipo patyręs gydytojas, chl; rurgas lr akušeris.

Gydo
gsutvyrų,
jausius
elektros

staigias
lr chroniškas 11moterų lr vaikų pagal nau
metodus X-Ray lr kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli

Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
nuo 4 Iki 7:80 vai. vakara
Tel. ofiso Canal 8110 Rea So. Phore
2288, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

F. W, GUERNAUCKAS

TeL

ofisą,

4729 S. Ashland Avė.

Tel

DENTISTAS X-BAY
4193 Aroher Avennų

0924

savo

Office Boulevard 7042

DR. J. A, PAUKŠTYS

Tel. Pullman <980

6 vai. vak.

Perkėlė

DBNTISTA1

Tel. Lafayette 8820

Tel. Franklln 4177
Nuo 8 Ihl 9 vakare
Fo M C. 107
St. KMtnp. Mich t gan Ava

Turėjo

DR. CHARLES SEGAL

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

127 N. Dearborn Street

Vakar palaidotas a. a. A. Petro ir Povilo dr-jos rašt. at

tikėtai pasimirė

Tel. Boulevard 7589

OPTOMETRISTAS

vėmis rūpinosi Šv. Petro ir
Povilo ir Susivienijimo Bro

Hezidenclja 6600 S. Arteslan Avė.
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų
0 iki 8:80 vakare

i

J. P. WAITCHUS

Nuo 0:80
so išdavė p. Reikauskienė ir Garhašauskas, kuris visai ne ėjęs pasakė, kad duodąs vėl- Lecal Offlee; 1

4>. Nausėdienė.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Nuo 9:10 iki 1 vai.

kapinėse. Bet ant rytojaus Šv.

maitė.

JOSEPH J. GRISH

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

didatų atsivesti.

lių ir Seserų

Nedėliomis
Susitarus

LIETUVIS AKIŲ

LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone Central

1821 SOUTH HALSTED ST.

Chirurgas

2404 80. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų Ir 0 iki 8 vai. vakare
Rea 1201 S. WALLA.CE STREET

kus. Nesant giminių, laidotu

paprastos progos.

Gydytojas ir Chirurgas

DR. A. J. BERTASH

TelephMse Roosevelt *OV0

JOHN SMETANA, 6. D.

rį yra nemažas apsunkinimas tų žinių džiaugsmų ir lauks ne ręst prieglaudoj mirė A. Šim

DR. P. Z. ZALATORIS"

Ofiso lr Rea Tel. Boulevard 6911

ADVOKATAS

Dvi savaitį atgal Oak

lr

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
TeL Cicero 2888

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

kviečiami atsilankyti ir kan

Vyčių Naujokas.

Tel. Canal 0267 Res. Prespect 6659

Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

OPTEMITRISTAI

X Šiandie vakare musų nau

skyriai šuodu pasektų.

DR. S. BIEZIS

DR. S. A. DOVVIAT

(Mkn Basdziunas Borden)

x

sutartį

DR. H. BARTON

BORDEN

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street
Telefonai Canal 2552

pagal

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6221
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 0640 So. Maplevvood
Avenue
Tel. Republic 7868
6558 SO. HALSTED STREET
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

* *
regy&tę.
Išrinkta bazarui komisija iš šermenis.
kare. Seredunis ir PėtnyčioX Naktį iš sekmadienio į
prisirinko labai daug, net pri keturių
Prirengiu teisingai akinius visuose
asmenų;
komisija
mis nuo 9 iki 6.
atsitikimuose,
egzaminavimas daro
truko vietų.
dirbs ir rūpinsis jo pasiseki pirmadienį vagys i, par. salės
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Pirm. p. Nausėdienė atida mu. Ar skyriai turės savo bū pavogė radio, kuris buvo skir

rastai

Nedėlioję

,

Vai.: nuo-^iki 11 vai. ryte; 1446 S. 49 CL OFISAI:
2*924 Washlngton .
12-2, 4-6. Blvd.
nuo 6 iki 8 vai. vak. a£art 10-12, 2-4, 7-9

JOHN KUCHINSKAS

APB RADIO STOTIS.

2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Rez. Tel. Stewart 8191

Rap.

IŠ A. R. D. DARBUOTĖS.

5793

Office: 4459 S. California Avė.

Tel. Wentworth 3000

Namie: • Ud • ryte TeL Repnb.

2 Z d.

Lafayette

DR. A. J. JAVOIŠ

'

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

šventadienio ir ketvirtadienio

Bj

Tel.

Tel. Kenwood 5107

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
Tel Vlctory 0S02
7-8 y. v. apart Danedėllo lr
Pėtnyčios

JOHN

CHICAGO

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

sekmadienis — biznieriams.

Įžanga 50c.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Valku lr visu chroniškų ligų

x-ray

I 2130 AVEST 22nd STREET

4193 ARCHER AVĖ.

draugais. Musų biznieriai ži vimo, nedėlioj, 22 d. rugsėjo.

madienio vakare “in corpore”

Ofisas ir Laboratorija

' DR. A. A. ROTH

Valandvs: prie* pietų* pagal sutarti.
ir. giasi prie rudieninio išvažia Namuose 2-4 po plet, ofise 4-8 V. v.

Taigi; šeštadienis jaunimui,

79 Archer Avė., Justice, DI.

Visus maloniai kviečia

North Side. — Draugija Mo

beabejonės, jie ir dabar sek darže, ant Higgins Road ir 61

Žaidimuose Vadovaus J. Phillips Orkestrą

Pradžia 12 vai. dienų

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

noma visad savo dalį atliko ir, Išvažiavimas

Ligonius priima kasdienų. nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik
iškalno susitarus

Ir
Ofiso Tel. Vlctory 6893
Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

jie visi, nei vienas neatsiliks, tina Dievo Aušros Vartų ren
atvažiuos

DARO OPERACIJAS

Kertė So. Wcstern Avenue
Tel. Prospect 1028
Reoidenclja 2359 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2330
••98
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v.
NedelioJ pagal susitarimų

OFISAS

atvažiuos

i musų parapijos biznieriai. Bus

SU LIETUVIŠKAIS ŽAIDIMAIS IR PRAKALBOMIS

\

RUDENINIS IŠVAŽIAVI
MAS.

dėjimo.

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų Ir vaikų

DR. A. L. YUŠKA

Rap.

atsilankys tų vakarų bazaran

Virginia 0380

DR. A. RAČKUS

DR. T. DUNDULIS

Parapijos bazaras jau pil (spulka) rengia šaunų vakarų

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

Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue tr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais
lr Ketvergals vakare

Bes. tai. Van Buren 8868

draugija

kanto skol. ir bud.

3133 8. HALSTED STREET
Antras ofisas lr Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Chlcago. IIL

Netoli 4lth Street

naudingas mirusiojo priminimas.

DR. J. P. POŠKA

4608 S. ASHLAND AVĖ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

daug kortelių nuo draugų ir gę atėmė pinigus.

Of. lr Rea. Tel. Hemlock 2874

Ofiso Valandos: 9 Iki 12, 1 Iki
tr 4:80 Iki 9:80 vakare

y. vietoj paprastų gėlių, buvo jo namų laiptus ir prisismau-

I

Į Ofiso Tel. Vlctory 8687

OR. S. A. BRENZA

kia pažymėti, kad ant grabo kit, nes pas mus priviso pik
namuose buvo matytis nepap tadarių. Rūgs. 7 d. pusiau 9
rastai daug dvasinių gėlių, 1. vai. vak. jsiviję A. Kasparų į

1988

Telefonas Boulevard

A

Kve.

Pastebėkit mano iškabos
Valandos nuo 9:10 ryto Iki 8:10 voMredomts nae •:•• 4W M v.

||

HrvaPv*

Boūlovard 7589
Rez.

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Hemlock 7691

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS

valandų. Room 8,

4712 So. Ashland Avenue

PhOM Oual I8I|

Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:
Nedėl, nuo 10 Iki 12 dienų.
Nuo J 7 Iki 9 vakare.
Nuo j 10 iki 12 dienų,
Nuoli Iki 8 po pietų*

4

&

Penktadienis, Rūgs. 20, 1929

CHICAGOJE

Į LIETUVIUS PAŠTO ŽEN
KLELIŲ RINKĖJUS.

PRANEŠIMAI.

neckis — 20 metų sunkiųjų
lėti trumpesnį laiką.

WEST SIDE RADIO.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Marijonų. Rėmėjų 35 sky

riaus rengiamas piknikas susi

L. VYČIŲ CHICAGOS APS
Nuo 1928 metų pavasario
Chicagoje ir kituose mies
KRIČIO SUSIRINKIMAS. nuteistieji buvo pradėta vie
tuos randasi lietuvių Filateli

X Ant karsto a. a. Kazimie joj (pašto ženklelių rinkimo)
ro Dominskio, kaipo dvasinius mėgėjų Didžiumoje jie yra pra

Į vainikus,

dviejas

nas po kito atleidinėt. Šių mer

liet. Vyčių Chicagos Aps

kričio mėnesinis susirinkimas

giedotines dzininkai ir be jokių žinių,
įvyks trečiadieny
(wednesšv. Mišias aukojo Kriševičių kaip apsieiti
su ženkleliais,
Visi Marijonų Rėmėjų skyriai Šeimyna.
day) rugsėjo
(Sept.) 25 d.,
kad jų nesugadinus
ir kad
ir Apskritys dalyvauja išvažia
lygiai 8 vai. vak., Bessmer
X Už a a. Juzefą Miliaus jie nenustotų savo vertės. Kar
vinie rugsėjo 22 d. Černiausko
parko salėje, 88 ir Cottage
kienę vieton vainiko
aukojo tais kai kam gali pasitaikyti
darže. Visi skyriai atvyks su
Grove avė., So. Chicago. Vi
po dvejas giedotines šv. Mi ir retas ženklelis, bet rinkėjas,
dovanomis,
darbuotojais ir
sos kuopos prašomos atsiųsti
šias Juzefą Stunkienė ir Šim- neturėdamas katalogo, nežinoprakalbininkais. Iš 1-mo sky kauskai Kazimieras ir Stanis- Idamas, kaip su juo apseiti (at- atstovus, taip-gi pirmo ir an
riaus Melrose Parko bus kal
tro pikniko komisijos prašo
lava.
skirti nuo voko nesugadinus,
bėtojai — J. Žvirblis, ir V.
mas priruošti raštu pilnus ra
X Šiandie vakare
8 vai.
t?
Balanda. Iš North Sidės kaiportus.
I
ką tuoj jį padaro niekam ne
Valdyba.
bėtojai bus J. Berkelis ir P. Aušos Vartų svetainėje visų!
vertu. Todėl, renkant
pašto
Plečkaitis. Iš Dievo Apveiz AVestsidės draugijų atstovų su
j ženklelius svarbu yra žinoti ir
Šį vakarą, rūgs. 20 d., 7:30
dos par. — grab. S. Skudas ir sirinkimas.
tas, kaip reikia su jais apsieivai. vakare įvyks susirinkimas
J. Puplesis, iš 19 skyriaus ir
X Trečiadienio vakare Auš- j ti, kad ženklelio vertė butų iš
Apskričio — M. Kadziauskis
Liet. Filmų B-yės po numeru:
ros Vartų
darže,
nežiūrint laikyta.
ir A. Linkus.
3251 S. Union avė.
šaltoko oro, parapijos bazaro
Nuoširdžiai kviečiami susi
Pereitais metais Chicagoje
X Marąuette Parke darbuo antroji sąvaitė prasidėjo ga
tojų būrys susiorganizavo po na sėkmingai. Altorių Puoši susitvėrė Amerikos Lietuvių rinkti visi direktoriai ir ko
vadovyste Petro Gailiaus ir mo draugijos darbuotojos ati Filatelistų Draugija, kurion lonijų veikėjai. Turime pasi
Stanislovo Stoškaus vykti į darė visus savo biznius, sįrei- įsirašė jau arti dešimts lietu tarti apie tolesnį veikimą,
Marijonų Rėmėjų 35 skyriaus keris ir “rūtų darželis” taip vių kolekcionierių. Draugija kad jis išeitų sėkmingas. Tu
ženkleliais ir dalinasi žiniomis rime subrusti, nes p. J. Milius
pikniką sekmadienį rugsėjo 22 gi buvo
darbe, tik restora
d. Černiausko daržan. Vieni iš ne nebuvo gyvumo, nes šalto ženkleliais ir dalinasi žinomis. grįžta ir apie pabaigą spalio
jų pasidarbuos prie vartų, ki papso niekam nebesinorėjo įĮstojantiems dabar jokio mo mėnesio bus Chicagoje. Tat ir
kesčio nereikia mokėti. Todėl turime prirengti dirvą, kad iš
ti prie įvairių biznių.
gerti. Net iš Northsidės Berna
lietuviams
kolekcionieriams eitų kuopuikiąusios sėkmės.
tavičius atkeliavo musij bazaRašt.
gera proga įsirašyti draugijon
rų apžiūrėti; iš vokiečių ba
ir padidinti savo žinojimą Fi
zaro laimėtojų būrelis atvyko
PALEISTI LIAUDININKŲ
latelijoj. Susižinojimo ir ki
išbandyti savo laimės lietuvių
SUKILIMO DALYVIAI
tais reikalais reikia kreiptis
bazare.
-----sekretoriaus adresu: Ignas Sa
Pasiteiravus daugiau paai
X Jonas Kulikauskas, nebe kalas, 2334 So. Oakley Avė.,
laukė pritarimo iš (visų pusių.

kad šiomis dienomis
bazare, Chicago, III. Jis taip pat su škėjo,
paleisti
ir
kiti liaudininkų vei
prisiuntė jo sąskaiton $5.00.
teikia žinių,
nurodymų
vi
kėjo dr. Pajaunio grupės ruo
X Liudvika Gasilionienė au siems, kurie turi poro įstaigo
što sukilimo dalyviai. Visi pa
kojo bazarui parėdytą lovą ir se, dirbtuvėse rinkti naudotus
leisti Resp. Prezidento aktu.
visą kambario apstatymo se pašto ženklelius.
1927 m. į teismą buvo pa
tą vertės apie $50.00. Ši dova
Be to, prie A. JEmF- ^rau- traukta apie ^O žmoiiių ir iš
na ateinančiame šeštadienyje gij^s yra šaka, kurį renka
jų 17 už 8ukil$no‘- ruošimą pa
bazare bus laimėjimais paleis visokius taip sakant “skresmerkta. Iš pasmerktųjų tik
ta.
pus”: senas, knygas, rank-, trys buvo civiliai, visi kiti ka
Rap.
raščius, žymių žmonių auto riškiai. Dr. Pajaujis, p. H.

galėdamas dalyvauti

Lietuvis Graborius
Patarnauja
laido
tuvėse kuopiglausla.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt 2615
arba 2616
2214 W. 28rd Plane
Chiėago, IIL

J. F. RADZIUS
.PIGI ALSIAS LIET. GRABORIUS.
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabų lfidlrbyntės.
OF7SA8
888 West 18 St.
Tel.
Canal
81T4
BKYUIUS:
8288
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Prezidentas paleido 7 žmones, 1 rugpiučio 31 d. ir rugsėjo 11
o rugpiučio 31 d. — iš Pane I d. kaune buvo sušaukusi sa-!

J. Žemaitį, J. Kauneckį ir Pr. me tarėsi, kaip reorganizuoti ‘

Wm. J. Kareiva

Komarą. Iš kalėjimo nepalei “vienybę” ir kokias išrinkti,

Savininkes

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI

4605-07 So. Hermitage Avė.
Tel. Yards 1741 lr 1742

A. MASALSKIS

4447

Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero
Tel. Cicero T794

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

Nauja, graži

SKYRIUS
So. Fairfield

SKYRIUS
2201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

SUSIDOMĖJĘ JŪRININ
KYSTE

dinasi, o kaikurie išmeta kai
po nereikalingą daiktą. Taigi

kas turi kokių

senų

merikos

lietuvių

prašomi priduoti p. Ignui Sa

BarthelmeBs

kalui, A. L. F. Dr-jos sekre

NAUJAUSIO IŠRADIMO
VITAPHONE

toriui, viršui pažymėtu adre

Kalbantieji Paveikslai

su.

z Bastūnas.

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką
patari .avimą.

dykai.

BUTKUS

Patairnavlmas

Chica

LNDERTAKING CO.
P. B. Had’.ey Llc.
Koplyčia Dykai

ir

priemlesėuose
Grabai
pigiai
net už |25
OFISA8
8228 South
Halsted

710 West 18th Street
Canal

8141

St

408S89
Telefonas Yards 1122

4424

So.

Rockwell

8L

STANLEY P. MAŽEIKA

Vlrglnla 1290

r

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

............................ ...

E1E R S KI
O f t B a a:

Tortu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

)______

46*2 8. MARSHFIELD AVENUE
I

į

Graži Muzika

TOL Boulevard 927 7

.r

sąjungą” ir pravesti smarkią

Susisiekimo ministerija gau ją įsirašytų...

Chicago, UI.

"f"

A.

:

AGNIEŠKA ŠLAJIENĖ

RAMOVA

girdėti, kad šiais metais, kol

baigs mokslus pasiustieji

stipendininkų, susisiekimo mi

nisterija naujų stipendininkų
studijuoti nė vieno nesiųs.

3518 So. Halsted Str.
r

Gražiausias Teatras Chicagoj

“R.”

Pėtn. ir Sub. Rūgs, 20 ir 21
KAD NEPOLITIKUOTŲ...
Laikraščiai

praneša,

“ūkininkų vienybė”

kad

i

“BLOCKADE”
Vitaphone Vodevilio

aktai

pereitą

Elzbietą ir Bagomiliją.
Kūnas pašarvotas 342 E. 157 St. Harvey, III. Laido
tuvės įvyks Subatoj, rugsėjo 21. Iš nwnų 8 vai. bus
atlydėta į • Šv. Kazimiero par. (Chicago Heights)
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazi

miero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
f/J

vyras, dukterys, sunai, seserys, brolis ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, "Yards 1741

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

Kalbantieji paveikslai, dai

NAMAI - ŽEMĖ
SOUTH SIDES BARGENAI
Jei indomauji Real Estatu,

nos, muzika, pasaulio žinios.

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marąuette parko atai pasitark su manim. Dabar
laikas pirkti ir aš galiu jums pylinkėj, netoli parko išnuosutaupyti laiką ir pinigus. muojamas gražus kambarys.

Duosiu pirmus ir antrus mor- Klauskite telefonu: Hemlock
gičius be jokio extra primokė- 1006 arba “Draugo” Redak
cijoj. .
,
.
jimo.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvus vedėjas Bridgeport Palntlng
<fc Hardirare Oo., dabar perėmė visų
blsnj J savo rankas lr duos visose Ho
Manio šakose pirmos klesos patar

navimų.

HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Palnters 4fc Decorators
J. S. Ramanclonls, savininkas

8147 So. Halsted Street
TeL Vlctory

7261

6 kamb. iiiedibis namiukas
Brighton Parke,

Co. Extra

Crane

arti

lotas. Apšildomas.

Išbrukuota jėla, Įmokėti $1,-

6 kamb. medinis bungalųw

MARGUETTE JEWELRY
& RADIO
Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados
radio, planų rolių, re
kordų lr tt
Taisau
laikrodžius lr munUsou
Instrumentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
TolefonoM

HE84LOCK.

8880

M. ZIZAS
Mainų Statymo Kontraktorius
Statau {vairiausius namus prieinama

kaina.

7817 S. California Avenue
Telef. Hemlock 662*
Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius
Dažų tr Popleros Krantavė
2224 B. LEAVITT 9T.
Chicago

ir 1 akeris žemės. Vieno karo

garadžius ir vištinyčia. Puiki
padėtis. Arti strytkarių lini
jos. Priims į mainus kitą pro-

ŽEMIAUSIOS KAINOS
MUSŲ ISTORIJOJ
Visas musų stakas vartotų

pertę.
Moderniškas 4 flatų namas

po 4 kamb.

trokų turi išeiti, veik visokių
padarymų,

visokių

modelių,

visokių kainų:
1927 Chevrolet H Ton Panel
Gražus 6 flatų plytų namas
2195
3-4 kamb. ir 3-5 kamb. Sty- 1927 Dodge Brothers
M Ton Panel
2425
mu šildomas. Visi išrenduoti.
Mainys

HENRY KOPLEWSKI
4018 Archer Avė.
Lafayette 9305

1927 Ford H Ton Panel
eiss
1929 Chevrolet S Door Dellvery
$525
1926 Reo 1U Ton Panel
2242

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

Savininkas
turi parduoti
arti moderniškus rakandus 4 kam
Downers Grove.
Lotas me barių, gerame stovyj, 60 dienų
džiais apaugęs — 60x266. Ma vartoti. Už $475 gausi 3 šmotų

barių

mirė rūgs. 17, 1929 m., 8:18 vai. vak. 45 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio Apskr., Šeduvos Par., Kaulakiškių Kaimo. Amerikoje išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime vyrą Povilą, 2 dukterį
Valeriją ir Oną, 3 sūnūs Vincentą, Feliksą ir Stanis
lovą, 3 seserdis Anelę Novickienę, Oną Prosevičienę,
seserį Jeramiją (Šv. Kazimiero vienuolę), brolį Joną
ir gimines, o Lietuvoj 4 seseris Veroniką, Apoloniją,

"BX” Elektrikai išvadžiojimui dratas tik .............................. 4>4c. pėda
Del marlnavojlmų stiklai ąuortlniai .................................. i... 89c. doz.
St Louis
“Dutch Boy”
wblte
lead 100 svarų .......................... $11.50
Pure Llnseed Oll .... $1.10 gal.
Pure Turpentine ............ .... 80c. gal.
PRISTATOM VISUR

14

Už $3,600 nupirksi 5 kam

(Po tėvais Česnakaitė)

Nuliūdę:

“R.”

eiti jūrininkų mokslus. Teko

po dalį, įmokėjimo.

A.

jaunųjų ūkininkų

na daug prašymų iš norinčių

arba ims jūsų tuščią lotą kai

Kampas 4#th Ir Paulina Sta
Tcl. Blvd. 6208
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpattikal, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyfila dėl Šermenų

Graborius ir Balzamuotojas

Vlctory

Dalyvauja Richard

gyvenimu,

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VED2JA8

A. PETKUS

dalyse

“DRAG”

turinčių ką nors bendra su A-

1650 We«t 46th Street

gos

Bus rodoma

daiktų,

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

“Lietuvos

agitaciją, kad kodaugiausia į

Gera transportacija.

ko

plyčia dykai.

Visose

3146 So. Halsted St.
PETNYČIOJ ir SUBATOJ
Rugsėjo-Sept. 20 ir 21

Tel. Boulevard 1189

rė greitu laiku suorganizuoti

MODERNIŠKAS TEATRAS

žėse be jokios naudos ir ga-

4644 So. Paulina St

stas, rodos, tik vienas tos by savivaldybes. O kad ūkininkų
los dalyvis.
“R.” jaunimas nepolitikuotų, nuta- į

MILDA

nės tie dalykai valkiojasi dė'-

Del geriausios rųšle*
“lr patarnavimo, Saukit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olaella Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių.

vėžio kalėjimo dr. Pajaujį ir vo atstovų ir kviestųjų sve- J
iš Kauno — p.p. H. Tornau, čių susivažiavimą. Suvažiavi- (

grafus, (nuosava ranka pasi Tornau ir p. J: Žemaitis bu- 000, likusi kaip renda. Kaina
Simpatiškas — rašymus) senus laiškų vokus vo pasmerkti mirti, p. J. Kau- tik $5,500.00.
Mandagus
— su pašto ženklais, senas Ame
6 flatų namas po 4 kamb.
Geresnis ir Piges rikos lietuvių draugijų kons
Geroj padėtyje. Įmokėti $1,titucijas,
’
šarfaš,
vėliavas,
sei

nis už kitų patar
000, likusi,.kaip renda. Kaina
mų ženklelius ir tt. Pas žmo
navimas.
tik $5,000.00.

Didysis Ofisas:

Phone Boulevard 4139

Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo ir Tai
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgeėlų. Mes Tarpinin
kaujame Iušųrance Kompanijoms lr Spulkoms.
Inšurinatue automobilius, namus ir kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY
2456 Wcst 6»th Street
Telefonas Hemloek 0060

tų balandžio 16 dienos aktu

GRABORiAI:

S, D. LACHAW1CZ

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY

darbų kalėjimo, o kiti — ka

namą

Belmonte

tyk O’Reilly priešais Belmont parloriaus setą, nuo
stotį. Tel. Ddwners Grove ‘garantuotą, 8 šmotų
8092 Y 1

’sios setą, 4 šmotų

kandžių
stalavomiegamo-

sios setą, 5 šmotų stalo setą, .2

Greitam pardavimui naujas Wilton divonus 9x12, maži dimedinis, 2 fl. namas po 6 ir 7 vonai, lempos, paveikslai, vei
lrn.mbft.rtuM. Visi moderniški j- drodis. Tikras bargenas. Mutaisymai. tiltu vandeniu šildo Įsų nugabenimas. Parduosime
mas, augštas stogas ir beiz- skyrium.
mentas. Randasi arti šv. An
Mrs. WINNER
tano liet- bažnyčios.
CICERO STATE BANK
8228 Maryiand Avenue
Cicero Av. & 25 gatvė
Imas apt., ties Cottage
v
Cicero, UI.
Grove Av. Tel. Stewart 1875
Matykit p. B. R. Drake

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Tel. Boolsvard 2214

M. YUSZKA <ft CO.
PLUMBING « HEATIMG
Kaipo lletuvla lietuviams patar
nauju kuogerlausta
4624 20. PAULINA

MORTGECIAI-PASKOIOS
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų.
Perkame real estate kontraktui

Internationl Investment
Corporation
Kapitalas 2600.000.09
2804 SO. KEDZIE AVENUE
ToL Lafayette 6738-8718

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Ijoans A In.*mranc<*
Perkam Parduodam
Mainom Namus

Lotus. Farmas
Stanius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės lr kur yra lr kas yra.
Perkam notas 8nd morgagn Ir pa
rūpinant 1, 2nd morgage lengvoms
Išlygoms.
Teisingas lr greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0455

