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Katalikai paaaullonya turi kilnų ul- 
davlnl, — (neiti ( ielmynaa lr | rl- 
luotnęoį Kriataua mol-jlų, atnaujinti 
įmonių dvasią. JSzaua Širdies rleipa* 
tavlmaa milijonų Širdyse — tai musų 
užduotis. “Draug-aa” padia Jums t* 
apaštalavimo darba atlikti. Užtat, 
skaitykite lr platinkite “Draugų."
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“Dratigas,” 2334 So. Oakley Avenue enteked as second-class mateh march si. i9i6. at chicago, Illinois under the act of march s, 1879 

=9SF

“Draugas” atstovauja organlsuotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas. “Draugas" 
džiaugiasi didele kaUllkų parama h 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie- i 
tellikl Jausmai.
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ATSISTATYDINO VOLDEMARAS SU KABINETU
IŽDO MINISTERIS TŪBELIS ĮGALIO

TAS SUDARYTI KASINĖTA
DETROITE SUDEGE KABARETAS; 

ŽUVO 16 ŽMONIŲ

Britanija Reikalauja Francijos 
Nusiginkluoti

23 DARBININKAI ŽUVO ANGLIŲ 
KASYKLOJ, VOKIETIJOJ

i

BRITŲ KARIUOMENĖS STOVYKLA TRANSJORDANIJOJ

:x

Papildomos Žinios Del
Plečkaičio Sugavimo

Berlynas. IX-6 (Elta). Ži-Įir įvairesnė. Tada žymiai dau- 
niomis iš Eitkūnų, miške ties giau buvo vidutinių ūkių at-

Ui

Kasubenu, Stalupėnų apskr., 
vokiečių policija suėmė lietu
vių emigrantų Lenkijoj vadą 
Plečkaitį ir jienkis jo sėbrus. 

Į Pas suimtuosius rasta du šau
tuvai, 6 revolveriai, 6 ranki
nės granatos, G sunkiosios bo
mbos ir didelis kiekis amuni-

stovij, o dabar didžiausia eks- 
pon. iš dvarų. Buvo išstatyta: 
arklių daugiausia sunkių ar- 
dėnų—170; raguočių 30, kiau
lių keletas. Keleto dvarų ja
vai, labai gražios daržovės ir 
vaisiai Dotnuvos Ž. U. Aka
demijos mokomojo daržo, p.

'cijos. Suimtieji pareiškė, kad jNacevičiaus vedamo. Lipdybos 
'jie jau dveji metai gyveną j ir medžio dirbiniai Kalnaber- 
! Lenkijoj ir norėję pereiti žės nepilnamečių nusikaltėlių

SUIRO LIETUVOS MINIS- 
TERIŲ KABINETAS

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Atsistatydino Lietuvos minis- 
terių kabinetas ir iždo niinis- 
teris J. Tūbelis Įgaliotas su
daryti naują kabinetą, ty. 
naują valdžią.

BRITANIJA PRIEŠ 
FRANCIJĄ

Lietuvon atlankyti ten savo įstaigos. Kelios atstovės rank-
Tai Britų kariuomenės dalis Amman’e, Transjordanijoj. Ji pašaukta malšinti ara- artimuosius. Visi suimtieji bu-!darbių ir audinių. Gražiai

bus. Turi šarvuotus automobilius ir orlaivius.
su-

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Kadangi Francija nemano sa
vo apsiginklavimo mažinti ir 
tuo, būdu ji kitas valstybes 
verčia išlaikyti dideles kari
nes jėgas, Britanijos valdžia 

S Francijos valdžiai paskelbė į- 
lokią žinią ga\o iš Kauno Į spėjimą. Duoda suprasti, kad

16 ŽUVO, APIE 50 
SUŽEISTŲ

DETROIT, Mich., rūgs. 20. 
— Praeitą naktį po vidunak
čio čia įvyko baisi nelaimė.

CHICAGOJE
■ ■ ■ ■" ■

KARDINOLAS PAŠVEN
TINS KLEBONIJĄ

ivo sukaustyti geležiniais rete- 
i žiais ir padėti Į Stalupėnų ka
lėjimą. Didelis kiekis ginklų,

Kabarete “Study Clubn
laikraštis “Exchange Tėle- Britanija ims smarkiau gink- kur apie 100 vyrų ir moterų 
graph.” • luotis ore, jei Francija ir to-| linksminosi, staiga kilo gais-

liaus bus stipriai apsiginkla- Į ras.

Šveneiausiojo Vardo kated
ros naui^ iklebonija baigta 

statyti ir j naujus namus 
pašventins Jo Eminencija Ka-

AUTOMOBILIŲ AUKOS
Dvi jaunos moteriškės ir kurie rasti pas suimtuosius, 

vienas vyras pavojingai su- rodo, kad jie, greičiausia, ruo- 
žeista, kada du automobiliai sėsi kokiam nors rimtam ate- 
susikūlė Drexel boulvardo ir ntatui. Esame pagrindo ma- 
45-os gatvės skersgatvy. Inyti, kad Plečkaitis ir jo sėb-

tvarkytas ir vaizdingas Ag- 
ranomijos Biuro “Kali” ka
mpelis, rodantis diagramomis 
bandymo laukų fotografijomis 
ir gyvais pavyzdžiais trąšų į- 
taką į derliaus padidėjimą. 
“Lietūkio” ir vokiečių bend
rovės “Rekordas” konkuruo-

Sužeista E. Barlow, 20 m.; ™i . nUS,is““« 1 J4 ffiaSinos ir K“'
Mrs. P. Niep, 24 m., ir J. Ma- lraukm|’ kun“° ' 1“' ^' °J apS,lMkė

- s ’x —— * ršum 3000 asm.čiunas.

NUŽUDYTAS MAKEDONŲ vusi. 
VADAS

LONDONAS, rūgs. 21. —
Varna mieste, Bulgarijoj, ne
žinomi žmogžudžiai nužudė 
makedoną revoliucionierią va
dą Barbarovą ir jo draugą.

AFRIKOJ ATRASTA 
SIEROS

JOHANNESBURG, Pietų 
Afrika, rūgs. 21. — Praneša, 
Pietvakarų Afrikoj užeita že
mėje dideli plotai sieros, ku
rios kiekybė ar tik nebūsianti
lygi Chile sieros sluogsniams.

—. reikalais.

MACDONALD IR SNOW- 
DEN PAGERBIAMI

LONDONAS, rūgs. 21. — 
Londono miestas išsprendė su
teikti aukščiausią pagarbą —

Kabaretas buvo antrąjam 
namų aukšte, apačioje-gi krau 
tuvė. Langai buvo arba aklai 
užkalti arba geležiniais virba
lais aptaisyti. Tas pačiam vi- 
dumiesty.

Liepsnos ūžtelėjo iš apačios 
laiptais, kuriais išbėgti nebu-

Stanley Golmanas, kurs su 
Mačiūnu važiavo, lengvai su
trenktas.

Moterims šoferiavo Mc-

miesto laisvę — ministerią pi- vo galima. Ir tai buvo viena- 
rmininkui MacDonald ir iždo tinis išėjimas, 
ministeriui Snowden. ! Kilo pasiauba. Kol gaisri-

Kaip žinoma, Londono mie
sto korporuotė yra konserva-

ŠVENTOJO TĖVO AUDI
ENCIJOS

rdinolas Mundelein. Katedros 
kunigai į naujus namus per
sikels pirmadienį.

Šiandie Jo Eminencijai su
eina 20 metų kaip vyskupu ko- Kiver Sanders, negras 
nsekruotas. Tad tų sukaktu
vių minėjimas perkeltas Į ryt 
dieną bendrai su klebonijos 
šventinimo iškilmėmis, i

Klebonijos šventinimas į- 
vyks kaip 10:30 ryte ir tuo-

< ninkai įsigavo j vidų, 7 mote- 3ans apeiSPĮ katedroj
rys ir 9 vyrai žuvo ir apie 
50 kitų sužeista. Keletas su-

tistiSkus kūnas, gi abu minis-, varĮfiĮU iks
tenai yra socialistai.

Abudu pagerbti už jų pa- Į Spėjama, kad gaisras galė- 
vykusį darbavimąsi Britanijos ; 3° kilti nuo pamesto ant laip-< jęea]y.

tų neužgesinto cigaro ar eiga-1 

reto.

bus celebruojamos iškilmingos 
Pontifikalės Mišios. Celebruos 
vyskupas Sheil. Pamokslą sa
kys St. Mary of the Lake se
minarijos rektorius monsign.

23 ŽUVO IR 25 SUŽEISTA

ROMA, rūgs. 18. — Pasta-L SAARBRUCKEN, Vokieti- 
romis dienomis Šventasis Tė-P8? rugs- 20. St. Charles

DIENRAŠTIS PAKEISTAS 
SAVAITRAŠČIU

demaras grįš iš Genevos į 
1 Kauną. Tardymas tęsiamas, 
i “Vonvaerts” praneša, kad 
kartu su Plečkaičiu suimti 5 
plečkaitininkai yra: Daukša, 

, Pilipavičius, Kreiženko, Že
maitis ir Zelenka.

Sausųjų žygiai

Iš "VVashingtono praneša, 
kad tenai prohibicijos komisi- 
onieriaus ofise išspręsta Chi
cago ir apylinkes būtinai ap-

DIDELĖS IŠKILMES 
ROKIŠKY

VATIKANO SU PRŪSIJA 
SUTARTIES TURINYS

ROMA, rūgs. 20. — “Actą 
Apostolicae Sedis” paskelbta 
oficialis Šventojo Sosto su 
Prūsija rugpiflčio 13 d. pasi
rašytas oficialis konkordato— 
sutarties turinys.

I Sutartį sudaro keturiolika

vas į audiencijas priėmė ne
mažai maldininkų ir keletą į- 
žymiųjų asmenų.

Antradienį priimti du Mal- 
tese vyskupai, su kuriais au
diencija tęsės ilgiau poros va
landų.

Antradienį priimtas Airijos 
valstybės vidujinių reikalų 
ministeris R. Mulcahy ir jo 
padėjėjas McCarron. Abu mi- 
nisteriai buvo su žmonom. Ai
rijos valdžios vardu jie Šven
tąjį Tėvą sveikino dėl kunigy
stės jubiliejaus.

Tą pat dieną šventasis Tė
vas audiencijon priėmė arki
vyskupą Benedetto, nuncijų 
Brazilijai. Po to tuojaus pri
imta 30 maldininkų iš Brazi
lijos, kurių priešaky buvo Cu- 
yalm arkivyskupas T. de A- 
quino Correa.

anglių kasykloj sprogimas su
kėlė gaisrą požemiuose. 23 da
rbininkai žuvo ir 25 sužeista. 
Gaisras neužgesintas.

ROMA, rūgs. 20. — “Unitą 
Cattolica,” vienas seniausių 
katalikų dienraščių Italijoje, 
kurs leidžiamas Florencijoj, 
pakeistas savaitrašču.

Mokyklos be šilumos

Iškelta nusiskundimų, kąd 
pastaromis dienomis pakilūs 

šaltesniam orui, kai kurios 
valstybinės, (publiškos) moky
klos nebuvo apšildomos ir vai
kai turėję šalti.

Kalbama, kad neturima ku
ro.

®T A,d-.B0kj5ky ivTko straipsni, ir protokolas. Nu- 
dideles iškilmes. Buvo mini- . . _ - •• • j-• m x-i i • v , ■ „ ..... , statoma Prūsijoj diocezijomssausinti. Tam tiksliu čia bus mos 10-ties metų Rokiškio at- • .• . . * naujos ribos, vyskupų skyn-

ivadavimo nuo bolševikų ir 10- _ • .. ....■ . „ * mai, diocezijoms palikimai ir
ties metų saulių sukaktuvės. , . .. • .. , . ..i . . bažnytinių savasčių bei reli-į Be to, buvo atidarvtas panų-1 . . , , . ...! ,, . . ; T . * i gmių trobesių teises.

-ūkias zuvusiems uz Lietuvos A_vix • A • • vi ... ...... Dvyliktuoju straipsniu lie-
Areštuotas plėšikas David neP ansomj bę ir žemės fl- ^ja,nas kunigijos paskirsty- 

Chapman, 18 metų, kurs ne-i lo Par0(^a- mas, pripažįstami Breslau,
senai atvykęs iš Škotijos, ma- Į Paminklo atidarymas įvyko Bonn, Muenster ir Brauns- 
tyt, bus pasiųstas atgal į Sko- į 13 vai., kurio metu buvo pa- berg Universitetuose teologi-

prisiųsti specialiai agentai.

Gal bus pašalintas iš 
Amerikos

tiją.

KAITROS PADARĖ MILI
ONUS DOLERIŲ NUOS

TOLIŲ

sakyta eilė kalbų. Paminklą a- niai fakultetai. Taipat nusta-
tidarius buvo šaulių paradas, 
po kurio 14 vai. 30 min. buvo 
atidaryta ir žemės ūkio paro
da. Po to atviram ore įvyko 

• bendri pietūs, kuriuos dalyva-

DIDŽIAUSIA PASAULY 
BANKA NEPAPRASTA KALNUO

SE NELAIMĖ
NEAV YORK, rūgs. 21. — 

The National City banka su
sijungia su Corn Exchange

VIENNA, Austrija, rūgs. 
21. — Dviejų austrų, kalnais 

Bank Trust Co. Ernus abi ka- ilaipiotojų, lavonai atrasta gi
rtu sudarys didžiausią pašau- ^os kalnų spragos dugne.
ly banką.

PO KARŠČIO TUOJAUS 
ŠALTIS

NEAV YORK, rūgs. 20? — 
Dideli kelių dienų karščiai čia 
staiga pranyko, kada vakar 
atšalo ir pasirodė pirmosios 
šalnos.

Štai kaip tie nelaimingieji 
žuvo: Ilgos virvės galais su
sirišę jie lipo j kalną. Vienas 
jų paslydo ir krizdamas že
myn kitą nutempė. Abiem kri
ntant į gilią spragą staiga 
virvė užkliuvo už uolos.

Abu tokiu būdu apie 24 va
landas ore kibojo. Pagaliau 
virvė trūko ir abu užsimušė.

6,000,000 dol. bonų

Chicagos gaisrų komisionie
rius Goodrich aldermonų ta
rybos finansų komiteto reika
lauja ateinančiais rinkimais 
mažuoju baliotu piliečiams 
duoti balsuoti 6,000,000 dole
rių bonų laidą. Pinigai reika
lingi gaisrininkų naujoms sto
tims ir kitokiems reikalams.

Evanstono gyventojai

CHICAGO, III., rūgs. 21. — vo 800 šaulių ir svečių. Čia 
Nuo buvusių kaitrų ir ilgų vėl buvo pasayta eilė kalbų, 
sausumų vidurinėse vakarų 16 vai. miesto sode šaulių rin- Į rta. 
valstybėse daug nukentėjo ko- ktinė padainavo ir atliko spo- 
mai. Milionai dolerių nuosto- rto mankštas. 21 vai. įvyko 
lių atlikta. bendra Rokiškio inteligentų

Šios valstybės daugiausia vakarienė, 
nukentėjusios: Illinois, Nebra
ska, South Dakota, Iowa, Ka-

Iškilmėse dalyvavo apie 20,- 
000 žmonių, jų tarpe visų pa-

nsas ir Missouri.

PREZIDENTUI PRANEŠTA 
APIE GERBŪVI

AVASHINOTON, rūgs. 20.
Evanstonas, Chicago prie- - - Šalies prekybos laikraščių

mieštis, šiandie turi 67,500 gy
ventojų. Apskaičiuota, kad 
1950 metais turėsiąs 140,000 
gyventojų.

30 redaktorių vakar Baltuose 
Rūmuose prezidentui Hoove- 
r’ui pranešė, kad visoj šaly ge
rbūvis žydįs.

toma, kad visos svarbesnio
sios diocezijos gali turėti se
minarijas.

Tečiaus visam konkordate 
nei vieno žodžio nėra apie ti
kėjimo pamokas mokyklose. 
Tuo klausimu kol-kas nesuta-

BELtEVILLE, III., rūgs. 
20. — Vakar lįjant pirmu ka
rtu šio rudens laiku pasirodė 
pirmasis sniegas.

CHICAGO IB APYLIN- 
kraipų Rokiškio apskrities a-Į KĖS. — Išdalies apsiniaukę; 
kademinis jaunimas. “R.” i temperatūra palengva kįla.

ŽEMĖS ŪKIO PARODA

Kėdainiai. Rūgs. 1 d. Kė
dainiuose buvo atidaryta dvie
jų dienų paroda. Prieš treje
tą metų įvykusi paroda, paly
ginant su dabartine, buvo kur 
kas turtingesnė eksponatais

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
Vokietijos 100 markių 23.80
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uDRAUGASn
OMna k**U«u. Ifekjmu aekmadlanlM

PRENUMERATOS KAINA; Metama — »•.••. p»- 
Ml Metų — tl.M. Trinu Mėneetame — )J.M. Vienam 
Mteeetnt — TSa Europoje — Metama Pneel Me
te — )<M, Kopija Ala

Reodradarblama lr korespondentams raiti) negr*- 
■aa, Jei neprašoma tat padaryti lr neprlslunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

ReCaktoriua priima — nuo ll;M IW U: M vaJ. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalaTua 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
vat po piet

kalėjimai pasidarė permaži, padidėjo žmonių 

mirtingumas ir t. t.
Gyvenimas jau skaudžiai pamokė, kad 

girtuoklio nepadarysi blaiviu, atimdamas iš 
jo bonkų degtinės ir jų ar tai ant aukštesnės 
lentynos padedant, ar tai į tamsesnį kambarį 
užrakinant. Jis atras kelių įsilaužti ir visų

bonkų išlaks . iVaršavos korespondentas pra-
Nepadarys žmogaus blaiviu nė ilgas ka-neša apįe darbininkų padėtį 

Įėjime laikymas, nė kitokios bausmės. ''Lenkijoj

ĮVAIRUS straipsniai
DARBININKŲ PADĖTIS 

LENKIJOJ..

Vienam Lvovo laikraščiui iš

mus”

VALOMI SOSTINĖS PAMINKLAI.

t

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY EBIEND

Publlebed Daily, Ezcept Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — M-M. Slz Months

- Three Months — 11.M. One Month — Tie.
Burope — One Tear — $7.M, Slz Months — fl.M, 

•jup» — .Mo.
Advertlslnt ln "DRAUGAS” brinss best resulta 
Advertlsink rates on appUoatlon.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ave., Chieago.

DIENOS OŠIMAI
PRIEVARTOS KELIU.

Žmogus iš prigimties nemėgsta prievar
tos. Tačiau prievarta kai kur yra reikalinga. 
Jį yra reikalinga darbo atžvilgiu. Be jos di
desnio darbo nepadarysi, be jos tėvai vaikų 
neišmokintų dirbti, nepriverstų prie mokslo.

Jei prievarta kai kam reikalinga darbo 
žvilgsniu, ji kenksminga žmonių dorinimui ir 
knlturinimui. ,

Mes visi labai gerai žinome alkoholio 
kenksmingumų žlmonių sveikatai. Mes labai 
gerai žinome pasėkas, kokias atneša girtuok
liavimas. Jis dažniausia priveda žmogų prie 
dorinio supuvimo, prie ekonominio bankruto. 
Žodžiu — pripažįstame, kad girtuokliavimas 
yra aršiausias žmonių dorovingumo priešinin
kas, su kuriuo Katalikų Bažnyčia visuomet 
kovodavo ir kovoja.

į mėnesį mokama po 9 
ligi 20 auksinų. Kaip tėvai, 
taip vaikai gyvena nešvaru
muose ir tamsybėse. Kerosinas 
nepigus ir tai vienatinė prie 
monė šviesai. Kas daug nau
doja kerosino, tas, sakoma, 
turįs didelių patogumų.

Neturi pakaktinai nei šilu
mos atėjus žiemos laikui. An- j 
glių arba malkų gali įsigyti į 

tik maisto pasigaminimui. Tuo. 
laiku tad visiems ir visa šilu-i 
ma. Apie švarumų — kų’ sa-1 

kyti, jei muilas brangus. Butų 
nemažai pasityčiojimo, jei 
kurs šeimynos narys pirm vai- j 
gi o panaudotų muilų rankoms t 
nusiplauti. Tie žmonės nega
li ir norėdami apsisaugoti Ii 
gų. Bet jie nuolat raginami 
švariai gyventi, užsilaikyti. 
Gražus dalykas teorijoje, gi 
praktikoje — kas gali klausy-

Kų pasakėme dėl prievartos žmonių blaj-, Kaip vigį Ue> kurh.
vinimo klausimu, t$ patį tenka pasakyti !nebetenka sutikti kavinėse te
žinomų dorovingumo kėlimo reikalu. Ir čia atruoge ir aliejose> ražo ko’res. 

prievartos kelias tik neigiamai gali paveik- dent apie kuriuos suži.

u’ i, ; dilinome tik iš trumpų žinučių
Valstybė, kuri mano griežtu įstatymų ke- lalkragčiuose> kad vienur ar 

liu savo piliečius padaryti dorais, ištikimais kitur nedftrbas padidėj0 arba 
ir blaivais, savo tikslo neatsieks. Abejotina, sumažėjo? Trumpas atsaky- 
ar įstatymu girtuoklis galima padaryti blai-^. Lftbai vargingai> teip
viu, vagis, žmogžudys bei paleistuvis geru, kad blogiau neį but negaji
doru žmogumi. į Kad patirti tų vargingų gy-

Valstybė ir geri jos įstatymai gali tiMvenįmą, reikia pirmiau dirs- 
padėti piliečių dorinimo ir blaivinimo darbe. Įebd į skaitlines, kilogramus
Bet 'patį darbų sėkmingai dirbti galima tik įr auksinus> Tik tada bus ga- 
einant religijos ir . tinkamo švietimo keliu. lima taį viga suprasti<

Ne daugybe įstatymų, ne kalėjimų didi-; Varšuvos laikraščiai paduo- 
nimu, ne prievarta žmones galima padaryti da nuo darbininkl| žmonių ap-
gerais, bet tinkamu švietimu ir religiniu turįmas savo paj^mų ir išlaidų į ti tų raginimų. Tad darbinin 
jaunimo auklėjimu. Tų žino katalikai, kurie- gąmatas. Tos sųmatos yra vi-.kai su žmonomis ir vaikais 
didžiausiu susirupinimu auklėja savo vaikus, gokiog ir įdt>miftp> Visuomenė I dažnai serga ir nemažas skai- 

kad juos padarius gerais ir ištikimais vals-' gana gu jomįs susipažino. Tad čius perskelia į kapus 
tybės piliečiais. Katalikai labjau tiki į moky-',^ ląikas butų kitų

klų statymų, negu į leidimų milijonus dole- priemOnių, kad pagerinti tie

ms vargdieniams padėtį.

Imant aplamai, šeimyna iš 
4-6 narių į mėnesį turi 50 ii

rių naujiems kalėjimų rūmams.
Valstybė, žinoma, turi turėti baudinio

pajėgų, nes daugeliu atvejų ji neturi kitokių
priemonių savo ekzistencijos protekcijai. , „v *, ... . .1 * .. aukščiau auksinų pajamų. Kai
Tačiau geriau yra išsisaugoti blogo, negu ji
bausti.

Nesenai vienas didžiulis New Yorko dien-

kuriij darbininkų šeimynų pa
jamos siekia ligi 150 auksinų

. į mėnesį. Šiame atsitikime dir-
raštis pastebėjo, kad švietimo išlaidos esan- , . .. , . ,.1 d ’ .. v ba ne vien tėvas, bet motina
čios milžiniškos, bet policijos ir kalėjimų iš
laikymo lėšos dar greitesniu tempu auga. Re
daktorius pastebėjo, kad kas nors yra nege- 

’i ro New Yorko mokyklose.

ir vaikai. Visų uždarbius su
dėjus daiktan štai ir pasidaro

Bet prievartos šiai kovai Bažnyčia ne- 
--imidoja. Rainiu ir kulturingn būdu ji ragina 

žmones laisva savo valia mesti girtuokliavi
mų, pažeidžiantį sielos ir kūno sveikatų.

Bažnyčia gerai supranta, kad žmonių blai 
vinimas, tai ne prievartos darbas, kad griež
tu draudimu tų darbų tik gali pasunkinti.

Ar ne taip buvo su įvedimu prohibicijos 
Jungtinėse Valstybėse. Pravesta griežčiausias 
įstatymas žmonių blaivinimui, milijonai dole
rių leidžiama priežiūrai, kad įstatymai butų 
vykinami, dedama didžiausios bausmės, pa
naudojama ginklai, o girtuokliavimas eina 
dar pilnesne vaga, negu jis ėjo prieš prohi- 
bicijos įvedimų.

k
Bet iš to iškilo ir daugiau blogumų: žmo

nes išmokino laužyti įstatymus, demoralizuo
jama jaunuomenė, padidėjo žmogžudysčių ir 
kitokių nedorybių ir nusižengimų skaičius,

Čia reikia pridurti, kad tas “kas nors” 
negero yra ne New Yorke, bet visose Jung- 

i tinėse Valstybėse, kas gali labai skaudžiai 
j atsiliepti i šalies gyvenimų .

Negali būti geras švietimas ir auklėjimas 
tose mokyklose, kuriose jokių pastangų ne
daroma sustiprinti vaikuose dorų, jų valių 
Be to negalima išauklėti gerų ir blaivių pi
liečių.

Taigi ne. prievarta kankinamais pilie
čiais valstybės remia savo ateiti, bet mokslu

(Pabaiga)

Gražios įtekmės dvasiškija gali pa
rodyti Lietuvos Vyčių organizacijoje. Čia 
kaip tik reikėtų visiems dvasiškiams ko- 
daugiausia pasišvęsti ir šitos organizaci
jos dvasių tobulinti. Geras tėvas ir gera 
motina savo vaikelį seka ir globoja. Pa
našiai ir dvasiškija privalėtų sekti visus 
šios organizacijos darbus ir veikimų ir 
kas yra bloga ar taisytina, kuogreičiau- 
sia savo nurodymais pataisyti. Jau ne 
laikas, kuomet blogos tradicijos įsigyve
na. Nors Lietuvos Vyčių dvasia ir siekiai 
yra kilnus ir gražus, bet atsiminkime, 
kad priešas laukia už tvoros kaip liūtas 
kų praryti. Jeigu priešas įveikia ir su
brendusį žmogų, tai nieko stebėtino kaip 
pamatome jaunimo silpnybes, nes daugu
ma jų nežinodami tai daro.

Parapijose yra daug organizacijų ir 
jos visos reikalauja globos, bet už visas 
daugiau Lietuvos Vyčiai, nes jie kaip 
mažas vaikas dar tik pradeda gyvenimų 

ir nemoka savo klaidų be mokytojo tai

syti.

»

Didžiausia pajamų dalis pa
naudojama maistui, bet ir šio1lėja su sveikais papročiais.

• i * . • • '

permaža. Daugelis šeimynų nei į tegalės turėti aukščiausios 
sužiedėjusios duonos dažnai ne laipsnius moksle, 
turi. Mėsa labai retai kada
vartojama, kai-kurios šeimy
nos gal kelis kartus į metus 
susiduria su mėsa.

Daržovės? Tas tai lenkų 
darbininkams nežinoma, išė
mus runkelius, kopūstus ir 
bulves. Pastaromis gali tik

J. A. Valstybių sostinėje, Washingtone, randasi daug pa
minklų pastatytų žymiems šios šalies vyrams. Tie paminklai 
kasmet reikia nuo žemių ir dulkių apvalyti. Atvaizde pa
rodoma, kaip darbininkai “pališuoja” vienų paminklų.

sveikas, niekuomet negalės | Beveik visas vaikų ligas 
žengti pirmyn. Tik tie vaikai įgalima tuojau patėmyti, jei 
ir mergaitės, kurių tėvai auk- tik motina tėmys “pirmus 

ženklus”. Beveik visi vaikai 
parodo vienų ar daugiau ženk
lų, žemiau pažymėtų, ir turi

ta pinigų “krūva”. Bet o ar retaį naudotis, daugeliui, ypač
6 narių šeimynai yra neleng
vas daiktas su ta “krūva” pra 
gyventi. Daugelis šaukias pa
šalinės pagelbos. Ne visi yra 
laimingi tų pagelba — gauti. į 

Kaip įdomios darbininkų pa 
jamos, taip įdomesnės jų ir

miestuose, neįperkamos. Jie 
daug kalbas ir girdi apie vi
sokias5’ daržoves’Jr' skanumy
nus, kas kunui teikia stipru-

įmo, bet tik tiek.*
Tokia tai Lenkijoj darbinin- 

kij padėtis. Patys lenkai sa-
išlaidos. Nei tėvai, nei vaikai darbininkų skurdo nesle- 
neturi atatinkamų avalinių,
nei drabužių. Apie kultūrines 
išlaidas negali but nei kalbos. 
Viena motina išlaidose tarp 

į kitko padėjusi, kad jinai savo

pia.
Darb.

ir religiniu auklėjimu.
»

--------------------- ! trijų vaikų “pramogoms” į
Bolševikai labai garsiai pasauliui kalba : mėnesį išleidusi pusantro auk-

apie taikų, tačiau Rusijos Sovietų kariuome
nės, vadas pareiškęs, kad su kiniečiais kovosiu 
kaip velniai iki paskutinio kraujo lašo. Pas 
bolševikus, mat, visuomet daug skyrėsi žo 
džiai nuo darbų, arba vice versa.

Tat, lai kiekvienas dvasiškis įdeda 
kodaugiausia pastangų į Lietuvos Vyčių 
organizaciją,, tai tuomet susilauksime di
delių darbi/. Tuomet mes įsigysime gar
bingesni vardų visame pasauly.

Stasius Bfldavas.
i

UŽ MOTINOS MEILI
Apysaka.

J

Kada tik Kaune einu pro Karo Mu- 
zejaus bokštų, man tuoj prisimena jaunas, 
atsitarnavęs kariškis, kuris prie savo mo
tinos kapo vakarine dūdele verksmingai 
griežia “Amžinų atilsį”... Griežia, o jo 
pavytusiu veidu sriuvena tirštos, grau
džios ir įkaitusios ašaros... Aiškiai matau 
jį stovintį ir pučiant liūdnų gaidų... Pas
kui jis klaupiasi, lenkias ant kapo ir dęe- 
bėdamas-syerkia... Po valandėlės atsikelia' 
ir tų vakarų dar paskutinį kartą sugrie
žia... Dūdelė nutyla ir užkimšta... Tuo
met jis, sunkiai prislėgtas, eina nesisku
bindamas į namus ir dar kelissyk vis 
atsigręžia pamatyti motinos amžinojo 

atilsio vietelės — kapo...
Mano vaizduotėje tuomet atbunda ir 

ankstybesnis jo gyvenimas.

MOKYKLOS LAIKAS.

Ant motinų puola atsako
mybė apsaugoti mažus vaikus 
nuo visų ligų. Apsisaugojant 
ir tėmijant visus pirmutinius 
ženklus, motina gali daug pa
gelbėti sulaikymui visų taip 
vadinamų ligų, kurios greit 
pasirodo, kuomet vaikai pra
deda mokyklas lankyti.

Yra keturi patarimai, kurių 
kiekviena motina turi laiky

tis: i i 5 f
1. Vaikai turi pavalgyti ge 

rus pusryčius prieš eisiant 
mokyklon.

2. Jiems turi būti duodama 
užtektinai laiko valgyti, kad 
nerytų gerai nesukramtyto 
valgio.

3., Turi dėvėti drabužius pri 
taikintus orui. Turi turėti 
“kaliošius”, kuomet Uja ir 
tam tikrų apsiaustų apsisau- 

lygiai

buti laikomi namie ir žinių 
reikia mokyklai duoti. Pirmi 
ženklai — išbėrimas, skau
danti gerklė', smarkus kosu
lys, karštis, vėmimas, raudo
nos ir ašarotos akys.

Kų motina gali daryti, kad 
neleidus tiems simptomams 
plėtotis.

1. Pašaukti gydytojų, kuo
met skauda gerklę. Nieko ne
laukti.

2^ Neprileisti kitų vaikų 
prie to, kuriam gerklė skauda, 
arba turi kokį išbėrimų.

3. Nepriimti jokių svečių (y 
pač vaikų) į savo namus, jei 
vaikas turi bent vienų virš- 
minėtų simptomų.

F. L. I. S.

Mokyklos dienos neša atsa
komybę motinoms ir tėvams, gojimui nuo lietaus,

sinol

Gi darbininkų šeimynų pa
stogė? Tai arba sušvinkę rū
siai arba kur troškinančios

lygiai vaikams ir jų mokyto
joms. Taip kaip biznyje ser
gantis vyras ar moteris nega-

kaip šiltų apsiaustų kuomet 
šalta.

4. Turi užtektinai anksti ei-
Ii dirbti, taip ir mokykloje ti gulti, kad gautų dešimts va-

viškos. Ir už tuos “pagyveni- vaikas, kuris nėra tvirtas ir landų miegoti.

1.
Buvo vakaras.
Ant uolos, nudraikytos minkštomis 

sumanomi s, sėdėjo dar jauna moteriškė ir 
giliai užsimąsčiusi žiurėjo į upės verpetų. 
Vanduo palengva trynė ir graužė krantų...

Švendrienės sielos ramybę gyvenimas 
žiauriai suskaldė. Tik metai, kaip ji ište
kėjo, ir jau vyras jų pametė... Likusi vie
na, jį kankinos, ilgėjosi ir laukė naujos lai 
mės — nepabaigiamojo džiaugsmo. O ji 
jau buvo netoli... »

Ji labiau susilenkė ir, nuleidusi gal
vų, dar giliau susimąstė. švendrienė gerai 
jautė savo ateitį — ji ruošės likti motina... 
Moteriškei juk ir nėra didesnės laimės, 
kaip drebančiose rankose glamonėti tikrų 
savo kūdiki...

Stipriui ji galvoja ir svaigsta...
Nepaprastai gražus vakaras. Saulelė, 

kų tik nukritusi, dangun beria įsiliepsno
jusius saulėlydžius... Jau ir nerimdamos 
pirmosios žvaigždės kažko krapštosi, pur
tosi, markstosi..,

Upė palengva stuniiasi į priekį,.. Gir
di Švendrienė, kaip vandenyje teleškena 
primirkęs laivukas...

Miško pašonėje kažkas staiga uždū
davo... Žavingai uždūdavo... Švendrienės

mintys išsiblaškė ir kitur nusikreipė... 
Gražus muzikos plasdenimas jos gyveni
mui buvo niekuo nepamainoma laimė. Mu
zikos garsai dar lopšelyje įsidrieskė jos 
širdin ir įaugo, nes visa jų giminė buvo 
muzikalingiausia apylinkėje. Ir ištekėti 
už muzikanto ji norėjo. Bet čia apsivy
lė — tokio vyro negavo. Be to, ir tas 
pats jų apleido...

Sėdi, o sunkios mintys jai galvų sva
rina. Pasižiūri vandens gelmėn — ten taip 
juoda ir baisu...

Klausos: prie miško dudorius vis pu
čia... Keli susibėgę žiogai čirksi be tvar
kos ir poilsio... Kitame kaime — jauni
mas dainuoja...

Švendrienė dar stipriau sutelkė min
tis. Ji vis galvoja apie jį, apie tų, kuris 
dar tik ateis pasaulin... Kažin koks jis 
bus?.. Bet vistik gražus ir jų tikrai my
lės... Ji tarp delnų suspaudė veidų ir vėl 
svaigo...

— Duok, Dievuliau, kad muzikantu 
butų... Tave jis garbins, mane džiugins... 
— krito jai galvon.

Vis sėdi... Dudorius nutilo. Vėl ta pa
ti nebylė vakaro tyla.. Švendrienės širdyje 
sklidžiasi pirmoji motiniškoji meilė...

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Šv. parapijos mokykloje 
mokinių jau yra suvirs 70.- ir 
skaičius kasdien auga. Susi
pratę katalikai gerai žino, kad 
patogiausia ir gerinusia jų 
vaikučiams vieta — parapiji
nėje mokykloje.

2.
Guli ji savo kambarėly pusiaumir- 

ka. O akys taip įvargusios, tarsi suledėju
sios.

Protarpiais Švendrienė pakelia gal
vų ir rūpestingai pasižiūri į silpnų silp
nutį kūdikį... Jis vis miega ir dažnai kvė
puoja... Lupelės vos praviros..

Kų tiktai aušta. Žvaigždės dar tokios 
pat skaisčios. Ant aukšto surėkia gaidys 
ir susipurto. Švendrienė sukruta ir kiek 
prasiblaivo. Atsisėda prie lopšelio ir žuri 
į jį, Steponėlį... Džiaugiasi...

Lapenių kaimo gatve staiga nutrink
si sunkus ratai ir sudrebina patrešusių 
trobelę. Kūdikis krustelia ir tyliai suver
kia... Motinos krutinėję pašoka nusigan
dusi širdis... Viena koja ji paspaudžia lop 
šelį ir ima supti. Kažkų nesuprantamai 
niūniuoja. Galva svyra ir akys vėl trau
kiasi...

Ta pati tyla. Ji liaujasi supus.
Palengva tuksena aptrupėjęs ir dul

kėtas laikrodis. Svirpia vienas bemiegis 
svirplys... Išgraužtame kampe riejasi gob- 
šos žiurkės ir viena kitų gainioja po drė
gnų, grumbluotų negrįstų aslų...

(Bus daugiau)
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Į" Prašau Į Mano Kampelį

Prof. Kampininkas

Vėsoka. Stambūs lietaus la
šai kerta i vagono langus, kur 
nukreiptos visų keleivių akys. 
Važiuojam per gražiuosius 
Šveicarijos Alpius, ir puikūs 
reginiai visus prirakino prie 
lang;ų, gerai, kad jie dideli,

jom gražia ežero pakrante, ( s* 
kur knibėdėte knibžda kuro r- * 
tininkai iš visokių kraštų, pa 
siklausėm puikaus simfonijos 
orkestro.

Lucernos garsenybė —Loe- 
wendenkmal, paminklas iškal-

U
t h
M.

“Lietuvos Žinios“, Lietuvos 
cicilistų laikraštis rašo, kad 
apsivedė Dr-as Jonas Šliupas. 
Apsivedė... tai da mažas dy- 
vas. Dyvas ve kame: jaunave
džiai. šliubų ėmė Šiluvos baž
nyčioje... Šliubų davęs tos baž 
nyčios klebonas., senas dr-o 
Šliupo draugas kun. Jurgai
tis.

Įsivaizduokit: dr-as J. Šliu
pas, aršiausias laisvamanis, di 
džiausiąs Bažnyčios ir kuni
gų priešas, Amerikos laisva
manių, socialistų tėvas, digni- 
toris, kuris nekartų, yra pa
reiškęs, kad visas bažnyčias 
reikia teatrais, šokių salėmis 
paversti, o kunigus varpinėse 
iškarti, pražilęs, paskutinėse 
gyveninio dienose bažnyčiai 
nusilenkė, joj Moterystės Sa
kramentų priėmė!

Jei pirmiau kas butų sakęs, 
kad Šliupas tokį “triksų“ 
laisvamaniams iškirs, visi jo 
“sunai“ butų unisonu (vie- 
nu balsu) pasakę, kad tas 
žmogus, kuris taip sako, iš 
savo locno smegenyno kraus
tosi.

Faktas įvykęs. Šiandien dr.
Šliupas su savo prisiega kur 
nors “medaus mėnesį“ lei
džia ir kažin ar pagalvoja, 
kad atėjus Amerikon žiniai a- 
pie jo šliubų bažnyčioje ne 
vienų jo sūnų laisvamanį gali 
apopleksija užmušti.

Prof. Kampininkas dabar 
lietuviškų priežodį: žilė gal
von, velnias uodegon verčia 
aukštyn kojom: žilė galvon, 
velnias iš uodegos, o visiems 
Amerikos lietuvių laisvama
niams pataria pasirūpinti vel-

ni^iš ten išvaryti kol da žilė nėmįg Dažnai prie pat kainoj Per Vokietiją. Palikdami paminklus, kurių ypač daug gai pralindę pro muitininkus, į kur tik žmonės lankosi arba 
neįėjus j galvų. Anksčiau ar vįrgūnės pamatai prisiglaudu- Šveicarijų dar gavome pasi- laimingam 1870 m. karui su'pradėjom skirstytis, Vilkavi- mato. Pas mus skelbimai dar
vėliau vis tiek įeikės tokia uoj^ baltų, bažnytėlę * gerėti didingu Reino kriokliu prancūzais atsiminti. Užsuka škyje triukšmingais valio at- mažai išsivystę, kai tuo tar-

ar vienuolynų, kurie tartum (24 mtr. aukštumo) prie šaf- i pil}> i Karališkuosius rūmus, i sisveikinome mylimąjį vysk. pu kituose kraštuose joks kad
saugoja žemai, prie kalno “ko- hauseno, bet rubežiaus sunku- blizgančius auksu ir bendrai M. Reinį. ir mažiausias reikalas neatlie

ka. Antra, negražu butų, jei esantį švarutį kaimų arjnų taip pat nepajutome, tik perpildytus prabangos daly- kpiįnnpįp i,p 4 vni (kainas be pasiskelbimo laik-
ai neitų savo tėvo pėdo- miestelį. Į elektros greitukų pakeitė vo kais. Seniau čia patekdavo tik ’ gegiolika dienų nei vienam ne- rašfiuose, per radio ir kit.

kitaip būtume susimušę. Didi- (tas kalno uoloj žuvusiems ko- 
ngos kalnų keteros, kelių tūk- vose šveicariečiams. Viename 
stančių metrų aukštumo, bai- viešbuty pavalgėme abstinen- 
giasi ten, viršuj pilkųjų debe- tiškus pietus, tai buvo p&sku- 
sų baltomis sniego kepurėmis, tinės komiteto vaišės (už mū- 
“Pieno“ upeliai putodami ve- sų pinigus), dar sykį pasižvel 
ržiasi pro didžiules uolas, pa- gę į išdidžias kalnų kateras, 
įvairindami miškais apaugu- sėdome Į vagonus. Gražių vai-į 
sias kalnų pašlaites. Kitoj pu-1 adų mėgėjai (kas jų nemėg- 
sėj, kelis šimtus metrų žemiau sta!) urzgė, kad be reikalo 
— didelė, žalia pieva, iš visų.i užtrukome Romoje ir negali- 
pusių apsupta kabių graudi-1 me nė Ciuriche sustoti.

“operacija“ daryti. Kam lauk 
ti Šliupo amžiaus. Tai rizikin
ga. Antra, negražu butų, jei 
v
mis.

•s . w
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Taip protestonai pakrikštijo juos pasekusius negrus

nepaprastai įdo- kiečių “ dūminis. “ Apie vaka- ministeriai, kunigaikščiai irinumiruS) pasiekėme Karnų,
_ 7“~ i“8’’ ir UŽt<“ maŽa nusi-/» Pirkome »««“ Virt0"- aaiP tik P“? įžymiai žmo- labai „gaudami dėl gau’tarptautinė reklamos paroda,

Raudonosios Rusijos karino- stebėjo, kai viena panelė pa-, bergo sostinė,, Štutgarte. Nuo nes, dabar uz markę eina, kas pažadė,ų lauktuviUi bet, kurioje dalyvauja beveik vi-

mūsų laimei, stoties peronas. !Sų pasaulio valstybių

Vaizdai Šiuo metu Berlyne vyksta

menės šaudymo praktikos vie- tetiškai pasiūlė už juos visas čia, tie, kurie nei gėrę nei va- nori. Visur slėgius dvasių 111a- 
tose pristatyta visokių čuča- Romos bažnyčias ir muziejus, lgę už vienų naktį galėjo mo- sivumas, sunkumas, pilkumas, 
lų, kurios pavadintos įvai- Perdaug,nenustebino nei gar- keti po 18 litų, persėdo į mie- Po pietų, kaip susitarę, su 
riais komunistų neprietelių susis Sant Gotthardo tunelis,' ganiuosius vagonus. sirenkam didžiuliam žvėryne

vardais. Viena tų čučaln pa- j 15 klm. ilgumo, išraustas per J Vysk. Reinys, jau nežinau čia ir užmiegotom akim šį tą 
vadinta Trockiu. : tuo pat vardu kalnų, virš 3-jų kelintų kartų, vizituoja savo galima matyti, ypač įdomu

Trockis, kaip žinote sėdi klm. aukštumo. Mat, prieš tai j “diecezijų,“ kurios plotas — puikiai ir turtingai įrengtame 
Konstantinopoly ir iki šiol' perlindom apie 20 mažesnių' trys vagonai, kuriuose kelio-, akvariume. Spėjome kiek pa

jam nebuvo nei šilta, nei šal-į^P0 4—5 kilometrus) tunelių lika “parapijų.“ Kiekvienas j sivėžinti geležinkeliu ir 2 auk
ta, kai buvę jo garbinto jai *r ^au ne vien$ norėjom per- klebonas, o vikarų kai kur štų. autobusais, bet kiek čia

šaudo jo vardu čučula Bet krikštyti Sant iGotthardu, tik (daugiau kaip parapi jonų. Tai- gali per tas kelias valandas
laikrftščiai rašo. kad nastaruo-1 v*s atsirasdavo protestuojan-1 gi, dvasiškai buvom smarkiai apžiūrėt miestų, kuris užima 

čių. ' aprūpinti, nes kiekvienas kle- 88,000 hektarų plotų.
ju laiku jau ir jam pačiam 
ima darytis šilta, nes komu
nistų čeką slaptai nuteisus' nePasijut°me, kai pasie- 
Trockį mirti ir deda pastangų Br™en. Tai vienų vie-

jį grąžinti į Rusiją.

atscc--
vai. Parodos obahis toks:, 
“Kaip žmonės gali žinoti, ką 
sveikas jiems siūlai, jei jiem? 
to nepasakysi ?

Seniau skelbimų arba rek
lamos tikslas buvo pritraukti 

Reklama tai yra skelbimą- jP^kėją, o dabar — parodyti 
sis arba garsinimasis savęs j daikto vertę. Vadinasi, ne ap- 
arba savo 'prekių, biznio, už- gandini'j imas bet tikras sn- 

siėmimo, verslo, išdirbinių pažindinimas su prekių ruši- 

laikraščiuosė ir visur kitur, nū ir verte,

buvo beveik tuščias.
J. Staniškis. 

(Pabaiga).
Kaunas, 1929 liepos 31 d.

Keturių Kantonų ežeras. J bonas visų laikų, kaip ant dėl- Į Bar sykį gerokai pasigrū- 
no, matė visų savo “parapi- mę “dėl kampo“, kur pasku- 
jų,“ o vyskupas taip pat vi- tinę naktį galėtume priglausti 

šbučių miestelis ant Keturių zituodavo iš vakaro ir iš ry- svyrančių galvų, pasidalinau; 
'Kantonų ežero kranto, vienas to. Ir pamėgome mes tas Jo I “parapijas“ ir visu greitu- 
, tų, taip išgarsėjusių Šveicari- Ekscelencijos vizitacijas ir mu pasileidom namo. Kadan 
jos kurortų. Čia mus sutiko. laukdavom, bet vyskupas da- gi apylinkės jau matytos, ta. 
nekantriai laukęs kun. Dr. Po, žniausiai užsukdavo Iš nety- snaudėme visai be sąžinės 

7 ; Į dolskis. Nuvykstame į puikų' čių. Kiekvienų jis maloniai graužimo. Miegodami peršliau
būtį (per 1200 kambarių!) ir Grand Hoetel viegbuti, kuris!pašnekindavo, pajuokaudavo, žėm lenkišką karidorių ir sku 
skubėjome į stotį. Per kelias ' ant pat ežero kranto ir i§ §e.. Visados jis susirūpinęs tik ma- binom praustis, nes artinos 
minutes jau buvome vagonuos. gto aukšto vėl turime nepa_ ldinįnkais, save visai užmirš- lietuviška s rubežins. Laimin

ta atsisveikinome nenuilsta- prastaį grafų reginį. Dar ii- damas, tai mūsų kelionės Ge
mų savo vadovų p. Macevičių, gaį sėdėtum vakaro prieblan-' rasis Ganytojas, 
uns, pr ėjęs nuo Florenci- doj baikone> žiūrėtum į nyks-* Kaip tik kurioj kupė imda-

jos, per ištisas 9 dienas lydė- tančias, tai vėl pasirodančias - vo reikštis nuovargio ar nuo- 
jo inus, padėdamas išgauti vi- kainų viršūnes, klausytum o- bodulio žymės, reikėjer tik pa 
souus papiginamus, palengvi- §įanė^ ežero bangų, bet atsi- sirodyti maloniai bešypsančiai 
nimus ir teikdamas paaiškini- minus> kad 5 val rejkėg prof. kun. Česaičio galvutei—
mų muziejuose ir kit. Kai ku- jau pugry^įautį, q paskui dvi ir vėl ten įsiviešpataudavo Ii- 
ne atsiskyrė ir nuvažiavo į naktig praleigti vagone? rggj nkgma, draugiška nuotaika 

. raneuzijų, taip pat atsirado uio pu;kumag sumažėja, ir ei- tai mūsų kelionės gaivintojas, 
prapuolusi kelių kunigų į §varutę> minkštų lovų. j Gerbėm, gal daugiau iš bai-

Sekmadienį 6 vai. mes jau mčs, rimtų kun. V. Mieleskų, 
laive, plaukiame per ežerų į nes Ji® mums visokius mokes- 
Lucernų ir vėl gėrimės uolo- Sius uždėdavo. Su juo derė- 

Šveicarija visai netoli. Arti-'tais kalnų skardžiais. Pats e-|tis visai nesisekdavo, nieko 
nantis prie rubežiaus, mūsų žeras susideda iš 5, lyg ir at- nenuleisdavo, jis net piktin- 
damos susirūpino savo naujo-1 skirų, turinčių net savo at-' davosi, kai italai atiduodavo 
mis šilko skaromis, suknelė- skirus vardus, ežerų ir užima' trečdalį ar dar mažiau už- 

mis ir kitokiu bagažu, nes ma- 115 kvadratinių kilometrų, kai prašytos kainos, pas jį buvo 
lonėjo, kad muitininkai jo ne-' kur iki 214 mtr. gilumo^ | tvirtos kainos, tai mūsų ke- 

pastebėtų. Apie 4 vai. pasa-l Keturi kantonai supa šitų Įlionės maitintojas, 

kėme Italijai addio, kai kas a ežerą, trys jų (Uri, Schwyzį Berlynas. Pirmadienį 9 vai. 

rivederci .(ligi pasimatymo) įr Unterwalden) pirmieji su- šiek tiek nusiprausę išlipome 
ir atsidūrėme Viliaus Telio tė- darė vad. “Bund“ — busimo-' moderniškiausios Europos so- 
vynėje, muitinės baisumų nei gįos laisvosios Šveicarijos stinės didžiulėje stotyje. Čia
nepastebėję. (branduolį. Čia vyko garsieji mus sutiko nepaprastas pa-

Chiasso, pasienio stotyje, narsaus šaulio Telio žygiai, siuntinys ir įgaliotas ministe 
persėdom j švaresnius ir pa-1 Šaltas rytas ir stambūs la-' ris p. V. Sidzikauskas, pasiu- 
togesnius šveicarų vagonus. ®ai neleidžia pilnai gėrėtis ntinybės sekretorius p. Sruo- 
Mūsų elektros traukinys neria puikiais krantais ir pačiu e- ga, dar keli tarnautojai ir stu

KELIONE Į ROMĄ.
(Tųsa)

Kriptoje, brangiais akme
nimis išpuoštame sidabro ka
rste, guli Milano arkivyskupo 
šv. Kari. Barrameaus kūnas.

Pačių Dom’o aikštę supa 
puikūs rūmai: Palzzo Reale, 
Arkivyskupo, Galleria Vitto- 
rio Emanuele, šalia kurios ga
rsioji opera Teatro della Sca- 
la. Kiek toliau Pallazzo di 
Brera, kuriuose yra garsiau 
šių paveikslų rinkinys. Įžymi 
taip pat sena Sant Ambrogio 
bažnyčia, seniau šv. Gervazo 
ir Protazo katedra. Tai ge
rinsiąs lombardų architekto- 
riaus paminklas, išpuoštas pui 
kiomis mozaikomis. Čia būda
vo karūnuojami vokiečių im
peratoriai. Iš šitos bažnyčios 
390 m. išėjęs šv. Ambrozijus 
sustabdė imperatorių Teodo- 
zijų ir uždraudė įeiti bažny
čion, kol padarys atgailų. Be
veik kaiminystėje domininko
nų bažnyčia Santa Maria del- 
le Grazie, kurioje yra garsu
sis Paskutinės vakarienės pa
veikslas, Leonardo da Vinci 
darbo.

Buvom nuvažiavę ir į gar
siuosius Milano kapus, kurie

grupė, kurie buvo užsukę į' Sa 
leziečių centrą, Torinų.

Per Šveicariją. Nuo Milano

nors jau paskutiniai iš tos ga- iš tunelio į tunelį, vingiuoja žeru, kurį taip puikiai apdai-' dentai. Berlynas daugumui 

kalnų skardžiais ir vis kopia nav° mūsų garsusis poetas jau nesvetimas, turintis dusyk 
aukštyn, o virtinės pilkų de- Maironis. ' tiek gyventojų, kaip visa Lie-

besij suka apie snieguotas kai-1 Lucerna. Štai ir Lucernos tuva. Likusieji vadovaujami 
nų viršūnes. Sustojam. Žiūriu kantono sostinė su 44,000 gy- P- Sruogos pereina gatve Un-’ 
—Lugano, vieta buvusių len- ventojų. Vienoj bažnyčioj at- ter den Liuden į Platz der 
kų lietuvių derybų. Tas var- likę pamaldas, ėjome pažiūrė- Republik, kur blizganti Reich- 
das prieš kelis metus taip bu- ti “Šveicarijos istorijos.“ Tai stago rūmai, didinga Sieges- 
vo žinomas skaitančiai visuo- paprastas medinis su stogu saule, geležinio kanclierio Bi- 
menei, nes tuolaikinė opozici- tiltas, išpuoštas senais pavei- smarko paminklas ir kit.

rsiosios trijulės (Roma, Ge 
nua, Milanas), bet nemaža 
stebino savo. originalumu. Kai 
kurie buvo nuvykę į taip iš
garsėjusį savo statyba ir ne
paprastai turtingu įrengimu 
vienuolyną Certosa, netoli Pa- 
vios, kuris dabar valdžios pa
verstas muziejumi.

Skubiai pavalgę pietus, at jos (dabartinė pozicija) spau- kalais iš kovų už laisvę ir ne-
sisveikinome milžiniškų vieš- da jį linksniavo ir asmenavo, priklausomybe. Pasivaikščio-

Kiti žiūrinėja stambius, su
nkaus stiliaus pilkus rūmus, II

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greičiausi plaukimai per okeaną pasauly, išplaukimai iš New

Yorko į Southampton kas Sereda vienu Iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGAR1A AQUITANIA MAURET ANIA

o paskui saužemiu J Kauna.
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai J Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie

jų varomi laivai. Trečios 
klesos laivok-ortės J abu ga-

CUNARD LINE

lu Iš Nevv Yorko J Kauną $2*1 
lr brangiau. Atskiri kantb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd.

Chioago. 111.

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Finigu

' - - • * ft ’ ■ ‘

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

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę 
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:

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue, Chieago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 77fll

Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. rvto iki 8 vai. vak
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ŠVENTO RASTO IR ŠVENTOS BAŽNYČIOS 
TĖVŲ PAMATUOTI.

_____________Rašo Seirijų, Juozas.

JAUNIMUI LAIŠKAI.
SVEIKAS m NESVEIKAS 

NUOVARGIS.

Dievui patinka, kada Jani jau
nimas tarnauja, nes Dievas 

jaunimą myli.

Antra priežastis, kurios da 
lei jaunimui tobulintis būtinai 
reikia, yra ta, kad Dievas jau
nimų myli.

Dievo meilė link jaunimo pa 
sirodo iš gausių ■ malonių, ku
riomis jaunimų apdovanojo.

Patyrei jau, mielasis, dide
lės Dievo malonės, jog tapai 
sutvertas, kaipo ir kiti žmo
nės. Tat Dievų privalai va
dinti savo Tėvu. 1

Kad Dievas nori, jog Jį 
Vadintum savo Tėvu, aiškiai 
pasako mums poteriai: “Te- 
ve musų, kursai esi danguje” 
ir t. t. — Jeigu Dievas tavo 
Tėvas, tai kas gi tu esi? — 
Esi Dievo sūnūs!...

Kada atėjai ant žemės, tavo 
siela buvo sutepta pirmutinių 
tėvų nuodėme. Buvai valdžioj 
piktos dvasios. Dievas todėl 
pasirūpino, kad tave iš tos 
belaisvės paliuosuoti. Tapai 
pakrikštytas. Ir, štai, tokiu 
budu paliuosuotas nuo piktus 
dvasios. Tapai Dievo sūnumi 
ir įpėdiniu amžinos laimės. 
Pats Kristus tapo tavo tarpi
ninku ir užtarytoju prie Die
vo, Dvasia Šventa įžengė su 
savo malonėmis ir tuo laiku 
susigiminiavai su Visu dangu
mi. Angelas Sargas tapo tau 
paskirtas globėju.

2) Be suteiktos mums ma
lonės, be Krikšto Švento nie
kuomet negalMume dasi gauti 
dangaus. Be tikėjimo, nie
kuomet Dievo nematytumėm. 
Kas-gi butų, jeigu Viešpats 
nebūtų ant tavęs susimylėjęs?

3) Laimingas esi, kad gi
mei iš katalikų tėvų lietuvių. 
Kiek tai milionų žmonių gim
dami iš nekatalikų tėvų nepa
tyrė tos Dievo malonės. Visi 
tie .žmonės da skaitomi pik
tos dvasios belaisviais.

Laimingas esi, kad tavo 
motina lietuve katalikė, nes 
priklauso prie Kat. Bažny
čios, kuri, kaipo vienatinėj 
šventa, Apaštališka, taigi ti-' 
kra Bažnyčia, paties Kristaus 
per Šv. Tėvų vedama — turi 
laktus dangaus karalijos. Tik; 
vienai jai pavedė Kristus sa-; 
Vo mokslų. Tik viena ji tui5 
Sakramentus ir visokias Die-' 
vo malones. Tik viena ji be 5 
mokindama žmonės neklysta.; 
Tik viena ji užsilaikys iki pa-' 
šaulio pabaigos.

Šv. Liudvikas Pranei jos ka
ralius labiau džiaugėsi tuo jog? 
yra katalikas, negu karaliumi. 1 
Šv. Augustinas, rašydama* 
apie ciesorių Teodozų tų pati 
pasako, kad jis labiau didžia
vosi, jog yra narys Katalikų 
Bažnyčios, negu pasaulio ga 
liūnas (Lib. V cap XX de Ci- 
vitate Dei). Ir tu, jaunas bro-

Ten toli už šilo,
Tenai ant kalnelio;
Rausvutė ugnelė 
Pamažėl! kįlo.

Dunda patrapkėlės,
Čarška kalavijai —
Mūsų brolužėliai 
Priešų nusivijo...

Daug tenai brolelių 
Tėviškėlę gina —
Senų, numylėtų,
Pilį Gedimino.

Toli, toli dunda,
Sunkios patrankėlės;
Arti Vilniaus miesto —
Mūsų s ostinei ės.

Jau arti matyti
Kalnas Gedimino;
Greit iškelsim Vytį —
Būk, sveiks, senas Vilniau!...

' Joninių Papartis.

AS LIŪDNAS STOVĖJAU.
'ii

(Trioletas)
Dangum saulutei nurii 
Aš liūdnas stovėjau lankoje.,
Daina nutilo tuoj grėbėjos
Dangum saulutė nuriedėjus.
Kvapus papūtė tyliai vėjas,
Berželiai jau meldės sustoję...
Dangum saulutei nuriedėjus,
Aš liūdnas stovėjau lankoje...

Myk. Linkevičius.

\ ; j.

i,.

VAKARE.

Aukštuose Nemuno krantuos 
Suskambo daina mergužėlės.
Ji skris erdvėm, ilgai liūliuos 
Švelniais aidužiais laimUžėlės.

_Koks tai paaukšt in imasi ar. sesuo, vertink tų Die-
Kokia tai Dievo meilė! Kaip* vo'malonę. Darbuokis nuo ma

Pavargimas dažnai yra prie
žastimi vaikų piktumo ir ne-

■».... rangumo. Tėvams reikia aty-
Nežiurint kokį darbų dirba-'džiai prižiūrėti, kad jie gautų 

me, visi pavargstame ir tos' užtektinai miego ir tinkamų 
natūralu. (maistų. Dažnai viena iš di-

Vienok, labai svarbu, kad džiausiu priežasčių, kaip vai 
po pavargimo butų gaunamakuose, taip ir užaugusiuose, y- 
užtektinai laiko atsilsėti ir ra nedavalgymas. Nes pervnr-

gęs kūnas reiškia ir pervargu
si skilvį, to sėkmės neturėji
mas apetito valgyti.

atnaujinti sunaikintų energi
jų. Dažnai girdime apie kitus, 
kurie serga nuo persidirbitno, 
arba turi džiovų. Visi juos 
apgailestaujame, vienok nepa
galvojame, kad ir su mumis 
gali tas pats atsitikti.

Kartais mes nežinome, kad 
esame pavargę. Pervargimo 
simptonų yra daug ir įvairių.

Paprasčiausia pervargimas y- 
ra tas, kuris paeina nuo la
bai sunkus darbo ir atakuoja 
tuos, kurie vartoja muskulus
nepratusius prie smarkaus Rugsėjo 3 d. rytų 8 vai. 25 
mankštinimos. Geriausia gy-'m* ^liavos valsčiuj ministe- 

duolė yra poilsis tol, kol nuo-

ftežtudienis, Rugs. 21 a., 1920 
jum m it. '.'.gaBas—

ru, kai kuriomis mašinomis ir 
kitais ūkio padargais.

įGaisras nuostolių padarė a- 
pie 200,000 Etų. Iš ko kilo gai
sras neaišku. Tik tiek žinia, 
kad prasidėjo iš^kluono. Gai
sro priežastis tiriama. Gais
rų užgesinus, gaisrininkų ko
manda 10 minučių pe penkių 
sugrįžo į Kaunu. “B.”

Nedavalgymas ir kitos Ii 
gos, kurios paeina nuo per
vargimo, yra keliai, vedantie
ji prie džiovos. Nors natūra
lu ir sveika yra dirbti tol, 
kol pavargsti, vienok pervar
gimo pavojai kol kas nėra at- 
jaučiami.

T. L. t B.

dai, kurių kūne prisirinko, y- 
ra išplaunami ir energija su
grįžta.

Protinis pervargimas yra 
paprasčiausia šių dienų liga. 
Jis paeina nuo užsikimšimo

rio Žilinsko dvare kilo gais
ras. Gaisras prasidėjo iš kilio- ‘ 
no. Ugnį tuoj pastebėjo neto
liese dirbę darbininkai, kurie į 
davė žinių kitiems ir apie gai
srų pranešė gaisrininkų koma
ndai Kaune. Pašaukta koman-

kraujo gyslelių smegenyse fr da netrukus atvyko ir ėmėsi
tas yra iš priežasties didelį darbo- žmonili Iš
protavimo, rūpesčio ar ki(o sisekė W apmalšinti ir iš- 
protinio įtempimo. Geriausis saufer()ti kitus trobesius. Sude

nišku, jog Dievas trokšta, 
kad tu Jam nuo mažens tar
nautum !

Kad aiškiau suprastum, 
kaip Dievas tave myli, kaip 
trokšta kad tu Jam nuo ma
žens tarnautum, apsvarstyk 
sekančias pastabas.

1) Suprask, jog tai, kų Die
vas suteikė, nebuvo priverstas 
suteikti. Viską tai gavai ne
turėdamas mažiausių nuopel
nų. “Ne dėl darbų teisingumo 
kuriuos nuveikėme”, rašo Šv. 
Povilas, “bet iš mielaširdys- 
tės savo suteikė mums išga
nymų per apmazgojimų, atgi 
mimų ir atnaujinimų Dvasios 
Šventos, kurių gausiai ant 
musų išliejo per Jėzų Kristų, 
Viešpatį musų” (Tim. III).

žens, kad pasirodytum dėkin
gu Dievui ir naudingas tė 
vynei.

LIAUDIES DAINA.

Vai du, du, du, 
Šiaudai be grudų, 
Padariau alutį 
Vienų avižų. 
Nugirdžiau mergelę 
Baltų, raudonų. 
Mano nugerta, 
Nutraktavota, 
Lygiojoj lankelėj 
Šienelį grėbė.
Ne tiek ji grėbė, 
Kiek gailiai verkė, 
Ant klevo grėblelio 
Pasiremdama.
Ant sieros žiemės

Supuos ji širdis^ kaip Vilnelės, 
Nuskris lušnelėn pas savus 
Ir lyg žvaigždė tamsios naktelės,

'r

Nušvies merdėdama rukus 
»

Ir jų gal ilgėsis .prislėgęs 
Tyloje vakaro kankina,
Jaunutę galvų jau nuslėgęs, 
Dygiais vainikas širdį pina.

> lo

Ant. Janiūnas.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

IŽd. Kun. F. Kudirka
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI.*

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

A. Valančius
1226 S. 50 Av., Cicero, III 

J. Dimša
3221 Lima Street 

Šlikas
10555 So. State St. 

fisokiais Labdarybės rei- 
kreiptis į valdyba arba

Parsipuldama.
Vai žeme, žemei 
Žemė sieroji 
Atėmė tėvelį 
Ir motinėlę — 
Atimk ir mane 

Vargo mergelę. 

Vai du, du, du 

Šiaudai be grudų 

Padariau alutį 

Vienų avižų.

Padainavo A. Labanauskie
nė, užrašė A. Labanauskas.

tam poilsis yra fizinis mankš
tinimasis, kuris atitraukiu 

kraujų iš smegenų į kitas ku* 
no dalis, A

Nuolatiniai protiniai darbi
ninkai ir tie, kurie apsunkinti 
rūpesčiu, nepaiso, kuomet 
smegenys pradeda duoti per
vargimo ženklus — galvos 
skaudėjimų, nemiegojimų įr 
kitus, kurie parodo, kad cir- 
kulacijos padėtis jau nebesu- 
tinka su sveikata.

Pavargęs žmogus kuris ieš 
ko pasilinksminimo daug pro j 
tingiau daro, neg tas, kurk s 
parėjęs iš darbo įsigilina į 
moksliškas knygas. Šeiminin- 
kės noras atsitraukti nuo sa,y.
vo pareigų yra teisėtas, nei 
jos darbas yra labiausia var
ginantis vien dėlto, kad jis y- 
ra monotoniškiausias.

sa

gė tik jauja su javais, paša-

PILNA8 EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI »6D0

»P B CliLHTi 8 
TMgl nanuslmluk.lt, bet eikit 

tikrą specialistų. na pu koki 
nepatyrėlį. Tikra* specialistas. ar
ta* prožeeorlua, neklaua Jūsų kas 
Haoi kenkia, ar kur skauda. bet 
pasakys pate. po pilno lžegaaml- 
savlnao. Jų* sutaugyslt laika lr 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt Junta dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano. Radio — Sccpe — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
elikes bakterlologlAkas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves, lr Jeigu až pa
imsiu Jus gydyti, tai Jūsų sveikata 
lr gyvumas sugryš Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų akUvlo. Barnų. Inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reametis- 
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sll- 
uuų plaučių, arba jeigu turit ko
ki* tašartsenėjuelų. įslkerėjuBių, 
obęonlikų ligų. kuri nepasidavė 
ne| «*blam šeimynos gydytoju), 
neatldėlloklt neatėie pas mane. .

PR. J. E. ZAREMBA Z
SPECIALI8TAS i.

inėjimas Rūmas 1011 
II W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Oatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 1A ryto lkl 
1 po pietų. Vakarais nuo B lkl 7 

Nedėllomls nuo lė ryto lkl 1 
po pietų.

^■SMHme^MSMMuųiglmismėMMSaeMSMiMsdtBmnsssaBMOTMM^t
=3=

Pranešimas
Vakacijos jau pasibaigė ir kortai atsidarė. Visi, 

kurie turite nebaigtas bylas kortuose po mano vado
vystė, malonėkite tuojaus kreipties į mano raštinę, pri
duoti man savo naujus adresus ir prisirengti dėl teis
mo. Taip-gi tie, kurie turite nebaigtų reikalų su ma
nim, malonėkite apsilankyti, kad užbaigus reikalus.

A
Nuo ryto iki 3 po piet aš esu kortuose ir savo 

vidurmiesčio raštinėje, 12? N. Dearborn St., o nuo 3 

iki 5:30 vai. kas diena ir,nuo 7 iki 9 vai. kas vakarų 

(išėmus ketvirtadienius) ir nuo 9 ryt o iki 9 vakaro 
šeštadieniais aš esu savo Roselando raštinėje 52 E. 

107th St., Kampas Michgdn Avė., ir 107th St.

Su pagarba

Adv. J. P. Waitches.

k Iv

KELIAUK I LIETUVA PER

LKAIPĖDĄ
Laivais

2 5.i

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Sėdėk priešakinėj sėdynėj ir klausyk 
WORLD’S SERIES su Nauju 

CROSLEY SETU

Pilnybėje

Su 7 AC Tūbomis šitame 
puikiame riešuto medžio 
kabule te.

PIRK DABAR IR TUOJ 
GAUSI.

Labai lengrios išlygos 
$2.00 savaitėj

Įrengimas dykai — 1 metui dykai patarnavimas.

Lipsky Music & Radio Stone
4916 W. 14 St. Tel. Cioero 1329 Cicero, IU.

Atdara Vakarais \

■HM
i

Žemiausios Kainos Tiesiai Į

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patartom pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuo

mi suččdysite sau pinigų.
Trečia klase ...•....................... $107.00
Trečia klase į ten ir atgal,

tiktai ................................... 181.00
Turistine trečia klase,

Main Deek ..................... 129.50
Turistine 3-Čia klase į ten ir

atgal, tik  ................... 216.00
Cabin............................................ 147.50

“Revenue Tax ir Pagalvė “Head Tax” atskirai
Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — 

nuo Birželio 15 iki Liepos 15 — o į Ameriką nuo 
Rugpiučio 1 iki Rugsėjo 22, visos kainos padidi
namos $7.50 vienan galan, o $12.50 į abu galu.

BALTIC AMERICA LINIJOS Laivų populiaru
mas Lietuviams tarpe priklauso ne vien nuo to, kad 
jos laivai eina tiesiai į KLAIPĖDĄ, bet ir nuo to, 
kad pasažierams teikiama geras maistas ir patar
navimas.

Sekanti laivai išplauks iš New Yorko,
“Lituania” Oct. 5 | “Estonia” Oct. 26 
“Polbnia” Oct. 12 I ‘Poloniai” Nov. 16

Del visų informacijų kreipkitės į vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn Str. Chicago, III.

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Paėstieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
to. Adreeas: Kaušai, Laisvės Alėja, SI Nr.

■■■■■■■■■■raaaniMaaanamM

nanuslmluk.lt
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FRANK L SAVICKAS
Sports Editor,

726 West 18th Street
Phone: Canal 1603

SVARBUS LOSIMAS.

Rytoj 3 vai. po pietų, Gage 
Parke, 55th ir AVestern Ave
nue įvyks labai svarbus loši
mas Cicero su Bridgeportu dė
lei Šiaurinės sekcijos čempio
nato. Pramatoma labai smar
kus susirėmimas, nes abu ty
mai lygiai stovi lygoje ir ga- 
bumais beveik vienodai atsi
žymi. Laimėtojai šio lošimo 
gaus progų žaisti su stipriu 
Roselando jauktu delei Chica
gos Apskričio čempionato.

■ ♦ *a . ' 1 ■ ‘-mv ■

JUOKIS, JEI JUOKINGA
, . į A ■ . . ». M ■

fi. — Petrai, einant vėl į tą 

pačią vietą vakarieniauti.

JIS. — O kodėl jau ten?

JI. — Ten gerai maitina. 

JIS. Gerai tai gerai, tik
man i nepatiko aną kartą tas 
razinkų pudingas (košelė), 
kur du razinku atsigavo ir 
išlipo iš lėkštelės.

v
Nesuprantamos moterys

BALTRUS. — Vyro gyve
nime esama dviejų periodų, 
kuomet jis ne-supranta mote
ries.

JURGIS. — Ak, taip? O 
kada tai esti?

BALTRUS. — Prieš apsi- 
vedimą ir po apsivedimui.

Netoli eisi
Kvailai skubėdamas 
O ir netoliau 
Kvailai galvodamas.

Turtuolis. — Tamsta,
nupiešk ir mano žmonos at
vaizdą ?

ARTISTAS. — Gerai, bet 
ji turi-punktualiai į studiją 
ateiti ir po keletą valandų

r ' ' A '■
ramiai pasėdėti.

TURTUOLIS. — Bet, ponas 
artiste, kad ji mirus.

B0WLING.

L. V. Bovling sezonas pra
sidėjo pereito antradienio va
karą su labai dideliu triukš
mu ir skaitlingu sporto rė
mėjų atsilankymu. Dešimts ty
mų pradėjo žaisti lygiai 9 vai. 
vakare ir žais toje pačioje vie
toje kas antradienį per 30 sa
vaičių.

West Sides tymai, kurie nuo 
senai yra atsižymėję, kaipo 
labai geri ritinėtojai, patį 
pirmą vakarą parode, ką jie 
mano daryti ši sezoną. Pirma
sis tymas padarė 892, 935 ir 
957, gi antrasis — 721, 953 ir 
797. “Kairys” Lukošiūnas vie 
name lošime padarė 245 ir 
nugązdino visus senesniuosius 
ritinėto jus.

Platesnės žinios apie Bovv- 
ling tilps “Draugo” skiltyse 
antradieniais.

SPECIAL BOWLING 
MEETING

A-special meeting of the K 
of L Bowling League will be 
held Monday niglit September 
23-rd, 8:00 P. M. at the Offi
ce of Frank L. Savickas, 726 
West 18th Str. Ali the mana- 
gers are reųuested to be pre- 
sent as tliere are a couple of 
very important matters to dis- 
pose of.

, .F L. Savickas, Chairmah, 
Al. Manstavičius, Sec’y,
C. Gramontas, Treas.

K OF L TENNIS TOURNA- 
MENT.

The annual K of L Tennis 
Tourhament will be held at 
McKinley Park, 39th and 
Western Avė. on Saturday 
afternoon and Sunday all 
day, September 21 and 22.

All entries mušt be in no 
later than 1:15 P. M. Satur
day afternoon at Which time 
dravvings for opponents will 
be held. Play starte at 2:00 
P. M. sharp, a silver loving 
eup will be awarded all win- 
ners in each eVent schedule: 
Saturday:

1:15 P. M. (sbarp) Finai en
tries and drawings for oppo
nents.

2:00 P. M. Men’s and Wo- 
men’e Singles (Prel.).

5:00 P. M. Mens’ and Wo- 
mens’ Doubles (Prel ).

7:00 P. M. Mens’ and Wo- 
inens’ Doubles (Semi Finais). 
Sunday:

8:00 A. M. Mixted Doubles 
(Prel.).

10:00 A M. Mens’ Doubles 
(Semi Finais).

12:00 Noon Womens’ ])ou- 
bles (Semi Finais).

2:00 P. M. Mens’ and Wo- 

mens’ Singles (Finais).
4:00 Mens* and Womens’ 

Doubles (Finais).
7:00 P, M. Mixed Doubles 

(Finais).
John L. Juozaitis,

Directof.

S. V. Kongnesmonas Tlio- 
mas E. Doyle iš minais 4 dis- 
trikto, lietuvių didelis priete
lius, dovanojo L. V. Bowling 
Lygos busiantiems čempio
nams, didelį puikų vazą, virš 
$75.00 vertės. Vyčiai turėtų 
būti dėkingi kongresmonui 
Doyle už šią auką.

L. VYČIŲ 4 KUOPA LAIMĖ 
JO “TRACK IR FIELD 

MEET.”

Pereitą šeštadienį įvyko me
tinis Chicagos Apskričio L. 
Vyčių “Track ir Field Meet” 
kuriame nei vienas pereitų me 
tų rekordų nebuvo sumuštas.

Dievo Apveizdos parapijos 
L. Vyčių 4 kuopos tymas lai
mėjo pirmą vietą su 31 punk
tų. Brighton Park 36 kuopai 
teko antra vieta su 23 y2 p., 
Roseland 8 kuopai trečia vie
ta su 21 p., West Side ketvir
ta su 17y2 p., Town of Lake 
penkta su 17 p*, ir North Side 
šešta su 5 p.

Komisija.

NORTH SIDE TRIMS FRO- 
VIDENCE AGAIN.

Lašt Sunday at Gage Park 
the mysterius North enders 
again administered a span- 
kįng to PtoVidėnce, thė Tun- 
ner-up team of the Northern 
section, in a two sided slug 
fest, 15 to 13. The game was 
totally on ice in favor of the 
North Siders until the begi- 
ning of the 8th inning when 
Providence mustered up eight 
runs to gain a one run lead 
būt the Northerners came 
fight hack in tlieir half sco- 
ring three runs and thus win- 
ning the game by a two run 
margin. Out of five times to 
the pi a te, Anton Pauža rogis- 
tered three long Circuit clonts 
one in the second inning, one 
in the 5th with one man on 
and the 3-rd during the 8th 
and also a double-bagger, 
vrhile Johnnie Kanapa, the 
piteher added to the excit- 
ment of the game vrith two 
more homers — the first one 
in the fourth and the second 
in the eight with one on and 
thus winning tliė game him- 
self. On the Providence side, 
Curly Markūnas made a terri- 
fice elout along the third ba
se line for a hoiner scoring 
two ot’ners.

NORTH SIDE 
Drazdauskas lf 
Nausėda lh
Nalkelis c 

Devanas 3b 
Pauža cf 
Kisielius rf 
J. Kanapa p 
Kaminskas ss 
Raymondas 2b

PNOVIDENCB 
A. Laurinaitis lb 
Martinoflis cf 
Daniels 2b 
Micionis ss p

AB R H
6 2 2 

0 3 
1 
1

5 3 
5 
4
4
5

1 
0 
4 
3

3 2

AB R H
6 2 4 

2 
1 
1

o
5
3

r' 2

1

2

4
4
4

Kondokas o 412
Markūnas lf 4 2 3

Zemek rf ’ 3 2 1
Ruby 3b 512
Bakutis ss 4 12
Černauskas p 10 0

Two Base Hits: Nausėda 

2, Pauža
Three Base Hits: Bakutis
Home Runs: Drazdauskas, 

Anton Pauža 3, a record in 
the K of L League for the lašt 
eight years; J. Kanapa 2, and 
Markūnas , , i 1

Struck out: By Kanapa 14; 
by Micionis 5, by Oernauskas 
2

Bases on balls: off Kanapa 
10, off Černauskas 2.

themselves. They hal told him 
how they tlp-toed up to God 
and had snatched away a 
thunder gun of two, and ad- 
vised him to employ the ut- 
most caution if he intended 
to do likewise. The Doctor 
reiterated his previous con- 
tentions classing Jean as a 
‘mementia praecox’, statihg 
that he had bad grandioso i- 
deas, before becoming men- 
tally deficient, of being a 
great painter, būt having fai- 
led to realize his ambition in 
the true world he was achie- 
ving it in his own world.

Observing tire entire field 
of inmates, who were leisurely 
strolling of lazily sitting or

LUNATICS I HAVE MET.

By Konnie.

After the leoture we walked 
around and were presently 
introdueed to a young man 
whoee appearance was com- 
parable to that of an ordina- 
ry shipping derk of a manu- 
facturing estahlishment. He 
,told us his name was Jean 
Valjean, who, if you do not 
recollect, was the hero in Vic- 
tor Hugo’s novel “Les Mise- 
rables”. A few moments of 
conversation with his encou- 
raged Jean to boast of his abi- 
Ii ties as an artist of the first 
rauk. It was he who painted 
the lovely hues in the pale 
blue sky; it was he who gavę 
the leaves, the hiades of 
grass, that fragrant, lively 
green color. According to him- 
self he was ‘one great guy’, 
so I couldn’t help thing what 
a damn big liar he was whftėL 
he continued discribing his 
art. The Doctor took a pad of 
paper and a pencil, offered 
them to Jean Valjean and as- 
ked him to draw an angel for 
us. Reluctantly be hegan to 
draw, explaining each stroke 
of the pencil as he perfected 
his masterpieca.

His completed drawing was 
nothing more than a piece of 
work, hastily scribbled, re- 
sembling a eloud insome res- 
pects and a humaii form in 
others. When asked what a 
certain line me’ant he explai- 
nėd that was beit which 
all angels WeMr, upon which 
they suspend their tiny guns. 
He assured us that all his In
formation about heavon came 
direetly from the angels

WINS TWENTY GAMĖS

L

Aided by home runa from the 
bats of his team matės, George 
Earnshaw fairly breezed into 
his tvrentieth victory, which 
had been so difficult of attain 
ment. The Philadelphia right- 
hander thus bertame the first 
major league piteher to reach 
the twenty mark.

reclining on the lawn, thus 
enjoying the sun and wann 
'summer breeze, I thougkt 
them to be a dūli uninteresting 
lot. Each one seemed to be 
concemed with his individual 
welfare gazing at the groung 
or some passing object in a 
dejected forlorn inanner.

(To be continned next 
Saturday).

SHARKEY vs LOUGHRAN

This summer’s outdoor figh- 
ting season will come to an 
end with the Sharkey-Longh- 
ran Championship elimination 
battle at the Yankee Stadium 
in New York on September

Išgirskite Lietuvišką Programą 
Per Budriko

JEIJXTtyCRADIO
Kiekvieną Utaminką nuo 8 vai. iki 9 vai. vak. 

Per WLS Radio Stotį

m. on<i

Naujas Majestic Radio 91 model 8 tūbos humless Dyna- 
mic Speaker. Jus negalite gauti geresnio radio niekur Kaina

$159
Su tūbomis ir su viskuo. Metams guarantuojame 

Galima pirkti, mokant $2.00 į Savaitę.

Jos.F.Budrikjnc
3417*21 South Halsted Street

Phone Boulevard 4705

B5S-S5——asaa—=—-a-a
26th. Both fighters are expėrt 
boxers and powerfull sockers. 
This mateli should be unusuą- 
lly colorful and should draw>a 
very large gate. S*

Mr. Sharkey is a Honorary 
member of the Knights <jf 
Lithuania and is very prond 
of the faot. Ali the Lithua- 
nians who can manage to gėt 
away should see this fight and 
show our warrior that we’re 
with him at all times. •/V

The tennis toumament will 
be held Saturday and Sun
day, September 21-st and 22, 

1929, at McKinley Park, Ar
cher and Western Avenues, 
promptly at 2:00 P. M.

1

S h.
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL,

CHICAGOJE

Radio Stotis AJJ.
X Rytoj, 22 d. rugsėjo į ren

giamu piknikų Černiausko dar 
že įsteigimui Panelės Šven
čiausios stovylos ant Marijų

rių daiktų. Atsilankę laimi vis 
ko. Parapijonys ir neparapi- 
jonys visomis išgalėmis remia.

Jonas Zaranka išprašė bran
gių. aukų nuo p. J. Ward. B. 
č'esnauskis ir A. Zapalskis nuo 
p. A. J. Pilacko. Visokių au-

RADIO ŽŽŽ.

nų loto Šv. Kazimiero kapinė-patys P. Gaurilai atvežė, 
se ciceriečiąi ruošiasi važiuo-i padarė su auka p. Lom- 
ti. Piknike už baro apsiėmė
dirbti J. Grybauskas, Šv. An

sargiai. Ponios Leliugienė ir 
Arčišauskienė apėjo daugelį

tano draugijos pirm. ir kiti , Chicago Heights krautuvnin

Town of Lake. — 3v. Kry
žiaus par. jubilėjaus bankieto 
tikietus žmonės jau perka. 
Bankietas bus spalių (Oct.) 13 
d., Černausko daržo poviLione. 
Bilietus reikia iš anksto nusi
pirkti. Kas mano atvažiavęs 
į bankietų nusipirks tikietų, 
tas negali būti tikras del vie
tos prie stalo.

i žiaus par. mokyklos, kurie no- Deksnis, kuris daug dalykų 
rėš priimti Sutvirtinimo Sa- išlaimėjęs džiaugdamasis grį- 
kramentų — Dirmavonę, spa- žo namo.
■ ių 30 d., Šv. Kryžiaus bažny
čioje, turi tėmyti paskelbimų 
kada ir kur reiks susirinkti 
pamokoms.

gi “Broad jump’’ — 3, “Shot jump” ir buvo dalyvė prie

Raporteris.

draugijos nariai, kaip M. Ur- kolektuodamos bazaiui Rūgs. lo d. draugija Amzi-
ba, J. Bartašius, K. Žilvitis,
•T. Motekaitis. Prie farmerskų

- Ii apsiėmė A. Rabačaus- & Fisher’J. E. Gibson, Mont- 
Jp-gi pasižadėjo B. Ku- S°mery Ward & Co-> Wo()1- 

. dviem Elenom prie worth Co-> Mrs- A- E- Harris’ 
^uų. O tvirčiausias Ci- Martin Wald> Louis Yaseen> 

os bučeris p. P. Putrimas i Klein> IIarry Friedlander Co.,

daiktų. Jodvi gavo geri} daik- no Ražančiaus turėjo “bunco 
tų: nuo P. J. Jagmin, Clifford ' party” bažnyčios maliavoji- 

mo naudai. Pelno padarė $38. 
Pirmiau buvo aukojus $10.00 
tam pačiam tikslui. Tikėjosi

A ižadėjo visus 
nuvežti į daržų.

Visi, kurie apsiėmė dirbti 
piknike, prašomi ateiti prie 
Šv. Antano parapijos svetai
nės 10 vai. ryto. Iš čia p. P. 
Putrimas visus paims ir 
nuveš į daržų.

X Rūgs. 20 d. Šv. Antano 
draugijos vakarienės rengimo 
komisija laikė susirinkimų p. 
J. Grybausko name tikslu pa
sitarti kokia vakarienė butų 
gardesnė. Vakarienė Įvyks spa 
lio 27 d., Šv. Antano parapi
jos svetainėje.

X Rengiamas vakaras pa
gerbimui musų dvasios vadų, 
gerb. kleb. kun. H. Vaičiūno 
ir kun. M. Švarlio įvyks 29 
d. rugsėjo. Pasiskubikit įsi
gyti, kurie da neturit bilietų 
tai vakarienei, nes gali pri
trukti. Vakaras bus su graŠfd 
programa. Šeimyninkės prisi- 
ruošusos pagaminti skanių va 
karienę, o mergaitės, kurios 
patarnaut prie stalų, jau turi 
pasisiūdinusios baltus žurkš- 
tus ir visos vienodus. Vaka
rienę rengia parapijos komi
tetas. ’i

X Gerb. klebonas kviečia 
visus pasiskubinti su bazaro 
knygutėmis. Kurie da neturi 
pasiėmę, prašomi ilgiau nebe
laukti: kviečiami užeiti į pa
rap. ofisų. Greitu laiku bus 
laimėjimas.

SHEBOYGAN, WIS.
Wis. vai. Vyčių suvažiavimas.

Laikantis Vyčių paskutinio
jo Seimo nutarimo ir AViscon- 
sno kuopų valdybų bendro 
nutarimo del kūrimo AViscon- 

>no Vyčių Apskrities, She- 
gancr Vyčių kuopa išrinko
ių būrį atstovų į suvažia 
ų, kuris, visų AVisconsino

kuopų valdybų nutarimu, į- 
vyks Mibvaukee rūgs. 22 d., 
bažnytinėje salėj, tuoj po su
mos. Jei visos kuopos bus 
taip gerai atstovaujamos, kaip 
Sbeboygano kuopa, šis suva
žiavimas turės but skaitlingas 
ir turiningas, kas atneš daug 
gero apskričiui. Centro Val- 
dybos nariai yra pasižadėję 
dalyvauti šiame suvažiavime.

Rap

darbininkus Jacob Friedlander Co., L. Si- 
rotkin, J. Boyarsky, Mrs. M. 
Silberg, Sam Silberg, The Fa- 
shion Store, The Fair Bargain 
Store, AValter’s Dry Goods 
Store, Salio’s Sporting Goods 
& Victrola Shop, Thomas Mar 
ket Co., Terre Co., Brand- 
wein’s Store.

CHICAGO HEIGHTS. ILL

X Šv. Kryžiaus atletų kliu
bas buvo sumanęs surengti 
pasilinksminimų bažnyčios

Dievo Apveizdos Parap. —
Subatoje apie antrų valandų 
miesto parke buvo Vyčių 
“track meet.” 4 kp. laimėjo

put” — 4, o paskutiniausia “ 
ir svarbiausia tai “Relay” 
laimėjo didumų bėgimų ir 
“points”, kurie jai davė pir
mų vietų.

Bertha Benekaitė išbėgo an
tra 75 jardų bėgime, antra į 
“Shot put” ir taip-gi laimėjo 
“relav race”.

relay race” laimėjimo.
Taigi, sudedant musų eiam- 

pionatų “points” j krūvų, tu
rime Genevienė Bogut 14 
“points”, Mary Ritis 11 
“points”, Bertha Benek 6 
“points”. Iš viso kuopa gavo 
36 “points” ir pirmų vietų.

X Pereitą penktadienį p. B.
maliavojimo naudai, bet bėda, pirmų vietų. Žinoma, tų garbę 
nesuranda apielinkėje tinka- musų kuopai laimėjo mergai- 
mos salės. Turbut, lauks pa- lės. Vyrų nei balso nebuvo, 
kol išdygs Town of Lake sa- Sekančios mergaitės laimėjo 
lė. Ar ne keista, kad čia nėra pimių vietų. M. Pūtis 100 jar

dų bėgimo, 75 jardų bėgimo,

G. Bogutaitė laimėjo didu- Šaltimieras atsistatydino iš

•alės.

BRIGHTON PARK ŽINELĖS

daugiau uždirbti, bet daug 
pačių narių, net kaikurios, sa
ko, iš valdybos, neatsilankė.

X Spalių 4 d. po pamaldų 
bus svarbus susirinkimas drau 

ijos Amžinojo Ražančiaus. 
Dv. vadas, kun. A. Dcxnis, 
prašo visas nares būtinai da
lyvauti susirinkime.

X Girdėt, jog yra Town of 
Kavinėje tarnauja ponios Lake žmonių, norinčių, kad

Burimauskienė ir Bukaveckie- 
nė. Jodvi duoda pyragaičių ir 
kavos. Taip nebile kas temo
kės. (Pabaiga bus).

butų čia Įkurta Apaštalystės 
Maldos draugija. Tikrai kilnus 
norai.

X Vaikai, ne iš Šv. Kry-

Antrųjam parapijos piknike 
visi darbuotojai savo darbus 
gražiai atliko, dabar džiaugia
si gražiomis pikniko sėkmė
mis. “Draugo” atstovas, bro
lis Vladas su savo muzikan
tais prie lietuviškų saldainių 
tikrai piknikierius linksmino 
ir davė progos saldainių lai
mėti, iš ko buVo gražaus pa
rapijai pelno.

Ponas Eudeikis, graborius, 
davė savo geriausį automobi
lių, kuriuo piknikan ir iš pik
niko važiavo kun. Vaitukaitis 
ir komitetas. Taipgi musų pik 
nikų aplankė gerb. kun. A.

Waitches Brolių Raštinėje
Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos apdrauda (In

surance) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įgaliojimai del 

atsiėmimo, valdymo, renduojimo ir pąrdazime žemės Lietuvoje.
Parengiami ir parašomi Įvairūs angliški dokumentai, t. y. dytai, kontraktai, tes

tamentai, Įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Parduodami “Money Orders”.
Priimami teksu, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Siunčiami pinigai į Lietuvų ir Lenki jų per paštų ir per telegrama.
Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečių; parduodami pirmi morgečiai;

perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Musų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuvių spulka. Joje su

dėti pinigai atneša gražų pelnų. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuo-geriausias.

W aitehes Bros. Corp.
52 E. 107th Street Kamp. 107 ir Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Raštinės VaL: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare; ketvergais iki piet. Sekma

dieniais ir Šventadieniais uždaryta.

ŽEMIAUSIOS KAINOS ANT TAJERŲ

Parapijos bazaras.

Musų parapijos bazaras bu 
na sekmadieniais. Daugiau ir i 

daugiau gaunama bazarui įvai

Firestone — Oldfleld
30x3i/2 Rg............. $4.75
30x3i/2 OS............. 5.00
32x4 ...................... 9.05
29x4.40 .............  5.65
30x4.50 ...............   6.30
30x4.75 ................. 7.80
30x5.00 ................. 8.20
30x5.25 .................. 9.55
31x5.25 ................. 9.85
30x5.50 ................. 10.40
32x6.00 ................. 11.85
33x6.00 ................. 12.20
32x6.50 ..................... 14.35

Štai geriausis Pasaulio tajeras už kainą ką kiek
vienas gal pirkti ir naudotis visais parankumais.

Kiekvienas doleris spendytas ant tajero duoda 
daugiausia vertės: daugiaus mailių, daugiaus sau
gumo ir ilgiausi gvarantija.

Apart Tajerų Firestone Co. taipgi išdirba Batteries.
Firestone Battery kaip ir Tajerai yra viena iš at- 

sakančiausių Ratterijų.
Kuomet jums. reikalinga Battery, pirk Firestone 

Battery musų prirengtas patarnavimas sutaupys jums 
pinigy. .!

URBAN TIRE SALES & SERVICE
SAVININKAI LIETUVIAI

Skyrius
4071 Archer Avė. 1702 W. 47th St.

Vlrginla 0915 Boulevard 2161

mų “points” ir, galima skai
tyti, jų antroje vietoje. Laimė
jo “sliot put”, taip-gi “Broad 
jump”, antra ' įbėgo 50 jar
dų bėgime, trečia į “Higli

Dievo Apveizdos Alumnų 
pirm. vietos. Priežasčių neda
vė. Į naujų valdybų išrinkta 
p. A. Lorencas, buvęs vice-pir- 
mininkas.

SAUGUMO!
Pirkite sau ,

g/KąįeAbc
RADIO

Peoples Fumiture Co. 
KRAUTUVĖSE

Dauguma Chicagos ir apielinkės lietuviai perka sau radios iš Peoples 
Krautuvių, kadangi jie žino, kad šios krautuvės yra saugiausia vieta įsigyti 
Majestic Radio. Nes- žmonės supranta, kad Peoples Fumiture Co., būdama di
džiausia Hctuviy plrklybinė įstaiga Amerikoje visuomet gali telkti vertesnes 
prekes, žemesnę kainą, geresnį patarnavimą, lengvesnes išlygas, Ir pilną už
tikrinimą. Todėl del jūsų saugumo ir geresnio užganėdijimo, žiūrėkite, kad 
Majestic Radio butų jūsų namuose iš PEOPLES FURNITURE CO. KRAU
TUVIŲ.

Štai pilnas Majestic Radio rinkinys, kurių žema kaina be tūbelių $137.50, 
$167.50 ir $265.00, yra daleistina visiems įsigyti, prie to musų lengvus būdai 
išmokėjimo bus nejaučiamos pirkėjui išlaidos.

Įmokėk tik $5.00, o liekančius po 
$2.00 į savaitę

Tuomet nuvežšime Majestic j jūsų namus iš ko galėsite džiaugtis visą 
savo gyvenimą. Jei laikas nepavelija atsilankyti į musų Krautuvę, tai pašauk 
per telefoną Hemlock 8400, tuomet mes nuvežšime Majestic j jūsų namus del 
parodymo ir demonstracijos.

Krautuvės atviros vakarais, Antradienį, Ketvirtadienį, šeštadienį ir Ne
dėldienį pagal sutartį.

4177-83 ARCHER AVC.OO. RICHMONO ST. 3334-40.. W. 63 * ST. 6 MARLCWOOO AVt

2536-40 W. 63nd St.

-



Šeštadienis, Rūgs. 21 d., 1929 O R M O Q A S

C H I C A G O J E
WEST SIDE RADIO.

X Šiandien parapijos baza
re bus laimėjimams leidžiama 
dvidešimts penkių svarų kur
kinas, J. Budavičiaus, bučerio 
auka ir trys riebios antrys au
kotos P. Labanauskienės, K. 
Zaurienės ir V. Jusevičionės.

X Vyčiai 24 kp. pereito 
ketvirtadienio vakare, Myko
lui Stankeliui įnešus, tarėsi 
kaip nors atsilyginti už para
pijos svetainę, kurių per išti
sus metus ketvirtadieniais be 
jokio atlyginimo naudodamie
si turi daug paramos savo 
kuopos plėtimui. Galutinai 
nutarta parapijos naudai su
ruošti Adventuose vakarų, 
kurio rengimu sutiko rūpintis 
tiktai dvi merginos Badzevi. 
čiutė ir Kairytė.

X Šiandien Vakare Aušros 
Vartų parapijos bazare stoja 
darban Aušros Vartų vyrų ir 
moterų draugija, o ryt, sekma
dienyje tuojau po pietų, imsis

MEDUS Iš “MILDOS” 
BITYNO

TYRAS, GERAS IR PILNAI 
GARANTUOTAS

Jeigu kam del ko nors nepa
tiktų, tas gaus pinigus atgal 
kada norės.

Kainos į Chicaga ir apielin- 
kes, t. y. 2-roj pašto zonoj su 
prisiuntimu:
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.10 

3-eioj zonoj
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.20
*

10 svarų $2.15, 5 svarų $1.20 
5-toj zonoj

10 svarų $2.30, 5 svarų $1.30
Sios kainos geros tik rugsė

jo mėnesį, ir tiems, kurie at
siųs šį skelbimų.

Medus išsiunčiamas tų pa
čių dienų, kurioj užsakymas 
gaunamas.

Kurie nežinote kokioj zonoj 
jūsų miestas nuo Lovvell, Mich. 
tai paklauskite savo pašte ar
ba siųskite pinigus už bile ku
rių. Jeigu bus perdaug sugrų- 
žysiu, o jei permažai tai pra
nešiu apie trukumų.

Siųskite šiuo adresu:

MILDA APIAR1ES
Lovvell, Mich., R. No. 2

šio darbo ir Šv. Kazimiero vy
rų ir moterų draugija. Tad an 
troji parapijos bazaro savai
tė baigsis po šių dviejų West- 
sidėje veikliausiųjų draugijų 
vėliava.

X Lig šiol parapijos bazare 
ištvermingiausiai duba Treti 
ninku būrys ir Altorių Puo
šimo draugija. Ši pastaroji au
komis savo sekančių narių: 
Letsaitės, Dorinienės, Budri- 
kienės, Vaičiulienės, Lakavi- 
čienės, Paplauskienės, Poce- 
vičienės, Balčiūnų, Juškienės, 
Benaitienės, Jaukščių, Gadei- 
lcienės, Kamarauskų, Vitartie- 
nės, Naumavičių, Kraujalaitės, 
Vaiciekauskų, Petrauskienės, 
Šliogerienės, Dačiolienės, Šau 
lienės ir Skirmuntienės išdir-

“DAINOS” CHORO SUSI
RINKIMAS IR PIRMA 

REPETICIJA.

—BRBi—gg
išvažiavimų rūgs. 22 d. Čer- jo Marijonų Rem. 35 sk pilini- 
niausko darže. P-nas Būras kui.
rėmė abu “Draugo” pikniku 
ir prisiuntė dovanų brolio Vla
do pagerbimui surengtam pik
nikui.

X Brighton Parko biznie
rius Ant. Ticzkus, expressi-

Po atostogų, po ilgo poil
sio vėl L Vyčių Chiacgos Ap- 
skričio “Dainos” choras rto-! 1)iMkaS) 2743 w 3} 
ja į darbų meno srityje. Pir- kjninkaus Marijonų Rem 35
mas “Dainos” choro susirin
kimas ir praktika įvyks antra
dieny, rugsėjo (Sept.) 24 d., 
lygiai 8 vai. vakare, dailioj 
Gage parko auditorijoj, prie

skyriui ir nugabens į pikniką 
šeimininkes, darbininkus ir 
reikalingus išvažiavimui daik
tus.

X West Sidės rubsiuvis St,

X Graborius Lachavičius 
biznio reikalais išvyko į IV’s- 
consino valstijų.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4801 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7810 

Res. 8841 South Albany Avenue 
Tsl. Prospect 1880 

Valandos 2-4, 8-8 Nedėlloj 10-12

i

D A K T A A I

55 ir So. IVestern Avė. Tame šiwuli8j 2230 So Hovne ayfc 
susirinkime bus renkama nau 8juo tarpu yra labai «bmy,, 
ja choro valdyba ir pranešta Ra<leniniams iSvažiaviinains, 

bazarams ir kitokioms pramo- )

riai prašomi atkreipti domę į 
du dalyku: 1) Kad choro pa
mokos nuo dabar bus ne penk
tadieniais, bet antradieniais ir

, , - ,2) kad vieta repeticijoms pa-ho bazare per 5 dienas, ne-1. . ,r , .... .,. , ... ... ,v jmta ne Mark vvlnte parko,padarius parapijai joki,, ifr^ parko (M

planas darbo visam sezonui.
\ i si Dainos choro na- 5 g0»ns aprėdo vyr us pagal nau

jausi os mados.

Res. tol. Van Buren 8888

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1888

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 8 Iki 12, 1 Iki 1 

dieną, lr 8:20 Iki 8:10 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 46th Street Chlcaco, 111.

I Ofiso Tel. Victory 3687

Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA

Ren Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 

lr Ketvergais vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Balto 606 1578 Mlhraukee Avė.

Tel. Brunsvrlck 8624
Valandos; nuo 2 Iki 7:20 vai. vak. 
kasdien. N»4ėito«4s nuo 1 Iki I rai
no olėtu.—v S .

3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas lr Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVB.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-0 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą-

Tel. Canal 6784 Vlrglnla 0880

laidų, nes jos būda pripildy- 
da ne pirktais, bet aukotais 
daiktais. •?.

X Ryt po piet Aušros Vartų 
klebonas keliauja į &v. Bal
tramiejaus 40 atlaidus, Wau- 
kegan’an, Ilk

Rap.

ŽINiy-ŽlNELĖS
X Jei. ateinantį sekmadienį 

ištiktų nemalonus oras, tai 
niekas dėlto neprivalo susilai
kyti nuo važiavimo į Marijo

NEVIRŠKINIMĄ?”
Kįla per jūsų pačių neatsargumą. 

Jus valgote per greitai, perdaug 
ir dažnai valgai tą, kas netinka 
jums. Todėl imk
TRINERIO KARTUS VYNO 

VYNO
regulerlSkal pusvalandi priei kiek
vieną valgį. Jis išvalys jūsų vidu
rius ir sugrąžins sveiką apetitą. Vi
sose aptekose. Jis malonus gerti.

jRaiRRaiR>a>>|
; Rsumatizmassausgėlė >
_ Nedkankykito savęs skaus- ■ 
™ mals. Reumatizmu, Sausgėle,
• Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
H — rašmenų sukimu; nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo
stu lengvai prašalina vlršml- 
nėtos Ilgas: mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę Kaina 86c per 
paštą 55c arba dvi aš 11.68. 

Dukart tvirtesnė 75c.
Knyga: “ŠALZTINIB SVEI

KATOS” augalais gydytles, kai
na 89 centų.

Western Aye.) salė. Kurie per 
eitais metais sakė negali da
lyvauti chore, nes diena ne
patogi, dabar kviečiami atsi
lankyti į pirmų susirinkimų.

Visi choro nariai, solistai 
ir solistės nuoširdžiai prašo
mi atsilankyti ir atsivesti sa
vo draugus bei drauges.

Valdyba.

Ofiso Tol, Cąn»l 8118
Namų Tel. LMnyetto »99>

DR, A, L YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. VVostern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St 

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

Nedelioj pagal susitarimą

OFISAS

X P-nia Ona Parkauskienė., 
turinti “Beautv Parlor” 4436 
So. Fairfield avė. Šiuo tarpu 
turi daug kostomerių, nes įsi
taisė naujausio išradimo ma
šinas ir yra išėjus tani tikrų ?
mokslų. Pilnai žino savo ama-Į N. HALSTED STREET 
tų.

X Brightonparkietė Ona 
Kasragienė buvo išvykus va
kacijų i Wisconsino valstijų.
Parsivežė visokių farmeGškų 
gerybių ir daug gardaus me 
daus. To medaus dalį dovano-

NAMAI:

<193 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis lr seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

Į 2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Justin Kulis
IMS Soatli Halsted Street

CHICAGO. ILL
!■■■■■■■■■■

nų Rėmėjų 35 sk. rengiamų 
piknikų Černiausko darže. To
kiame atsitikime viskas atsi
būtų didžiulėj prišildytoj sa
lėj, kur telpa 1,000 žmonių. O 
jei kas išvažiavime negalės 
dalyvauti, tai prašomi prisiųs
ti savo aukų Liurdo Panelės 
Šv. koplytėlės pastatymui anl 
Marijonų lotų Sv, Kazimiero 
kapinėse “Draugo” adresu 
Marijonų Rėmėjų 35 sk. var
du.

X Šiandie ir rytoj Aušros’ 
Vartų par. bazare darbuosis 
Aušros Vartų P. Šv. Vyrų ir 
Moterų dr-ja ir šv’. Kazimie
ro dr-ja. Todėl žmonių bus 
daug ir vakarai bus įdomus. 
3e kitko bus naujausio pato- 
mlinimo puikus radio, atga- 
lentas iš Jos. F. Budriko krau 
tuvės. Per tų radio susirinkus 
ieji išgirs visokių žinių ir gra
žiausios muzikos. Sekmadieny, 
žmones linksmins Surplio ir 
Stumbrio orkestrą.

X Gauta žinia, kad Kaz. 
Būras, savininkas didelio Me
at Marketo 1845 W. 47 St., 
pats su visais unijos darbinin
kais vyks į Marijonų Rėmėjų

prieš pietų* pagal sutarti. 
Namuose M po piet, ofise V. v.

W |» m ■ ■■i . . ■■■!■ i sim ■-H—,

Tel. Rantoek 6161

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų lr visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
arti 31st Street

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. V. S, NARYAUCKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

2415 W«et 48 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—9 

v. v. Nedėlloj susitarus.

V&latfdos: 10-11 ryto, 2-4 po plet, į 
7-9 vak. Nedėliomis lr šventadieniais 
10-12.

Chicago , Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

TeL Victory 056£
7-9 v. y. apart Panedėllo tr 

Pėtnyčios«!. . . 6

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
į TeleplMMM Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephoae Roosevelt POPO 

W*nie: 8 iki 9 rytę Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Lpąyitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

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

Tel. Kenwood 5107

Vai,: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

, DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI!

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 Weat 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <229 
Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 

Avenue Tel. Republic 7848 
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 v. y. 

Nedėlloj: 10 — 13 ryto

OFISAI: • j
1446 S. 49 Ct. 2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvdr,i
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 13 PI. 
Tel. Cicero 2828

Nedėliomis
Susitariu

TeL Canal 0267 Res. Prospect 4689

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė. 
Valandos. 11 ryto Iki S po pietų

6 Iki 8:30 vakare

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6911

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

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

Rea 8201 8. WALLACE STREET

DENTISTAI

P A D E K A V O N Ą

A. "j A.
AUGUSTINAS ANTIKAUSKIS

kuris mirė rugsėjo 13 d., 1929 ir palaidotas tapo rug
sėjo 17 d., o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilęs ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį patarnavimų ir palydėjo jį į tų 
neišvengiamų amžinybės vietų, tai mes atmindami ir 
apgailėdami jo prasišalinimų iš musų tarpo, reiškia
me giliausių padėkų dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams. Dėkavoja- 
me musų didžiai gerb. pralotui Krušui ir jo asistan- 
tams, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielų 
ir pamokslus bažnyčioj ir kapinėse. Dėkavojame grab. 
A. Masalskiui už gražų laidotuvių sutvarkymų, dėka
vojame grabnešiam, ir visiems kurie palydėjo į kapi
nes, sudarydami didelį skaitlių automobilių ir paga
lios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų mylymas Augustinai sakome 
ilsėkis šaltoj žemėje.
Nuliude liekam: moteris, sunai, dukterys ir giminės.

PRIERAŠAS. Kūnas a. a. Augustino tapo padėtas 
kapinių koplyčioj, kadangi sūnūs Juozapas iš Kalifor
nijos nesuspėjo atvykti į laidotuves. Tad velionio pa
laidojimas į šeimyniškų lotų įvyks pirmadieny, rugsė
jo 23, 1929, 11 vai. ryte. Pagal išgalės giminės prašo
mi dalyvauti.

Metinės Sukaktuvės

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATA8

»031 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. Beulevard 2808 

RESIDENCIJA,! 
6616 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 2728

LIETUVIS AKIU 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą \akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

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

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisę, , po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Motorų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2__ 4 po

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

TELEFONAS MIDVVAY 2888

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušerio 

3343 SO. HALSTED STREKT

Tel. Canal 8222

DR. G. I. BLOŽIS
D E N TĮSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

Valandos: Nuo 2 — 4 
7—9 vakare

P. P.

(Po tėvais Kasarskaitė)
Atmindami savo myli

mų moterį ir brangių mo
tinėlę užprašėme šv. Mi
šias Gimimo Panelės Šv. 
bažnyčioj ir įvyks utar- 
ninke rugsėjo 24 d., 7:30 
vai. ryte.

Nuoširdžiai kviečiame 
gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti tose 
pamaldose ir pasimelsti 
už a. a. Jievos sielą.

Antanas Juozapavičius

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS

Nuo 9:80 iki 1 vai.
127 N. Dearborn Street

Room 921 
Tel. Franklin 4177 
Nuo I Iki 9 vakare

19 E. 107 St. Kamp. Mlehlgan Avė. 
Tel. Pullman 6950

TeL Brnnswlck 6824
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1179 RILWAUKBR ATĖNUS

Valandos; 9-12. 1-6, 6-9:19
Sekmadieniais lr trečiadieniais

pasai susitarimą.

iiakcr
Telephone Central 892f

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

114 North LaSalIe Street 
CHICAGO, ILLINOIS

, Nuo 9:20 Iki 5 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Ava

Tet Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vaL vak.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tsl. Lafayette 6819

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
<193 Archer Arenus

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 8t 1 aukštos 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:86 ryto Iki 8:99 va
karo Seredomis nuo 9.36 Iki 11 v 

ryto, Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 9.
Phoae 9196

Boulevard 7689
Rez.

DR. HERZMAN
e*?

16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 38 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušerla

Gydo stalgias lr chroniškas U- 
gasvyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prlctalsua

e
Ofisas ir Laboratorija

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
V a LAN DOS: Nuo lo — u pietų ir 
nuo 8 Iki 7:86 vai. vakare.

> Tel. ofiso Canal 8118 Ree. So. p h ore 
2228, arba Randolph 6800.

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

<712 So. Ashland Avenue - 
Vai.: Nuo 9 ryto iki t vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ, 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną. 
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną,
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
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žaidimuose

Brighton Parko Marijonu Rem. 35 Sk. Rengia

SMAGU SVAZIAVIMA
u Lietuviškais Žaidimais ir Prakalbomis
vadovaus J. Pilipavičiaus ir A. Venskevičiaus orkestrą salėj, o M. Surplio ir P. 

Stumbrio orkestrą grieš prie lietuviškų saldainiu ir prie baro.
TAIPGI BUS ŽEMAIČIŲ CHORAS IR PANEVĖŽIO DAINININKAI.

je, Rugsėjo - September 22 diena, 1929 m.
ŽINIU-ŽINELĖS PRANEŠIMAS.

------------ i ------------
X Mus dain. p. J. Kudirkai Visi Chicagos ir apwlinkės 

prašo pranešti, kad jis nėra j “Draugo” agentai, platintojai 
gavęs jokio pakvietimo daly-,'ir katalikiškos spaudos remė- 
vauti nusibankrutavusiu sočia!jai prašomi dalyvauti Marijo- 
listų “valandoj” ir, jei ir bu-;nų Rėmėjų 35-to skyriaus ren- 
tų gavęs, tai į pakvietimų ne-įgiamame piknike rugsėjo 22 d, 
butų kreipęs domės. j Černiausko darže. Bus pada-

X Vyčių “Dainos” choras!rytos lenktynės ir suteiktos 
pradeda savo veikimų. Pir-' laimėjusioms dovanos, 
mas susirinkimas ir repeticija I Brolis Viaaas.
bus antradieny, rūgs. 24 d.,!------------------------ --— — -
__________—8 vai. vak., Gage parko salėj,

55 ir So. Western Avė.
•X D- Vyčių tennis turnar 

mentas įvyksta šiandie ir ry
toj McKinley parke,, prie 39 
ir So. AVestern Avė. 

f X Girdėt, kad šį sezonų 
(“Dainos” chorui priseis da 
pakartoti “Kornevilio Var
pus”. Pereitais metais west- 
pulmaniečiai turėjo geriausių 
sėkmių ir žmones patenkino

GRABGRiAl;

S. D. LAIOTICZ

Kun. P. Vaitukaitis.
Kuriam šiandie sukauka 10 

metų kunigystės jubiliejus.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano
darbu busite u2g»-| 
nedlntl.
Tel. Roosevelt 2615 
arta 2518
2214 W. 23rd Plaeell 

Chicago, HL

J. F. RADZIUS
.PIGI AUSTAS LIET. C.RABORIU8. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbTstėg.

OP.’SAS
888
Tel.

West 18 st. 
Canal 8174 

SKYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4083

Į

1
B

t
■

I
I

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I

r .

Iv-

J

CHERNAUSKO DARŽE, 7 9 Archer Avė., Justice, III.
Liurdo Šv, Panelės koplytėlės pastatymui ant Marijonų lotų Šv. Kazimiero kap.

PRADŽIA 12 VAL. DIENĄ. ĮŽANGA 50c.
Viską gerai prirengę ir puikiai sutvarkę, turime garbės visus — jaunus ir senus, vyrus 

ir moteris, biznierius ir darbininkus širdingai pakviesti į paskutinį šių metų šaunų išvažiavimą.
Marijonų Rem. 35 sk. pirm. J. VALSKIS ir Brolis VLADAS Rengėjai.

krautuvės savininkas 3417 So. lėjuje, kuris įvyks rugsėjo 2?
Halsted St., atsiųs savo radio d. Be to, da yra kitų svarbų
į Marijonų Rėmėjų 35 sk. pik- reikalų, kuriuos turime ap
nikę, rytoj rugsėjo 22 d. Čer-! svarstyti.

Malonėsite visos nai ės kuo- 
skaitlingiausia dalyvauti šiam 
susirinkime.

Valdyba.

niausko daržan.

PRANEŠIMAI,
Brighton Park. — Federaci

jos 19 skyrius turės susirin
kimų sekm. rugsėjo 22 d. pa
rapijos salėj2 vai. po pietų. 
Atstovai ir veikėjai prašomi 
atsilankyti.

Valdyba.

NAM/il-ŽEMĖ

SOUTH SIDES BARGENAI
Jei indomauji Real Estatu, 

tai pasitark su manim. Dabar 
laikas pirkti ir aš galiu jums 
sutaupyti laiką, ir pinigus. 
Duosiu pirmus ir antrus mor-Bridgeport. — Visi} Šventų

dr-ja turės balii} spalio 6 d. gičius be jokio extra primokė- 
Šv. Jurgio par. salėj. Rengimo jimo.

Rugsėjo 21, 1919, lietuvių Sv.l komjsija darbuojasi, kad vis-1 „ , ... . .
Antano par. bažnyčioj, Cicero, but gerai ir visus kvie. I 6 kamb- namiukas
III. laikė primicijas ir ten tu- j -a talkon. (Brigbton Parke, arti Crane
lų laikų buvo vikaru.

Po to buvo vikaru Dievo
Apveizdos parapijoj, o dabar 
Brigbton Parke lietuvių Ne-

Komisija.

North Side. — šv. Ražan-•T'-'rCi. '
, čiaus dr-jos mėnesinis susirin-

ir keletu suntų dol. pelno pa- kalto Prasidėjimo parapijoj . kimag ivykg rugsėj0 22 d.,
' ■ ™ . yra vikaru ir kartū eina kleb<> tuojau po sumos, paiap. mo-

X Moterų Sųjungos Cbic.'no pareigas. Kun. P. Vaitukai- !
Apskritys ruošiasi prie dide- tis yra jaunimo rėmėjas ir y- 
lės “bunco party”. Pelnas eis ra L. Vyčių Centro dvasios

i r n; 5^.kyklos kambaryje. Sus-mas tu
■vri+n i-tyvrlzTi t»m frcUTA 90 fl

'Co. Extra lotas. Apšildomas, 
jlšbrukuota jėla. Įmokėti $1,- 
[000, likusi kaip renda. Kaina 
tik $5,500.00.

6 flatų namas po 4 kamb. 
Geroj padėtyje. Įmokėti $1,- 
000, likusi, kaip renda. Kaina

rėtų Įvykti rugsėjo 29 d., bet, tik $5,000.00. 
yra atkeltas vienų savaitę ank | 6 kamb> me<jįnis bungalow

SKOLINA PINIGUS. DARGIS COMPANY
Lengvomis sąlygomis skoliname pinigus dėl Budavojlmo Ir Tai

symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus lr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

2456 Wcst «9th Street Telefonas Hemlock 8050

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

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

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

Užlaikau visokių auk
sinių lr sldabrlblų dai
ktų, vėliausios mados 
radio, pianų rolių, re
kordų ir t-t. Taisau 
laikrodžius lr muzikos 
Instrumentus.

I

Del geriausios rųšle. 
"lr patarnavimo. Saukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard 1889

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

~J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng

A Hardware Co., dabar perėmė visą 
blznj j savo rankas lr duos visose Slo 
blanio šakose plrmee klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER

Palnterg & Decorators
J. 8. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street

TeL Victory 7281

Simpatiškas — 
Mandagus 

Geresnis ir Piges-'
nis už kitų patar
navimas.

vadas. Jisai širdingai remia ; gčiau idant galime galnti-C x akeris žemės Vieno karo 
_ . anjonų Rėmėjų 3a sk. pikni-, nai pasitarti apie dalyvavimų ! garad£ius įr vištinyčia. Puiki 

kų busianti rytoj, rugsėjo 22 95 metu musu parapijos jnbi-Lq,i5+;o ctr-vtVnrin ii™.
d. Černiausko darže.

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
pa tari.avimą.
Patarnavimas 

Visose Chica
gos dalyse ir 
pri em |psču ose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

823H South 
Kalstei! St

Victory 40 88- 
89

_

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741. ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. CJcer-o 
Tel. Cicero i’794 

SKYRIUS
S2C1 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Liet. Vyčių 36 kp. jam pa
gerbti rengia vakarėli spalio 
G d. 1929. Tai bus dvigubas 
pagerbimas — jo 10 metų ku
nigystės ir jo varduvių.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 48th Street

Kampas 46th Ir Paulina Sta.
Tel. Blvd. 5203

NuIiudlmo valandoje kreipkitės Į“Į)raU<r& 
prie manęs, patarnausiu slmfiatlS-| . _ y“

ŠV. Kryžiaus ligoninės . kam- 
1 bario įtaisymui. RengimoI į
j kom. narė p. R. Maziliauskie- 
nė gauna brangių dovanų.

X M. Kol. Rėmėjų skyriai 
ir šiaip draugijos jau ruošia
si prie Rėmėjų seimo, kuris 
bus West Side, spalių 27 d., 
1930 m.

X J. Dobravalskio bučemėj 
2325 So. Oakley avė. randasi 
“Draugo” stotis ir visi einan-

25 metų musų parapijos jubi- > pajgtis. Arti strytkarių lini
jos. Priims Į mainus kitų pro- 
pertę.

»
Moderniškas 4 flatų namas 

po 4 kamb.

Gražus 6 flatų plytų narnąs 
3-4 kamb. ir 3-5 kamb. Sty- 
mu šildomas. Visi išrenduoti. 
Gera transportacija. Mainys 
arba ims jūsų tuščių lotų kai
po dalį, įmokėjimo.

HENRY KOPLEWSKI 
4018 Archer Avė. 

Lafayette 9305

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

••BX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik ................................ 4>^c. pėda

Del mavfnavojimų stiklai ąuorti- 
nial .......................... ................... 89c. doz.

St. Louis "Dutch Boy” whlte 
lead 100 svarų ........................... 811.50

Pure Llnseed Oll .... 81.10 gal. 
Pure Turpentine .................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, III
Telefonas Lafayette 4689

M, ZIZAS

MILDA
MODERNIŠKAS TEATRAS

3140 So. Halsted St. 
NEDELIOJ ir PANEDĖLYJ 

Rugsėjo 22 ir 23 
Bus rodoma

bCLOSE HARMONY” 
Dalyvauja Chas. Rogers ir 

Nancy Garroll , 
NAUJAUSIO IŠRADIMO 

VITAPHONE
Kalbantieji Paveikslai 

Graži Muzika

Mamų Statymo Kontraktorius 
Statau {vairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemlock 5518

Telefonas Canal 7289

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 
Dažų Ir Popleros Krautirvš 

2884 8. LEAVITT ST. Chicago

MAROUETTE PARK
, . , . . , , . Parsiduoda, arba išsimaino
pej, anksti , darbą turi pro- bin|fo namas ant 71st netoli 
igos nuo 5 vai. ryto nusipirkti __ •______ •

su
Westem avė. Storas ir rūmai

......... ... ............- -----....................................... , , . užpakaly ir 8 Tumai virtoje
kai. mandagiai. gerai Ir pigiau | Žiniomis. Labai patogu tiems, ' ... , -rr; • •

kitur. K.Mr«u «.1 fcrm»a ..........l.,: .... .Tailnj maudyklės. Visi įrengi-

Už $3,600 nupirksi 5 kam
barių namų Belmonte arti 
Downers Grove. Lotas me
džiais apaugęs — 60x266. Ma
tyk O’Reilly priešais Belmont 
stotį. Tel. Downers Grove 
8092 Y 1

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

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

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3181

4424 So. HockwcU Kt. 

Virginia 1290

EZERSKI

LIETUVIS GRABORIUb 
O f I z a a:

4691 8. MARSHFIELD AVENUB 
TeL Boulevard 9217

įlykal.

Telefonas Tardė 11*8

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Tur'.u automobilius vlsdklefns 
reikalims. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

kurie turėdavo toli eiti, kad1 . . n Vo-,,, mai naujausios mados, 2 karų
laikrašti gauti. . jv v-, v» a 'garadzius.X Jos. F. Budrik, muzikos, .M _________ ’___ Į 10 fl. namas parsiduoda ar

ba išsimaino.
RAMOVA

3518 So. Halsted Str.

Greitam pardavimui naujas 
medinis, 2 fl. namas po 6 ir 7 
kambarius. Visi moderniški j- 
taisymai. šiltu vandeniu šildo- 

2 fl. namai parsiduoda ar- mas, augštas stogas ir beiz-
ba išsimaino. i mentas. Randasi arti šv. An-

Muro namas 2 fl. 5-5 kamb., tano liet. bažnyčios, 
karštu vandeniu šildomas, 2 CICERO STATE BANK 

Cicero Av. & 25 gatvė 
Cicero, III.

Gražiausias Teatras Chicagoj karŲ muro pradžius. Kaina 
'$}) 500

Pėtn. Ir Sub. Rūgs. 20 Ir 21 ! Taip-gi budavojam namus, Matykit p. B. R. Drake

“BLOCKADE” an^ Kam reikalin-
1 gas kontraktorius kreipkitės 

Vitaphone Vodevilio aktai į mus.

JOHN MEZLAIŠKISKalbantieji paveikslai, dai- 
(nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

2453 W«st 71 Street 
Tel. Republio 4537

I

MAINYSIU lotus ant auto- 
mobilians. Lotai nebrangus, 
labai gražioj vietoj. Atsišauki
te

4309i/2 W. 63 Street 
Republic 1862

Savininkas turi parduoti 
modemiškus rakandus 4 kam
barių, gerame stovy j, 60 dienų 
vartoti. Už $475 gausi 3 šmotų 
parloriaus setų, nuo kandžių 
garantuotų, 8 šmotų stalavo- 
sios setų, 4 šmotų miegamo
sios setų, 5 šmotų stalo setų, 2 
Wilton divonus 9x12, maži di- 
vonai, lempos, paveikslai, vei
drodis. Tikras bargenas. Mu- ( 
sii nugabenimas. Parduosime 
skyrium.

Mrs. WINNER 
8228 Maryiand Avenue 
Imas apt., ties Cottage

Grove Av. Tel. Stewart 1875

RUDENINIS IŠPARDA
VIMAS

Papigintomis kainomis par
duodame maliavas ir kitokius 
musų Store esamus daiktus.

Kviečiame pasinauduoti.
V. PAUKŠTIS

Maliavos, aliejai, stiklas 
2701 West 47 Street 

Telef. Lafayette 1237

Tel. Boulevard 9114

M. YUSZKA <& CO.
PLCMBING a HEATnro 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla

4894 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama t vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas $600,000.08 
>804 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-671$

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

Loans A Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra lr kas yra.
Perki otas 2nd morgage lr pa- 

ruplnam||^ 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas lr greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Iiafayette 0455


