“Draugas” atstovauja organlsuotų
katalikų mlntj, remia nuožlrdžlal ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas lr lietuvių kolonijas "Draugas”
džiaugiasi didele katalikų parama lr
nori, kad toliau pasilaikytų tie prietei Ilki jausmai

Katalikai paaaullonya tari kilnų at*
davln), — (neiti ] Ielmynaa lr J rlauoinene Kristaus mol-ilą, atnaujinti
Įmonių dvasią. Jfizaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai musų
užduotis. “Draugas” padfia Jums tą
apažtaiavlmo
darbą atlikti.
Užtat
skaitykite Ir platinkite “Draugą.”
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METAI-VOL. XIV

Naujas Lietuvos Vyriausybės Sąstatas
MOTERŲ PARĖDAI SENIAU IR ŠIANDIE

Ministerių Kabinetą
Sudarė Vieni Tautininkai

SVEIKINAME L. D. S. SEIMAI
----------------- į

Lietuvių Darbininkų Sąjungos XIV Seimas jvyksta
š. m. rugsėjo 25 ir 26 dd., Aušros Vartų parap. salėje,
VVorcester, Mass. Šia proga “Draugas” Įlinki tos kiln. s
organizacijos Seimo atstovams pasisekimo sėkmingai r.šti opius darbo žmonių reikalus ir nutiesti tinkamus pla
nus kovai su darbininkų Išnaudojimu.
Tegyvuoja L. D. S.!

VVASHINGTON, D. C., rūgs. 24 d. (Telegrama). —
Eltos pranešimu, ministeris pirmininkas Tūbelis patiekė
Respublikos prezidentui naujo ministerių kabineto sąrašą,
kurj prezidentas patvirtino:
Ministeris pirmininkas, Finansų Ministeris ir užsienių
ministerių — TŪBELIS;*
Krašto Apsaugos — Pulkininkas VARIAKOJIS;
Susisiekimo — inžinierius VILEIŠIS.
Kiti tie patys.
Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai.

■
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.................... -............... ..........

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IR LENKAI MINĖSIĄ VY- ; (suprask lietuviai) bent tru-

putį Vytauto politinio talento
ir tikrosios tradicijos, tai bū
tume jau senai po naujos uni
jos akto pasirašymu” — bai
gdamas nukliedi Krokuvos oficiozas.

TAUTO SUKAKTUVES

Atvaizduojami moterų parėdai praėjusių trisdešimts metų laikotarpiu. Šios moteVaršuva, IX, 3 (Elta) Krorys yr.a “Califorrtia Federation of Business and Professional Women’s Clubs” narės. kuvos “Czas,” polemizuoda
RED. PRIERAŠAS. Iš p. Voldemaro vyriausybės p.
mas su “Lietuvos Aidu”, ba
Tūbelę kabinete pasiliko: Vidaus Reikalų Ministeris pulk. KINIJOS VALDŽIOS VIR- f fTLJTp A COTP
SESERS VIENUOLES
ndo paspekuliuoti Vytauto Di
Musteikis, Žemės Ūkio — agr. Aleksa, Teisingumo — Ži ŠININKAS APIE KONTRdžiojo vardu jo sukaktuvių
JUBILIEJUS ą
linskas, švietimo — inž. Šakenis, Kontrolierium — p.
KASINĖJA APUOLĖS
proga. “Czas” labai nepatinREVOLIUCIJĄ
Mašiotas.
PILIAKALNI
NIEKAIS
Šv. Vincento prieglaudoje ka “Lietuvos Aido” pareiški
A MILIONAI
ERIŲ
j šiandie Įvyksta iškilmės. Se- mas, kad Vytautas Didysis ne
Meksikoj Prasideda Politines Žudynės; Paryžių-1 siianghai, rugs'v.2;)'
Apuolės piliakalniu susidcn
kentė lenkų ir kovojo su jais,
Del savaifcių pertaksavimo suo Bernardina, prigulinti
je Mirė Kardinolas Du Bois; Palestinoje Ra-, tarybos prezidentas Chiang
kol iškovojo laisvę. Pripažin mėjo ne tik Lietuvos, bet ir
mokesčiai nemokami ir mies •Gailestingųjų šv. Vincento
mybė Išlaikoma Tik Kareivių Durtuvais; Ki- ;Kai shek’ i tarybininkus kal tas neturi pinigų. Kadangi Seserų kongregacijai, mini 50 damas, kad Vytautas buvo pi švedų archeologai, kurie at
rmos rūšies politinis ir karo vyksta dabar iš Latvijos. Mat,
nijos Prezidentas Sakosi Kovosiąs Kontrre-^edama\pa^ls1^’ kad vald išlaidos reikalingos, tad mie metų vienuolinio gyvenimo su-; talentas,
laikraštis reiškia nuo kalbama, kad ten esą senovės
1
~
žios priešai darbuojasi sukel sto valdybą bankose užtrau
kaktuves.
į
monę,
kad
deL
-priešingai vikingų pėdsakų. Su prof. Ę.
voliucionierius
ti kontrrevolittciją.
kia paskolas, už kurias mokes
Prieglaudos , naujoj koply dabartiniams Lietuvos valdo Volteriu į piliakalnį išvažia
Kontrrevoliucionierius va čius garantuoja. Už tai reika
vo dar keli susidomėję arche
POLITINES ŽUDYNES
MIRĖ KARDINOLAS
čioj šiandie Įvyks pamaldos. vams, pakankamai įvertinęs
dus pavadinęs imperialistais, lingi dideli nuošimčiai.
“R.”
“Lenkijos ir lenkų reikšmę.” ologija.
DU BOIS
MEKSIKOJ
gen. Chiang Kai-shek pareiš- Apskaičiuojama, kad Cook Chicagos pavyskupis Sheil ceF
lebruos Pontifikales Mišias. Jo dvaras visuomet buvęs pi
PARYŽIUS mes 24 _' kė’
jis iš valdžios Pri«-, apskritis, mokykit) valdyba ir
PARVYKSTA DAUG
lnas lenkų ritierių ir dvasi-'
—EXICO CITY, rūgs. 25.
Vakar vakare mirė Jo
Mdo, nepasitrauk.fiestas yra pasiskolinęs apie
ninku ir lenkams buvęs “išim
KELIAUNINKŲ
— Laikraštis La Prensa gavo
Išgelbėjo moteriškę
siąs ir valstybės priešus vi- 213 milionų dolerių. Už tai
tinai duosnus ir mandagus,”
žinių iš Vera Cruz, kad toj nencija kardinolas Du Bois,
somis priemonėmis kovosiąs. kas mėnesis nuošimčiais rei
Nuo
18-os
gatves
tilto
Ui
e§kojęs lenkų pagalbos net
NEW YORK, rūgs. 24.
valstijoj praeitą, sekmadieni Paryžiaus arkivyskupas, eidakia
išmokėti
apie
vienas
mi

pėn įkrito Mrs. Anna Tilka, tolimiems savo žygiams ry-j Vakar iš Europos laivai čia
Įvykę kruviniausi municipali- mas 73 metus amžiaus, po paKINIEČIAI PASIRENGĘ I lionas dolerių. Šie milionai 40 metų, 1716 So. Morgan tuose> 0 fcaro ]aukas ties Vor-j atvežė net 11,000 keliauninkų,
niai (miestų valdybų) rinki- vojingos ir opios operacijos.
niekais eina.
KITĄ ŽYGI
gat. Yellow cab šoferis, Mor-Įksia },UVęS gausįaį aplietas le-|Žymi dalis amerikonų, kurie
! Prie mirštančio be kitų aukšmai.
ton Rootland, 24 m., šoko į
krauju. Toliau savo išva- gryžta iš atostogų. Kiti yra
Visoj valstijoj 139 žmonių
prelatų buvo Popiežiaus
SHANGHAI, rūgs. ’o.
Žuvo kūdikis apvirtus
upę
ū'
jų
išvilko
į
krantą.
Įdžiojimuos
“Czas” “kukliai”'ateiviai. Muitinės tarnautojai
nužudyta ir keletas šimtų su_ [ atstovas (nuncijus) Francijai, ,
•
Rytinį
Mandžiūrijos
geležinautomobiliui
pastebi, kad būdamas geras j turi daug darbo.
arkivyskupas Maglione.
žeista.
BRITAI TARIASI SU
Velionis kardinolas Du Bois ’ Mi kinieėiai nno bolševiku ,.Į
Ora.
vadas, Vytautas gerai žinojęs,1------------------BOLŠEVIKAIS
buvo vienas Įžymiausiu Baž- į*'1’1’ ’ nes Pastarieji peržengi, nvį]je gat,, susidaužė du au,
kas nugalėjęs prie Griunvaldo
FEDERALIAM IŽDE
TIK DURTUVAIS PALAI
sutarties sąlygas.
ir
kas
jam
palengvinęs
atim

PERVIRŠIS
.tomobiliai. Vienas jįj apvirto
nyčios kunigaikščių. Ačiū jo
KOMA RAMYBE
LONDONAS,
rūgs.
25.
—
ti
iš
kryžiuočių
Žemaitiją.
Su!
dalinam pasidarbavimui šian- Į Sutarties sąlygas peržengia ir žuvo vienerių metų kūdiMaskvos atstovas Londone at
VVASHINGTON, rūgs. 25.
LONDONAS, rūgs. 25. — die Francija turi diplomati-* ir japonai, kurie valdo Pietinį kis, gi motina, Mrs. Helen Mi naujino derybas su Britanijos minėjęs visą krūvą lenkų ritierių “nuopelnų”, “Czas” — Praneša, kad Amerikos Ju
Anot žinių iš Jeruzalės, tenai linis santykius su Vatikanu. Mandžiūrijos geležinkelį ir jo ller, 23 metų, sužeista,
užsienių
sekretorium
tikslu,
agalop prieina ir prie pagrob ngtinių Valstybių ižde yra agyvuoja nuolatinis įtempimas. Velionis 1926 metais Chica- šakas.
biem
šalim
išnaujo
atgaivinti
tos karūnos klausimo, bet “po pie 30 milionų dolerių pervir
Plėšikai apmušė krau
Tik britų durtuvais ramybė Į goj dalyvavo Tarptautiniam I Kalbama, kad kiniečiai yra
diplomatinius
santikius.
litinių argumentų kalimą” iš šio. Tai dėlto, kad valdžia šį
tuvininką
palaikoma tarp žydų ir arabų. Eucharistiniam Kongrese ir pasiketinę ir nuo japonų geleto klausimo ir patį klausimą met' surenka daugiau visokių
Taigi, Britanija tik durtuvais apie Chicagą labai palankiai' žinkelį atimti. Bet kol-kas tas Du plėšikai vakar pirm pie45 ŽUVO RUSIJOJ
laiko perdaug smulkiu ir ne- mokesčių,
savo mandatą (įgaliojimą) ga atsiliepė.
yra neįtikėtinas dalykas. Nes tų užpuolė jubilierinę krautuvertu
imti rimtai dėmesin.
Ii išlaikyti Palestinoj.
vę, 1429 Milwaukee avė. Kran
japonai, tai ne bolševikai.
SVERDLOVSK, rūgs. 25.
SANTA FE PALIETĖ
“Czas” laiko, esą, būtų kiai
tuvininkas mėgino priešintis. — Už 60 mailių nuo Viatkos
KARDINOLO LAIDOTU
TVANAS
dingą ir nedovanotina, jei Le
PALESTINOS ŽYDAI
Tad jis skaudžiai apdaužytas. susidaužė Maskvos-VladivosNUŽUDYTAS PRINCO
VES SPALIŲ 1 D.
nkija, pataikaudama lietuvių
NEPATENKINTI
Piktadariai pabėgo su 12,000 toko traukinis. 45 žmonės žu
-------------PRIETELIS
šovinizmui, užmirštų apie Vy SANTA FE, N. M., rūgs.
dolerių vertės grobiu.
PARYŽIUS, rūgs. 25. —_________
vo ir 26 sužeista.
tauto sukaktuves. Jos turin 25. — Po didelio lietaus išsi
JERUZALE, rūgs. 25. — Mirusio kardinolo Du Bois pa- BUKAREŠTAS, Rumunija,
čios būt paminėtos Vilniuj ir liejo Pojoaųue upė ir iškėlė
Žydai ima reikšti didelio ne laikų laidotuvės įvyks spalių rūgs. 24. — Nežinomas pikSusišaudė policija ,
ŠEŠI KALINIAI PABĖGO už Vilniaus ir, ypač, Kroku čia ir apylinkėse tvaną. Trys
pasitenkinimo Britanijos val 1 d.
tada ris Banat distrikte nužu- Užpraeitą naktį North Ri
voj, kur Vytautas priėmė kri asmenys nuskendo, gi keturių
džia, kuri labai lėtai veda tfu
•dė kapitoną Sedici, žinomą verside susišaudė policija vie
ROCKFORD, III., rūgs, 25. kštą. Lenkija, esą, turinti pa nesurandama.
rdymus apie įvykusias arabų
SUSIKIRTO KINIEČIAI * princo (karaliuno) Karolio J noj tamsioj gatvaitėj. Nepa- •— VVinnebago apskrities kalė kilti aukščiau ginčų, kurie bu
su žydais riaušes.
•prietelį.
'prasta klaida patirta, kada to jime šeši kaliniai primušė sa vo prieš 500 metų, ir matant
SU JAPONAIS
CHICAGO IR APYLIN
j miestelio policijos viršininkas rgą ir pabėgo.
Ypač nepasitenkinama tuo,
Vytaute lietuvį ir Lietuvos KĖS. — Išdalies debesiuota;
kad britų valdininkai mažą a-Į TOKYO, rūgs. 25.
PiePATARIA BŪT IŠTI [pašautas. Be to, pašautas dar
atstovą, matyti kartu jame ir
ir kitas poliemonas.
rabų skaičių traukia tieson, ,tų Mandžiūrijos geležinkelio
KIMAIS
SUDEGĖ BRITŲ LAIVAS gerbti didelę lenkų istorijos maža temperatūroje atmaina.
kad tuotarpu riaušėse 120 žy-Į japonų sargyba susikirto su
asmenybę. Nieks nemanąs kliu
dų yra žuvę.
[kiniečių policija
Tiehlinge
Atidėta tollaus
ROMA, rūgs. 25. — Itali
SYDNEY, Australija, rūgs. dyti lietuviams gerbti Vytau
PINIGŲ KURSAS
-stoty, už 40 mailių nuo Muk- jos ministerių pirmininkės Chicagos namų statymo ko- 24. — Britų garlaivy Silton
SALONIKUOSE GAISRAS Jdeno. Trys japonai sužeisti. Mussolini, kalbėdamas į 400 ntraktoriai su amatninkų uni- Hali, kuriuomi gabenamos a; tą, “bet, rūsčiai pareiškia
Lietuvos 100 litų
$10.00
Po to įvykio japonų kariuo- italų, atvykusių iš Amerikos jų viršaičiais tarėsi kas link nglys, kilo gaisras Indijos va “Czas,” nei paimti jo iš Vil Britanijos 1 sv. sterL 4.85
SALONINI, Graikija, rūgs.'menės batalionas užėmė poli- J. Valstybių, ragino juos bfl- penkių dienų darbo savaitėje ndenyne, apie 2,009 mailių niaus, nei išbraukti iš lenkų
Francijos 100 frankų 3.91
25.
Gaisras čia sunaikino cijos stotį, visus kiniečius po- ti ištikimais didžiąjai Ameri- jvedimo. Nieko neišspręsta, nuo Australijos. Įgula sulipus istorijos neleisim. Gali ta teBelgijos 100 belgų
13.89
ir podraug Klausimas atidėtas ligi gruo- į valtis. Garlaivis Anthea su- ma Kaune rašyti ką tik nori, Italijos 100 lirų
60 gyvenamųjų namų, 20 kran Kcininkus nuginklavo ir kalti kos respublikai
5.22
I •
ninkus suėmė.
skubo pagelbon.
nemiršti savo paėjimo.
džio.
tuvių ir 15 medžio sandelių.
bet yra tikra, kad, jei turėtų
Vokietijos 100 markių 23.80
.Ui

j

t
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JUOZAS TŪBELIS.

DRAUGAS

Italu* kasdien. Itakyrna Mkmadle&laa

priklauso maždaug nuo klima

Spaudos agentūrų pranešimu, kurį ir Lie

PRENUM,KHATO8 KAINA; Metama — »«.••. Pa
tai Metų — >1.51. Tnma Mėnesiam* —
Vienam
Mėt.eelul — 76c Kuropoje — Metama |7.M. Puaal Me
tų - M-M. Kopija ASe.
Bendradarbiams lr koreapondentama raitų negrų(Ui, Jei neprašoma tai padaryti lr neprlaiunčlama tam
Italui palto ženklų.
ReCaktorlus priima — nuo 11:M lkl 1I:M vai.

tuvos atstovybė jau patvirtino, Lietuvos mi-

nisteriu pirmininku yra pakviestas p. Juozas
Tūbelis, apie kurį čia paduodame šiek tiek

• <lien

skelbimu kainos prisiunčiamos pareikalauta

■ hunai

TreŽiaaienls,' Sugs.

sekančiai Hienai priimami iki fi

to ir visi yra nuomonės, kad

valstybės

visos

jaunesnėms

kaip 16 metų amžiaus mer

MARŠALAS PILSUDSKIS
IR LENKIJA.

RUSSELL SAGE ORGANI
gaitėms neturėtų duoti leidi
ZAOUA STUDIJUOJA
mo apsivesti. Savo rekomen
APSIVIDIMŲ KLAU
Tribūne
dacijose
tyrinėtojai
ragina
SIMĄ.
tėvus, mokytojas ir kitus sto-

skrity. Iš profesijos p. Tūbelis yra agrono- rašo, kad Lenkija galutinai at-

KcturiiiMMimb aitucnio.'“ už iveJim» ‘®ki* ™ikalavi-

politeehikos

-T

IŠRADĖJAS.

žinių.
■Chicago laikraščio
J. Tūbelis yra gimęs 1882 m., Rokiškio ap- korespondentas iš Varšavos

mas, baigęs Rygoje

vai. po piet

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

25,1523

institutą, metus francuzų parlamentari-

valstybės ir District

of Co- .m1**

*

Baigęs mokslus porą metų Rygoje mokytoja- nę valdžios formą,

nors apie lumbiu turi u,.Įvedimo juta-'. Komiteto pranešimas kra
vęs, o nuo 1910 m. iki 1915 m. dirbo Lietu- tai viešai
dar
nepaskelbta, tymus. Russell Sege orguniaypatingi domę į apsrvedlvoje agronomijos srity, kaipo caro valdinin-, Įvesta valdžios sistema pana- cijos nariui: Mary E. Ridi.,nw> leidimus. Jie rado, ypatin-

“DRAUGAS”

kas. Karo metu gyveno Rusijoje.
į H Amerikos Jungtinių Vals- niond Fred. S. liuli, ir Geot- S“ tarPe svetimtaučių, kurie
Į Lietuvų p. Tūbelis sugrįžęs 1918 m. pra- tybių valdžios sistemai.
Tą frey May, per kiek laiko ty- nesusipažinę
su
Amerikos
džioje dirbo laikraščių redakcijose, prie Lie- atmainų įvedė maršalas Pilsu- rinėjo skirtumus tarpe tų įs- .įstatymais nuomonę, kad aptuvos Tarybos švietimo komisijoje. Pirmam ■ dski, dar nesenai būdamas mi- tatymų ir kaip tie įstatymai “vedimo leidimas yra apsive-

UTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Kzoept Bunday.
8UBSCRIPTION8: One Tear — |«.«0, Blz Months
— |1.60. Tbree Montha — tl.OO. One Montb — 7že.
■urope — One Tear — 17.00. Blz Montbs — *4.00.
Oupy — .Ola
Advertlslng ln "DRAUGAS” brlngs best resulta
Advertlslng rates on applicatlon.

Lietuvos ministerių kabinete buvo pakviestas nisterių pirmininkh

ir dikta- vykdoini įvairiose valstybėse. idhn“ žeaklas;
Žemės Ūkio ir Valstybės turtų ministerių, o, torium. Šiandie maršalas yra Čionais
paduosime
tik su-s^nias 'ra
1919 m. paskirtas švietimo ministerių. Tauti- karo ministerių ir kaip pir- traukų tyrinėjimo sėkmių.
Į.mas aPs*vest*-

leioficialis lei

-

prof

aj

Buswell iš Uli-

Komitetas re- nois universiteto išrado būdą
ninkams — pažangiečiams pralaimėjus rinki miau jis diktatoriauja. Jis yPasirodo, kad nors visos komendavo, kad kuomet būna
galima iš kornų stiebų
mus į Steig. ‘Seimų’, ir p. Tūbelis užbaigė mi- ra kariuomenės priešaky. Gi valstybės pažymi, kaip apsi- , išduodami leidimai, tas fak-; gamjnįį j^g.^ gvįesaj įr gaZij
nisteriavimo karjerų, tačiau po 1926 m. gruo-; Lenkijoj kas yra kariuomenės vedimo ceremonijos
turi įtur6t’l. tati išaiškintas. isiWymui Jis mano, kad Amedžio 17 d. pervarto vėl atsidarė jam kelias į viršininku, tas gali būt ir dik- vykti, tik dvidešimts keturios
Tyrinėtojai dvidešimts deiabaį suside-

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Ava., Chicago.

ministerius. Pastaruoju laiku jisai buvo fi tatorium.
reikalauja; legalių apsivedimo l^yu-iose valstybėse rado net
|uo įgra(jįlntL
nansų ministerių, o prof. Jurgučiui atsista
Valdžios forma Lenkijoj im ceremonijų. Kitose valstybėse
apsivedimų niekas . Vie
tydinus, p. Tūbelio kandidatūra buvo stato ta laipsniškai keisti, kada
tiniai valdininkai, kurie atlieprivatus sutikimas tarpe vyIš naujosios Lietuvos vyriausybės sąsta
n • Kazimiero Akademijos Remėma į emisijos banko vedėjus. Tačiau, kilus ne maršalas Pilsudskį 1926 nie- ro ir moters, be liudininkų ir ka aPsived™° »Pei«as> sam
'
to matyti, kad ponų Smetonų šeimyna kovą sutikimams tarp Prezidento ir p. Voldemaro,' tais išvaikė seimų.
,do
tam
~
tikrus
darbininkus,
^r'iatikslas aiškus,
Šiandie,
be
užrekorduoto
prižado,
su

su p. Voldemaru pilniausia laimėjo. Voldema jam atsidarė kelias ir į ministerio pirmininko Į anot korespondento, Lenkijoj
kad kalbintų žmones vykti ,^os tvarka pavyzdinga. Narių
daro apsivedįmų, jeigu nėr
ras į naujų kabinetų neįėjo.
pas juos ir tuo budu daro susipratimas ir darbingumas
vietų.
•
į ' prezidentas
Moscicki, kurį
‘ ‘ kliūčių ’ ’. Tarpe valstybių,
P-nas Tūbelis, kuris yra p. Smetonos švoneabejotinas. Užtai musų drmaršalas paskyrė prezidentu,
sau
biznį.
Jie
gatavi
kur tie “common law” apgeris, sau pasiėmė finansų ir laikinai užsie
KAS NEPRITARIA KATALIKŲ
praktiškai turi tiek autorite“legalizuoti” apsivedimus be į ja turi pagarbos ir įvertini
sivedimai yra legalus, yra New
nių reikalų ministerijas. Vidaus reikalų mimo, taip visuomenėj, kaip ir
įto, kiek Am. J. Valstybių preVEIKIMUI?
jokių klausimų. '
.
York, Pehnsylvania ir Ohio.
nisteriu pasilieka p, Musteikis, artimas pp.
Viename dideliame mieste“ukštos inteligentijos tarpe.
“Ž. P.” įdėjo raštelį, kuriame yra iš-į zidentas. Prezidentas su kabi
Smetonų draugas. Iš to tenka spręsti, kad su skaitliuojama, kokie “katalikai” nepritaria'neto nariais šiandie sudaro tiVaikų apsivedimai
vienas tyrinėtojas matė iška- šiandie skaitoma san už garšiuo naujuoju ministerių kabinetu tautininkų
Kaslink senumo, komitetas;^ plaka^.
gu_ bę ir privilegijų darbuotis
Katalikų Veikimo Centrui.
'krai pildomųjų valdžių, gi seivyriausybė visiškai “susmetonėjo”.
Jeigu sįeįsįme ketvirtų valandų, prie tosios draugijos tikslui.
Tai yra:
■
mas apsiribuoja tik sąmatų rado daug skirtumų.
Naujų narių, vajus.
Voldemaro kabinetas tik tiek pasikeičia,
“1) kurie nesilaiko Šv. Tėvo ir vyskupų svarstymais ir naujų įstatymų tėvai leidžia, 12 metų amžiaus tokio ir tokio adreso (adre
mergaitė gali legaliai ištekėti:
Sulyg 10-tojo A. R. D. Sei
kadi jame Voldemaro nebus. Nauji žmonės tik nurodymų visuomenės veikime; 2) kurie spau leidimu.
sas pažymėtas)
ir .................
Francuzų
parlamentarinėkoloradoj, Floridoj,
Idaho,
trys teįėjo. Kiti ministeriai pasiliko tie patys. doje ar kalboje ragina neklausyti Bažnyčios
(vardas) suriš mazgų.” Kar- mo nutarimo ir Centro valdy

VOLDEMARĄ VISAI ATSTATĖ.

valdžios forma Lenkijoj nebu- j L°u^anoh

Maine Marylanva|(jjnįnj£aį pasįdalina bos sutarimo, naujų X. R. D.
ississippi,
ew erse7’ mokestį su šoferiais, kurie at- narių vajus prasidėjo su rug
zacijas, kur švietimas ir dorinimas nėra ti vo galima, nes iškilo galybės į e’
kybinis; 4) kurie kliudo plisti katalikiškai politinių partijų, kurių nei vią !^1(X^e Island,’ Tennessee ir •įveža jiems poreles. Viename sėjo 1 d. ir tęsis iki Naujų
Virginijoj. Kitose valstybėse ĮMdiDlų o(iso darbmm- metų. Visi tos draugijos sky
spaudai; 5) kurie uždarinėja (ar tam prita na seime neturėdavo didžiu
aD1* bas išdavė leidimus, kuomet riai stojo darban. Sėkmės kai
ria) katalįkiškas mokyklas; 6) kurie kuria , mos. Seimas visų laikų buvo nu°l k

Naujasis kabinetas, matomai, susidarė la

hierarchijos; 3) kurie remia jaunimo organi

bai menkas. Nei vieno patyrusio, savy stovaus
ir gabaus valstybės vyro ten nepateko. Pats

ministerių pirmininkas yra lėtas ir dar ne

sveikas žmogus. “Smarkiausias” iš yisų mi-

n i eterių yra p. Musteikis^ w5d5už reikalų mi-' slaptas organizacijas ir iĄnarių reikalauja vi
ųiįteris, kuris iki šiol sėkmingai “dvikojus siško sekreto ir pilno paklusnumo slaptiems
vilkus” organizavo, draugijoms susirinkimus vadams; 7) kurie dedasi į masonų, komunis

draudė. Jam pasilikus, kažin ar pakitęs ir vi

tų, nihilistų, socialistų, liberalų

daus reikalų politika. O tas juk buvo svar

jas; 8) kurie ardo katalikiškų drausmę ir stor

biausia.

žieviškai spaudoje puola vyskupus...

organizaci

Tenka pastebėti, kad' ir užsienių reikalų

Kas yra susipažinęs su Katalikų Veikimo

ministerio dar neturi ('Tūbelis tas pareigas

Centro tikslais, tas žino, kad katalikų veiki

eina laikinai). Tai vietai iš viso tautininkai

mas yra platus pasauliečių

žmogaus savo tarpe neturi. Užsienių reikalų

mas su bažnytine vyriausybe sustabdyti plin

ministerių greičiausia kvies vienų iš užsieny

tančiai bedievybei viešame, šeimyniniame ir

esamų savo pasiuntinių.

privačiame gyvenim eir siekti to, kad Kristus

Iš kabineto sustato matyti, kad šios vy

bendradarbiavi

viešpatautų visose gyvenimo’srityse.”

Užimtas ne valstybės reikalais, pshrre l« me‘l""Wt k»<>*‘ 0^ jau buvo uždarytas, bet'kur 7“ labai Šražios' Ko1
vlsa toik<>ma alaPtaL
bet savitarpe partijų kova. asmenys yra nepilnamečiai,1 jam reikėjo‘ užmokėti $5.00. !kas
Kitame mieste
auksorius 1Bet Prašom ir k™«aa> A. R.
visos veik valstybės reikalau
Del tos partijų kovos turėjo
skyrių pasinaudoti šią
dažnai keistis ministerių kabi ja tėvų leidimo.
buvo notaras ir jis savo lan D.
proga
ir-padidinti savo sky
“Jaunos nuotakos”.
netai. Tokia padėtis Pilsudsge garsino, kad jis išgaus ap’ / *1 ‘ • j
Randasi daugiausia tarpe sivedimo leidimų dykai, jeigu rių bent trigubai nariais. Į
kiui buvo nepakenčiama ir jis
svetimtaučių, ypatingai italų.'
jaunavedžiai nuo jo pirks iŠV*
Akademijos
ėmėsi diktatūros priemonių.
Į Rėmėjų dr-jų gali priklausyti
Bet maršalas Pilsudskį lig Tyrinėjimai atsitikimų, kur Sfedus
taip moterys, kaip ir vyrai.
šiol dar nėra išsprendęs, ai mergaitės priverstos, arba sa
F. L. I. B.
Užsimokėdami mokesnius su
respublikai . prezidentų turi vo noru, išteka per jaunos, pa-kiekvienas
rinkti seimas ar gyventojai rodė, kad toki apsvedimai re Ift SV. KAZIMIERO AKA lyg konstitucijos,
. . . .
t
narys naudojasi tais pačiais
tiesioginiu budu ar per elekto- tai būna laimingi. Jaunųjų
DEMIJOS RĖMĖJŲ
atlaidais ir privilegijomis, ko
rius, kai kad Amerikos Jung sveikatos dingsta, gyvena ne-,į
DR-JOS DARBUO-.
sutikime, mažai žino apie ju 1
kie yra musų draugijai su
tinėse Valstybėse.
TĘS.

riausybės amžius vargu galės būti ilgas. Ne

Čia bus vietoje pridėti, kad tokie pat

užilgo jis turės užleisti vietų teisėtai, konsti

“katalikai” nepritaria ir musų A. L R. K.

tucijos dėsniais sudarytai vyriausybei. Mes,

Federacijai.

dėl to, naujai p. Tūbelio vyriausybei ir lin

žmonėms nežinoma. Gi politi teismai nuolat pilni tų nesusi egzistuojančių moterų draugi- Seime bus suteikta dovana ir
įjų, veikliausia, idealiausia ir garbės ženklas tam skyriui,
Žmonės siekią vadovavimo, labiau turi kai nei nemano, kad kas pa pratimų.
Organizacijos tyrinėtojai ra tvarkingiausiai, vienybėje dar-1 kurs
daugiausia
prirašys
galvoti apie vadovavimo atsakomybės surtku- našaus galėtų įvykti. Jie sto
vi už francuzų valdžios formų |do, kad apsivedimo amžius .buojanties draugija yya Šv.
(Tąsa 5 pusi.)
mų, negii apie garbės vainikų.

kime, kad ji Lietuvos vidaus politikų atves
tų į normalines vėžes. Jei ji tai padarys —
Lietuvai tikrai pasitarnaus.

Stasius Būdavas.

mi korespondentas,

prie jos kojų. Paskui atsirėmė į kelius
ir tyli.
— Kodėl tu,

UŽ MOTINOS MEHĄIU
— ■

Steponėli,

niekuomet

nebirbiniuoji?

Apysaka. —

— Aš birbiniuoju... Tu negirdėjai —
man jau davė kiti.

(Tųsa)

— Mama, as ir turėsiu dūdelę!..

Nutilo. Jis dar labiau prie jos keliij

pažy atsakomybę ir daugelis divorŠeimynų
Lenkijos sus teismuose ima.

teikti Šv. Tėvo.

Ši valdžioje atmaina,

Šiuo

laiku,

iš Amerikoje

Ateinančiam A.

R.

D.

11

— Tai klausykis. Kitų kartų, labai

kių girią. Buvo karštas vidurdienis. Ji

liai pritaria ir tuomet visa giria musų

labai senai, kuomet nei tavęs, nei manęs

pavargo ir atsisėdo pasilsėti. Prisiskynė

klausos”. Karalaitė labai apsidžiaugė. “O

ant svieto dar nebuvo, gyveno jauna gra

kų tik išsirpusių uogų ir pasistiprino. Ir

gal ir man tu užryliuotum!” — prašė jo.

ži karalaitė. Jos iškilę skruosteliai kvepė

vėl toliau eina. Vis eina ir eina. 0 gi

“Gerui, meilioji karalaite, aš tuoj” Ir

jo raudonomis roželėmis apaugę; dančiu

riai galo ir nėra Saulelė palengva ėmė

jis ryliavo... Karalaitė dabar jan iš džiau

kų vietoje ji turėjo baltus ir brangius

slysti j žemę ir artinosi vesim vakaras.

gsmo vrekė ir maloniai jį pabučiavusi pa

akmenėlius; jos akelės — kaip du nedi

Ji pradėjo kažko bijoti. Atsisėdo ant ap

sakė: “Piemenėli aš tavo vesiu į savo

deli šaltinėliai; o kaselės tokios gražios

dvarą

pradžios nubudo ir nenorėjo, bet kai pa

ir tu busi mano

vyru”.

Jis

iš

Aplink jauku...

ir taip maloniai šnibždėjo,

kad niekas

trupėjusio kelmelio ir verkia... Taip grau/
f
džiai verkia, rodos, kas girioje liūdnai

ajtoriun — į tų patį, kur buvo aniūoliu-

Prie jo basų kojelių guli riebus ir šil

jomis atsigėrėti negalėjo... Kai ji kalbė

griežia... Visi žvėreliai ištempė auseles ir

žvelgė į jos veidų, ji taip jam atrodė gra

kąi su geltonomis dūdelėmis Ilgai ilgai jis

tas katinukas. Steponėlis jį glosto. Toliau,

davo, kiti sakė, kad jos burnelėje sėdi

kartu ėmė ašaroti... 0 iš jos akelių, kaip

ži, maloni ir nekalta, kad paliko savo ver

tęn žiurėjo. Dar ilgiau kažką galvojo.

išsitempęs tyso apskritas ir nė kiek ne

gražus' muzikantas

šaltinėlių, sunkiasi ašarėlės tartum tikri

kiančius oželius ir kartu su ja pas kara

sidabrėliai...

lių nuėjo... Jis jų vedė ir laimingai gyve

glaudžiasi

— I?!.. Tu tųip. ąetėk!
Jis pakėlė akeles

ir vėl jas įsmeigė

— Steponėli, dabar jau klaupkis, už
teks.
Jis greit sulenkė keliukus. Bet tuoj

ir atsitūpė*.

•

;

* i' Jjį

— Taip negal, Steponai i, — tu tieot taip, kaip kiti; tu pgsižiurčk...

Jis padarė, kaip motinų Liepė.
ftvendrienės širdis prisipildė nežemiškos

laimės...

i,
Ir ji meldėsi meldėsi... Lig šiol jos

malda dar neturėjo tokio ki rščio ir įkvė

;

pimų...

i

5.

ir griežia...

džiaugiasi

Kai ji paaugo, daug jaunikių piršos.

Motinos galvoje laksto linksmos ir lai

Bet ji nė vieno sau tinkamo nerado. Ka

Jų verkiant išgirdo jaunas ir dailus

no. Tas piemenėlis ir paskui jai visuomet

mingos mintys... Palengva slenka geroka

ralaitė sutiko ištekėti tik už tokio žmo

piemenėlis — ne didesnis už tave. Jis at

ryliuodavo ant tos pačios birbynėlės. Ir

valandėlė.

gaus, kuris gražiai griežtų; taip gražiai,

ėjo prie gražiosios karalaitės ir pabučiavo

su visais kitais piemenėliais,

kaip ir jos balselis kad skambėjo... Bet

jai ranką. Karalaitė meiliai pasisodino ša

birbynėlę pučia, taip atsitinką.

aplink ji nė vieno tokio sau nesutiko...

lia savęs. Bet vis dar jos ašaros riedėjo.

liesesnis šuniukas. Steponėlis

— Mama, ko tu taip tyli, pasakyk
man kų nors... — raukšlėmis susiardė jo
minkšta kaktelė...

Vienų sykį ji išėjo į sVietų laimės

— Mama, tai ir aš jau ryliuosiu, —
pasisakė.

les ir, susipylęs į savo kepuraitę,

— Man pasakų pasakyk.

apleido. Apsiašarojo ir karalaitė. Ir išėjo

jomis... Karalaitei jis labai patiko ir ji

— Ar tai tu pasakos, o aš nežinojau.

toli toli, vis į rytus — kur kasdien rau

nustojo verkusi...

dona saulelė apėipraususi keliasi... Kur

Tuomet jo užklausė: “Kas tu, ber
neli, toks esi!” Jis atsakė: “Aš, kara
laite, esu piemenėlis, oželius
ganau”.
“Ar tau, piemenėli, vienam kartais ne
ilgu?” “Ne, karalaitę, aš turiu gera birbynėlę ir ja visuomet ryliuojn; man ože

tik nueidavo, visi jų mylėdavo;, o tokie

— Gerai, aš tau pasakysiu apie vie

maži vaikeliai kaip tu, būriais paskui jų

Steponėlis liandų ganė,

nų gražių karalaitę ir dailų piemęnėlį —

bėgdavo, o karalaitė juos

Toks pat gražus ir ramus vakaras.

muzikantų. Ar tu norėsi tokios!

ir glostydavo...

Švendrienė sėdėjo ant slenksčio, o jis

kilstelėjo apskritų galvelę..

ieškoti... Visi žmonės verkė, kaip ji juos

Jis tyli.

— Noriu...

glamonėdavo

Kartų karalaitė ėjo per tamsių ir tan

Steponėlis tuoj

Piemenėlis rankiojo tas išbirusias ašarė

— O ko tu nori, Steponėli!

Na, apie kų, Steponėli!

Pabaigė Švendrienė.

kurie tik

žaidė

— Labai gerai, Steponėli.

Tu busi

muzikantu, ir pas tave ateis karalaitė ir
dar gražesnė..

(Bus daugiau)

Trečiadienis, Rūgs. 25, 1929
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D B X D O B R

i niekino kasdienio rankų dar
bo, tuo budu pelnydaniasis
: duonų savo skurdžiam užlaiįkymui; taigi Kristus nuėmė
Kitoje vietoje AV. Climieliau
darbui gėdos pažymį ir sugrųsko, “glauno agento”, kuris
1 žino jum senų garbę, kurių papristato alų j visus saliunus
1 šaulio Kūrėjas buvo suteikęs
Shenandoahe ir apielinkėse
daibui šiais žodžiais: “Šešias i
šitokia "‘poezija”:
dienus dribsi, o septintųjų ii- •
“Alus labai geras ir ska sėsiesi.”
nus,
•Touel krikščionybės mokslas
“Prie duszios ir szirdies lip darbų vėl padarė žmogaus pa
nus,
reiga, padarė jį netgi žmogaus
“Gali giart karalei ir pralo- garbe bei džiaugsmu ir pagaliau jį laiko kaipo paguodos
tai,
“Darbininkai ir ivisoki džen- priemone, atgailojimo pricmo
ne. Taip suprastas darbas vėl
telmonai”.
pasireiškia, kaip žmogaus as
Kų jus sakysit apie tokį ka mens veiksmas, kaip nulemiųs
talikų, kuris, orkestrai gro dalykas asmenybės vertybei
jant tautos himnų, kepurę nu kehl., kaip pati aukšta asme
sįimu, o praeidamas pro savo ninė vertybė, kurios negalima
atskirt nuo žmogaus kaip as
bažnyčia jos nei nepakelia!

Prašau Į Mano Kampeli
Prof. Kampininkas

Įdomu gal bus žinoti, kų vei
kia Kauno ponios. Kų veikia!
Pasak vieno Lietuvos laikraš
čio, jos renka papirosų (ciga
retų) kuponus. Mat, brolių
Saliamonų fabrikai į savo pa
pirosų dėžutes deda kuponus
ir kas jų surenka 5,000, gauna
dovanų’ Taigi, Kauno ponios,
sakoma, renkančios tuos ku
ponus, net ir bučkio negailinčios vyrams, kad tik tie pirk
tų Saliamonų cigaretus ir
joms kuponus atiduotų. Dau
gelis vyrų, rašoma, ruko tuos
papirosus tik dėlto, kad turi
kam kuponų atiduoti.
Teisybę sako patarlė, kad
gražybė, puikybė ir kvailybė
esu buvusios seserys.

mens.
2. Apie kokius darbo santy
tokį
kius ketinama kalbėt.

Kų jus sakysit apie
Amerikos Liet. R.-Katalikių Moterų Sųjungos 14-tojo Seimo, įvykusio • Ne\v Britain, Conn., delegatės ir
katalikų, kuris kas sekmadie
Dabar, jei ketinama kalbėt
svečiai.
nis bažnyčion eina, o šiokio
apie darbo santykius krikščio
mis dienomis bedieviškus lai
nišku supratimu, tai, taip sa- čionybė apvaldė žmonių papro darbo santykiai tat pasireiš- Darbdavio senovės pagoni- kad ir prileistume, jog vergų
kraščius skaito?
kydami, turime galvoj ne tų čius ir nuomones. Šis pakitę- kia tik kaip daiktų nuoma ir į joj nevaržė joks teisės nuosta- dnrbininkij tikroji būklė ne vi
tik kų išreikštų vertinimų, ku jimas yra, artimiausiai susi- jiems buvo taikomi romėnų tei j tas dėl jo elgesio su savo ver- suomet bus buvusi tokia žiauKų jus sakysit apie tokį ka
rį krikščionybė suteikė dar jęs su tuo aukštesniu darbo sės nusistatymai apie daiktų'gaiš darbininkais. Toki darbo {ri, kokių leido anos gadynės
talikų, kuris sekmadienį, ei
bui, ir ne tų aukštesnę vietų, supratimu krikščionių religi (negyvi} daiktų ir gyvulių) iš-j santykiai vadinami . despotiš- Į teisė. Tai buvo toki darbo san
nant žmonėms bažnyčion, sa
kurion ji darbų pakėlė pramo joj ir pasauliožiuroj, apie ku- nuomojimų.
Įkais (pagoniškai žiauriais),'
(Tųsa 4-fam pusi.)
vo namų “porčiui” lentas
nės ir visuomenės gyvenime.' rį trumpai paminėta pradžioj.
piausto ir vinis kala, kad net; čia mes daugiau turime
Senovės pagonims darbo jė
galT. D. Boczkausko kalendo už dviejų blokų girdėti?
voj santykį žmonių, kurie dirb ga bei jos turėtojas, vergas
riuje “ant meto 1896, lietu
darni susijungia draugėn ir buvo tik daiktas, o ne asmuo.
viškų laikraščių surašė jdėta: Kų‘ jus sakysit apie tokį sueina į santykius su vieni Senojoj pagonijoj visai nebū
“5. Laik. “Lietuva” iszei- katalikų, kuris, išbuvęs visų kitais.
davo daroma tokių sutarčių
nantis 3 metai, Chicago "je, šeštadienio naktį “parėj”, sek
darbdavio
su darbininku, po
Darbas turi tikslų pasisa
Ulinojaus Wals, išduoda 01- madienį, einant žmonėms po vint arba patobulint išvirši no su vergu, kuriose butų ta
szewskis, buvusis szinkoris sumos iš bažnyčios, spokso nes (materialines) gėrybės; riamasi dėl darbo ir už tų dar
Sipliszkiuose ir Kirsnos tilto lange apatiniuose vos iš lo tatai atsiekiama nugalint pa- bų atlyginimo. Senovės pažiu-.
karczemoja. — 17 skaityto vos išsiritęs ir pasišiaušęs, į sipriešinančias
sunkenybes, lomis tokios sutartys butų iš
M
lyg pakulų kuodelis?
jų.
{nugalint jas savomis kūno jė- visa atrodžiusios, kaip nesą
’gomis ir išviršiniais įrankiais monė, kadangi senobinėj (ro
(instrumentais). Didesniųja mėnų) teisėj vergas tebuvo
dalimi darbas būdavo dirba- tik daiktas (res), tik kaip ko
mas tuo būdų, kad vienas tu ks negyvas daiktas arba neNepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovane
rėdavo pačias materialines gė- 'protingas gyvulys, su kuriuo
lybes ir įrankius, o kitas at- duk negalima daryt jokios su
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
(Pagal H. Koch’ų).
sinešdavo darbo jėgas. Nes neKar^es (teisės mokslo terminu
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
1. Pagoniškos ir krikščioniškos į kų Aristotelis ir robų laikė kiekvienas, norįs ir galįs dirb-įkalbant, kuris negali but tei
pažiūros į darbų.
J kų Aristotelis ir romėnų Ci ti, turi ir tam tikrų reikalingų ‘ sės subjektas).
“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Krikščionybė turi labai ceronas sunkų rankų darbų lai darbui priemonių.
Taip pat darbo sutarčių ne
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerų, teisingą ir greitą
daug nuopelnų pataurint pa kė esant laisvų žmogų žeminan
Paprastai šiokiais atvejais darydavo tarp savęs nė laispatarnavimą.
žiūras į žmogaus darbų ir pir tį užsiėmimų, todėl jį (darbų) kalbama apie darbų ir kąpita ivieji pagonijos žmones, Rods.
miausia į kūninį rankų darbų. užkraudavo dirbti tik Ver lų. Kapitalistas turi dirbamųjų atsitikdavo, kad koks
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
Juo piažiau šiandien norima gams, kuriuos jie nelaikė pil medžiagų ir darbo įrankius, l ras laisvas pilietis pasiulydatais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
Šių istorijos tiesų pripažint, nateisiais žmonių visuomenės o darbininkas — darbo jėgų.' vo savo darbo jėgų kitam už
tuo labiau tenka kelt aikštėn nariais, bet laikė esant že- Darbo vertybėms gaminti dar- atlyginimų. Bet kuris tiek ša
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
ir nurodyt, kaip skirtingai inesnės prigimties padaru, ir bas ir kapitalas turi dėtis dr- j Ve pasižemindavo, kad jis apNorintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės:
buvo žiūrima į darbų pago todėl tetinkamus sunkiems augėn, kad gautų darbo pro-, siimdavo terliotis tokiais daniškos senovės ir krikščiony darbams dirbti. Kūninis (ran duktų (vaisių). Šių dviejų,lykais (darbu), kurie visuobės pasauližiuroj.
kų) žmogaus darbas buvo la žmonių t? y. darbininke ir ka- : menės akyse buvo laikomi neKultūringiausių senosios pa bai niekinamas, pastatytas ly pitalisto santykiai tat papras- švarus ir kuriuos todėl kiek
gonijos tautų didžiausieji gal- giomis su darbinio gyvulio ir iai ir vadinami darbo santy- Į vienas padorus žmogus turėtų
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, III
kiais šių dienų prasme, apie palikt vergams, toksai buvo
votojai, toki, antai, kaip grai- negyvos mašinos darbu.
Šiokios pagoniškos pažiūros , korių pakitėjimų krikščiony- laikomas nusmukęs iki vergo
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
turėjo pasikeisti, kai tik pa bės poveikiu čia ir ketinama laipsnio ir turėjo taip pat nešt
Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 val. ryto iki 8 vai. vak
PILNAS EGZAMINAS
sauly pasklido Kristaus mok kalbėti.
ir atsakumų už tai: tokiais
15.00 TIKTAI 15.00
slas ir pavyzdys. Dievo Sū 3. Darbo santykiai senovės pa- atvejais ir laisvo žmogaus dar
IPECIiLIBTAg
nūs ir pasaulio Išgelbėtojas
gonų teisėj.
bo jėgų bei jo asmenį teisė
Talei nenusiminkit, bet eikit
pa* tikra apeclaJlata. ne pae koki
juk patsai žmonių tarpan atė
Šis tatai santykis, labai pa traktavo (laikė) tik kaip iš
nepatyrėų. Tikra* specialiste*, ar
darbininko
apdaru
ir
nepakitėjo
nuo to laiko, kai krikš- nuomojamų' daiktų. — toki
ba profesorių*, neklaus Jūsų kas

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

KRIKŠČIONYBĖS POVEIKIS DARBO SANTIKIAMS
PLĖTOTIS,

DRAUGAS PUB. CO.

jo

jum* kenkia, av kur skauda, bet
pasakys pat*, po pilno IBegaamlnarlmo. Jus sutaupysit laikų lr
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jnms dėlto, kad
jie neturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui tmogaus kenksmingumų.
Uano itartlo — Scope — Raggl.
X-Key Roentgeno Aparatas lr vtslėkas bakterlologltkas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, lr Jeigu a* pa
imsiu Jua gydyti, tai Jūsų sveikata
lr gyvumas sugryB Jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio. Barnų. Inkstų, odos,
kraujo, nervų, Blrdlea reumatl*mo. kirminų, uždegimo Barnų, sil
pnų plaučių
arba jeigu turit ko
kių
užslsenėjuslų,
Istkerėjustų,
chroniška
Ilgų. kuri nepasidavė
net gabiam Šeimynos gydytojui,
neatidėliokit neatėle pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
lė

HPKCIALI8TA8
Inėjlma* Romas 1B1I
W. JACKSON BOULEVARD

Arti State Oatvėe
Ofiso Valandos: Nuo lė ryto Iki
1 go pietų. Vakarais nuo B lkl T
Nedėlloml* nuo lė ryto lkl 1
,1
po plotų.

A Corking Schemc ’ ut It Failed.
TREKE, R AM K'. STAMD
ŠTILI A MlMOTE Tilt I
Go IMTO TRE HOOSE AM'
GET A CORK - VoU'R-E.
ALL RI6RT, TREV CAM'T
G ET OUT AM' RU«2T

or,

eov».

LOOKVT 7REM
FlGATIAl'

OW>
HE'L W ADDA V A
TRNIM'TO DODOOBlfcCROSS
mc?

a

D R A o a n B

trečiadienis, Itttgs. 26, 19Ž9
__ ______ _

prus, juoba, kad nesu niekuo
met atsisakęs jai padėti ir
dėl netyčia įsibrovusios klai
gijos turėtų prisirengti ir pa dos man dovanos. Atsiminki
sidarbuoti, kad tuo bazaru te, kad kas nedirba, tas ir ne
padengus didelės parap. išlai klysta.
A. Gorainius.
das.

LIETUVIAI AMERIKOJE
SMKRELD UL
Pagerirtnvės ir ifikastuvės.

GALVA G. A. R.

Mot. Sų-gos jaunamečių sky tų chicagiečių ir ciceriečių
rius, vadovaujant Marijonai vaišingumu per Federacijos
Cižauskienei, mokinas gražų Kongresų.
vaizdelį, kurį Advente statys
Žinių Rinkėjas.
scenoj.

_________ -s. '

licenciatas, žemės ūkio akademijos docentas ir chemijos la
boratorijos vedėjas. Diserta
cijų parašė “apie amfoteriųių
metalų hidroksidus. ”
“ R. ”<

PAŠOVĖ SARGYBOS
VIRŠININKĄ

. ‘ t*

“PARAMOUNT” ATSTO
Rūgs. 21 d. susituokė popu
Rūgs. 12 d. parapijos salėj
V. P. J-kus.
VAI KAUNE
liari musų tarpe porelė, bū
įvyko Htud. P. Kulbės ir K.
Iš
Seinų
apskrities
gauta
ži

tent, p-lė M. Stanytė su Vin
Toliušio pagerirtnvės įr iš
Rugsėjo 3 d. į Kaunu atva
cu Žemaičiu. Vestuvių puota nia, kad II rajone, prie Kaleistuvės j kolegijų mokslų
menkos
kaimo,
nežinomas
pi

žiavo didžiulės amerikiečių įti
buvo pas nuotakos tėvus.
Žinelės.
tęsti. Vakarėlis buvo labai dai/
lietis iš lenkų pusės paleido no firmos “Paramount” ke
Vasarai praėjus, svetainėse
Pasiaiškinimas.
lūs. Apie tai jau 'buvo “Drau-,
Jaunavedžiai įsitaisė labai jg revolverio šūvį į tikrinantį
prasidėjo
pramogų
laikas.
To

ge” rašyta, tat nenoriu kar “Draugo” No. 222 tilpo ži
gražų sau namų, kuriame ir sargybos viršininkų ir jį su- turi atstovai. Kaune išbus ke-nutė apie Visų Šventų parapi dėl ir musų veikėjai .imasi
apsigy veno.
toti.
žeidė į kojų.
“R.” lias dienas ir išsvarstys, ar
darbo.
jos karnivalų. Rašusiam tų ko
Apleido Springfiekių.
galima Kaune demonstruoti
Šių savaitę apleido Spring- respondencijų ir smulkiai iš
Muzikai Čižauskai smagiai
kalbančias filmas. Tačiau (ai
NAUJAS DAKTARAS
Mot.
Sų-gos
26
kuopa
smar

dėsčiusiam,
kas
kiek
nusipel

fieldų J. Adomaitis. Išvažiavo
praleido atostogas, važinėdami
padaryti vargu pasiseks. ‘R.’
kiai
ruošias
prie
vakaro,
kuris
Edwin
J.
Foster,
iš
Wornė
delei
karnivalo
pasisekimo,
į Detroit, kur žada apsigyven
su savo Hupmobile Illinois ir Muensterio universiteto che
ti. Springtfieldiečiai labai ap teko išgirsti nusiskundimų iš įvyks 17 d. Lapkr. Komisijos eester, Mass., nacionaliam su- Michigan valstijuose ir nega-jmijos daktaro laipsnį gavo p.
gailestauja, nes p. Adomaitis* Šv. Onos dr-jos. Be blogos va- narės pp. Salasevičienė, Ma- virinkime, Portland, Me., iš- jį atsigerėti pp. Sakalų ir ki- ĮPr. Jucaitis, gamtos mokslų PLATINKITE “DRAUGĄ
buvo vienas veikliausių musų ios iš korespondento - pusės, čintienė ir p-lė Urbšaitė su rinktas vyriausiu vadu ‘Grand 1
kolonijoj. Priklausė prie cho 'ik sekant įvairių “bootb’ų” kuopos pirm. P. Glugodiene Army of the Republic’.
ro ir daug metų darbavos aelnų, buvo pažymėta, kad Šv. žada visus patenkinti įdomia
Lietuvos Vyčių 48 kp. ir para Onos dr-ja savo nuosavioj bū programa. Jau sukviesta sųdoj, savais daiktais padarė jungiečių. choras, taip-gi jau Mat, p. Muliolis netik yra ga-į
pijoj.
bus didžiulio Katalikų SusiRugsėjo 18 d. Vyčių kp. su $133.75. Iš to kilo nesusipra namečių skyrius ir t. t. •
vienymo pirmininkas, bet ir
rengė p. Adomaičiui išleistu timas ir lyg atrodytų, kad Šv.
Šv.
Jurgio
parapijos
choras
‘ ‘ realestatininkas ’ ’.
ves. Per programų palinkėjo Onos dr-ja kiek tepadarė pel
Onos
taip-gi
po
atostogų
jau
pradė

jam geriausių sėkmių naujoj no. Bet taip nėra. Šv.
dr-ja padarė gryno pelno jo pamokas. Prisirašė daug i Rūgs. 17 d. vakare Šv. Jur-t
vietoj.
Parapijonė.
$521.94. Dalykas tame. Be sa naujų narių; visi mergaitės ir gio parap. svetainėj įvyko tri-•
vos budos Šv. Onos dr-ja, kaip jaunikaičiai čia augę. Tat-gi jų moterų draugijų, būtent:
paskui sužinojau, vedė ir ki šį sezonų tikimės išgirst gerų Aušros Vartų, Amž. Rož. ir
tas būdas, dirbo ir prie kitų koncertų
Mot. Sų-gos 26 kuopos ben- j
I
biznių, pav.: prie bingo, groTeko nugirsti, kad po Kalė dra vakarienė. Žmoniij buvo
šv. Jurgio parapija.
cery ir t. t. kurie, tiesa, pažy dų bus rengiama antra “Lie kupina svetainė. Buvo ir kal
Musų korespondentai aps mėti korespondencijoj, bet, tuvių Dainų ir Muzikos Šven
bų, bet svetainėj ūžė, dundė
nūdę. Daug butų kų parašyti išvardijus darbuotojus, be ko tė”. Clevelandiečiai negali pa
jo, tat-gi mažai domės kreip
iš Šv. Jurgio parapijos, bet respondento kaltės, nepasaky miršti pirmos “Dainų Šven
ta į kalbėtojus. Laikas musų
“Drauge” tų žinių nesimato. ta, kad, tas būdas Šv. Onos dr- tės”, kurių surengė muzikai
žmonėms susiprasti ir šiek
Darbai sumažėjo.
ja vedė ir turi būti prie mi Čižauskai nustebindami netik tiek rimčiau elgtis, kada kas
Šiuo metu daug žmonių vaik nėtos drjos nuopelųų priskir atsilankusius lietuvius, bet ir kalba.
ščioja be darbo. Fordas ir-gi tos. Tame mano kaltė, kurių svetimtaučius, kurių buvo ar
Daugiausia pasidarbavo O.'
Kiekvieną Utaminką nuo 8 vai. iki 9 vai. vak.
kaip girdėt, keletu desėtkų padariau be blogos valios, ne ti tūkstantis. Pelnas eis nau
Lisauskienės Jinai pardavė 150 j
Per WLS Radio Stotį
tūkstančių atleido.
norėdamas Šv. Onos dr-jos jos bažnyčios statymo fondam
vakarienės
„
bilietų.
Nuo
šio
!
: '/ i
Tas pats ir kitose"'automo darbštumo mažinti, bet sku
Per* pastaruosius kelis mė
vakaro
pelnas
skiriamas
da- *
bilių dirbtuvėse. Tat patarti botai korespondencijų rašyda nesius į Clevelandų privažia
žyniui musų bažnyčios iš vi- i
na nevažiuoti į Detroitu darbo mas, sekdamas sųrašų, kuria vo daug lietuvių iš Pennsjd'
daus.
‘ieškoti.
me buvo surašyta įvairių bū vanijos ir kitų valstijų. Jie
fl
,
i perka namus ir žada čionai ap ‘
dų dienos įeigos.
Rekolekcijos.
Visi parapijonys dabar ren
Šv. Jurgio bažnyčioje reko Turint omeny aukščiau iš- sigyventi. Tas daro p. Mulioli
lekcijos prasidėjo 11 d. rug dėstytus pasiaiškinimus, Šv. [labai “busy man”, nes dau- giasi prie parapijos bazaro,
sėjo ir baigėsi 15 d. rugsėjo. Onos dr-ja, manau, mane su- j gumas per jį perka namus. kuris bus lapkr. mėnesy.
Pamaldos buvo rytais ir va
karais žmonių per visas dienas
lankėsi daug. >
Užbaiga buvo sekmadieny.
15 d. rugsėjo vakare iškilmin
ga procesija. Buvo svečių ku
AUKSINĖ
nigų.
Seserys Pranciškietės daug
darbo padėjo prie papuošimo
altorių, kurie labai gražiai iš
rodė. Taip pat per procesiją
Nuo Rugsėjo (Sept.) 28 iki Spalio (Oct.) 19-tos inim.
mokyklos vaikiai gražiai ėjo
:apie bažnyčių, mergaitės buvo
baltai apsirengusios su gėlė
mis rankose.
Parėmkim aukomis.
Šv. Jurgio parapija turi
•daug išlaidų: pataisymas se
serų namo ir mokyklos daug
lėšavo. Parapijonys turėtų pa
remti parap. iždų aukomis.
Naujas Majestic Radio 91 model 8 tūbos humless DynaPrasidės bazaras.
—o—
mic Speaker. Jus negalite gauti geresnio radio niekur Kaina
Lapkričio mėnesyje prasidės
parapijos bazaras. Visos drauVisus Kviečiame
I,
-0Krikščionybės poveikis darbo
Su tūbomis ir su viskuo. Metams guar.antuojame

ROSELAND, tL

ClfVELAND, OMO.

Išgirskite Lietuvišką Programą
Per Budriko

SIIOT, HGIL

JELEęTRĮC RADIO

VISIEMS

DOVANOS

Javu Valymo Šventė

DOVANOS PINIGAIS
Puikios Dovanos
Dovanos Kasdien
Puošnios Dekoracijos

$159

santikiams plėtotis.

D ova nos randasi Banko
vleškambaryje

(Tųsa nuo 3 pusk)

tykiai, koki atatiko anos pa
goniškos gadynės religijos, ir
teisės pažiūras, kdkių, iš kito
šono ėmus, pakako ir anos ga
dynės ekonominio (ūkio) gy
venimo reikalams tenkinti; tie
reikalai tuomet buvo dar to
ki nepainus, kad juos buvo
galima patenkint grubiu prie
vartos darbu.
“Darb.”
Prof. Pr. Dovydaitis.

MANUFACTURINGI
DISTRICT

CENTRAL'

Galima pirkti, mokant $2.00 į Savaitę.

Jos.F.Budrik>
3417-21 South Halsted Street

TRUSTINE KOMPANIJA

Phone Boulevard 4705
1110 WEST 35 STREET
Valstijinis Bankas

i.

• i

- —.

Biržos Bankas

I

trečiadienis,

Itugs.

D R K O 0 X B

25, 1929

J E

CHICA

AKTA

Piknikui diena buvo labaii rengia visų eilę svarbių pas-į pamokslus. Deja, svarbus rei-

patogi

saulėta, kad1 kaitų karnivalo

ir šilta,

laiku, t. y. kalai

sulaikė

kun.

Garmų

net bitelės lakiojo, viena ku pradedant po Naujų Metų ir nuo dalyvavimo. Svečių tarpe Telefonas Boulevard 1929
PASKUTINIS IŠVAŽIAVI eeris P. Putrimas tų dienų pa rių net šposų iškirto — įgėlė tęsiant iki Užgavėnių. Pas buvo pp. Čižauskai, Pumpu
kaitos bus begalo naudingos čiai, Sakalai ir p. Mickeliu*
sižymėjo tuo, kad su savo ma vaikui Leonardui Čepuliui.
MAS.
Muzika salėj ir lauke visus ro ji nepalyginamai brangiu nienės vedusi sesuo (pavardę Ofiso Valandos: 9 Iki 12, 1 Iki S
šina darbininkus j piknikų at
dieną, lr 6:20 Iki 9:20 vakare
aukš pamiršau).
Paskutinis šių. metų pikni- vežė ir parvežė. Be to piknike linksmino, šeimininkės visus Vaitkevičiaus iškalba,
Rap.
4608 S. ASHLAND AVĖ.
kas
išvažiavimas
įvyko' darė gerų biznį. A. J. Janu- svetingai vaišino ir patenki tas mokslas ir prityrimas da

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. S. A. BRENZA

pereitų sekmadienį Černiausko' šauskas, 21 skyr. rašt., visus no kiekvienų.
darže. Rengė jį Brighton Par- Į cicerieeius suprašė į talkų. Iš

ri ji nepalyginamai

brangiu

Netoli 46th Street

DR. M. T. STRIKOL

buvusiu prelegentu. Jo paskaitas Lie
Lietuvos
ko Marijonų Kolegijos Rėmė- Tora of Lake J. Lisauskas West Sidėj rugsėjo 8 d. ir šį tuvoje lankydavo
jų 35 skyrius pastatymui Liur pasidarbavo prie “bišopo” ir piknikų į Liurdo Panelės Šv. Išviesuftija, bet jos suprantakun.
do Panelės Šv. koplytėlės ant saldainių, o Silvestras Paukš-’ koplytėlės fondų įplaukė $500, ^os ir liaudžiai, nes
marijonų lotų šv. Kazimiero tis prie lazdžiukių, o Kaz. Bu- Tas darbas bus varomas to- Pr°f- Vaitkevičius labai popu
Per abu pikniku,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820
Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930
Valandos 2-4, 6-8 Nedėlloj 10-12

kui reikalingus

Prie straikierio

DR. R. C. CUPLER
Tel. Canal 6764
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue lr 24-tas Street
Telef. Canal 1713-0241
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Fanedėllais
lr Ketvergals vakare

DR. T. DUNDULIS

1878 Mllvraukee Avė.
Balte kO#
Tel. Brunawlck 9624

au-jP^a^au pranešta. Tat iš ank-

Laurins- darbininkams, rėmėjams,

Tikimės,

kad senieji gera-

Ciceriečiai pasidarbavo prie bai giliukingas.
dėjai ir toliau mus rems ir
baro. Vedėjais buvo J. Gry
Iš Nortli Sidės buvo atvykęs kad atsiras naujų rėmėjų ir
bauskas, Mart. Urba, J. Berta- Antanas Ųacevičius ir darė fundatorių, o mes iš savo pu
šius, J. Matekaitis, Antanas gerų biznį. Iš Melrose Parko sės tų geradėjų neužmiršime
Ralačauskas prie sūrių, Bar buvo geriausi kalbėtojai.
J. savo maldose.
bora Kučienė su dukterim Sta Žvirblis išgyrė
Černiausko

nislava prie ice-creamo, o bu

ADVOKATAI:

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street

DARO OPERACIJAS

Kertė So. Wcstern Avenue
Tel. Prospect TO 2 8
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL
Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v.
Nedelioj pagal susitarimą
8882

ADVOKATAS

vietos mašinoms būt paskirtos

ir įvesta žaislų. Toliau užsimi

kams daržų, nes jei kartais p.
Černiauskas parduotų

tai lietuviai liktų

savųjį,

be daržo.

r
Antras kalbėtojas buvo V. Ba11 So. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8
unda, lietuvių skalbyklos ve
Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET
dėjas. Kalbėjo
apie lietuvių
Tek Victory 0562
susiorganizavimų ir priminė,
7-9 v. v. apart Panedėllb lr
Pėtnyčip#

,0hn b.

bet po darbų, 1900
po vajų ir bazarų, bus nau

Brolis Vladas.

dingas poilsis ir pasimokini-

Ir X-RAY

borden

dos atnešė. Taip-gi aiškino a-

ADVOKATAS

)ie savo vedamųjų skalbyklų,

taip ji greit

išbujojo.

yra

Marąuette Park.

—

šim žymus veikėjai

Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—
v. v. Nedėlloj susitarus.

Bai-

kad gianties Šilavos . atlaidams, į-

10-12.

DR. V. S. NARYAUCKAS Tel.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

pp. Mickeliu-

tus draugijų atstovų ir garbin nai moderniniam savo bunga-

4910 So. Michigan Avenue

gų svečių^ tai tikrai bus gra lowe iškėlė vakarienę, kurion

Tel. Kenwood 5107

dins savo skyrių naujais na

Prie

.

Wentworth 3000

priminti,

šios progos reikia

kad lietuvių skalbykla — Me

105 W. Adams St. Rm. 2117 tropolitan Wet Wash Laundry
Telephęae Randolph #727

pasitarnavo savo

trokais vi

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

soms parapijoms ir ‘Draugui’

Tetaptose Roosevelt 0080

ir per tai įgijo iš daugelio lie

Mante: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 8#00 tuvių

padirbėt.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222
Gydytojas ir Chirurgas
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood
Avenue
Tel. Republio 7868
Valandos 1 - 1 4 7 - l v, y.
16558 SO. HALSTED STREET
Nedėlloj: 10 — lj ryto
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. H. BARTŪN

lietuvė

— katalikė

priklausyt prie

draugijos.

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

Telefoną* Canal 2552
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio-

mis nuo 9 iki 6.

kiškos spaudos

buvo lenkty

nės. Dovanų laimėjo Ona Kaz
lauskienė iš Brighton Parko.
Iš Brighton Parko politikie

rių pasižymėjo

Musų

kiekvieno

Antanas Va

balas ir Antanas Naugžiemis.

Tam piknikui trokais pasi

tarnavo Antanas

Bazaras Vienuolyne.

Ticzkus iš

Brighton Parko. Jisai savo ge

Taip pat, sulyg
nutarimo, šįmet

10 Seimo

įvyks baza

ras šv. Kazimiero Auditoriu

me. Bazaras prasidės

čio

lapkri

24 d., sekmadienyje,

trauksis iki

ir

28 d.

lapkričio

(Padėkavonės Dienos).
Iš viso vos penkis vakarus

tęsis. Nors trumpas,

bet bus

ru ir dideliu troku nuvežė šei gyvas, prašmatnus ir įdomus.
Jau penkti metai, kaip Vie
mininkes, darbininkus ir par
nuolyne bazaras buvo pareng
vežė visus ir taip-gi parvežė
tas. Bet gyviems
reikalams
, visus pikniko instrumentus.
Talkininkavo savo trokais Me esant, nutarta šįmet surengti
(Juozas J. Grisius)
“kermošių”. Iš anksto pra
tropolitan Wet Wash Laundry
ADVOKATAS
šom visų šin bazaran. Be visų
West Sidės expresas, vedamas
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
bazarinių “triksų”, grieš pui
Fabijono ir Okso ir A. AliTelef. Boulevard 2800
ki orkestrą.
Keno
ir kada
RESIDENCIJA:
šauskis iš Marąuette Parkų.
6615 So. Rockwell Street
— parašysim vėliau.
Iš darbininkų
marąuetteparTelef. Republlc 1722
•
• I A. R. D. skyriai rengkitės
kiečių pasidarbavo Petras Gai
koanksčiausiai bazaran. Dova
liūs ir Stanislovas Stoškus.
Biznierius Juozas Atkočiū nų reiks prašyt nuo Vienuo

riausias — greičiausias būdas — pa
šalinti jūsų trubelj yra
Phillips
Mllk of Magnesla. šaukštas jo van
denyje panaikina rūgščių kelis sy
kius daugiau už save ir tą atiteka
akimirkoj. Simptomai Išnyksta i pen
klaa minutas.
Kaip tik pažinsi Phillips Mllk, tai
atmesi visus kitus nemalonius bu
dus. Ir Jus nekuomet neįeisite save
kankinti rūgšties perviršul Tai ge
riausias prlešrugštlmls vaistas ir per
60 metų daktarai tokiu laikė.
Phillips Mllk of Magnesla a plie
kose po 25c. ir 50c. buteliuose. Pil
ni nurodymai ant kiekvieno paklo
to. Reikalauk tikro. Netikras ne
veiks taip gerai.
“Mllk of Magnesla” buvo Chas.
H. Phillips Chemical
Kompanijos
S V. registruotas vaizbos ženklas ir
Jo pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo
1875.

JOSEPH J. GRISH

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS
Nuo 8:28 Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street

nas, turįs bučernę 2616 W. 7.1

Room 828
Tel. Franklln 4177
Nuo I iki 9 vakare
Iš bridgeportiečių pasižymė
B. 107 St, Katnp. Mlohlgan Ava
Tel. Pullman 6960
jo piknike pasidarbavo p-nai

Telephone Central

6926

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS
114 North LaSal le Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union AVa
Tel. Roosevelt 8710
VaL nuo 6 Iki 8 vaL vak.

nė.

lyno prietelių ir paramos ba-

LISniRINE
t. THROAT

TARUTS
aptik*

Nesigiriant, tik teisybę ra
šant, A. R. D. yra akyla. Ji

į piknikų netik duoda stambios moralės
atsilankė real estatininkas B. ir medžiaginės paramos ten,
J. Kazanauskas su savo šei kur jos labiausia reikia, bū

myna ir draugais Jurgiu Sas- tent mokslo įstaigai, bet no
ir kitais, ri ir gero kitiems padaryti.
kurie gerų biznį darė prie ba- Štai, didžiai gerb. kun. J.

ku ir V. Liutkum

.Vaitkevičiui sutikus, A. R. D.

1821 8OUTH HALSTED ST.

Chirurgas
Nedėllomis
Susitarus

DR. A. J. BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 Iki S po
pietų lr 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 S. WALLACB STREET

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

DBNTISTAI

Palengvins aklų {tempimą
kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo, Office Boulevard 7042
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštf. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua.
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą
LIETUVIS DENTISTAS
regystę.

DR. C. Z. VEZELIS

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

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

DR. G. I. BLOŽIS
2201 WEST 22nd STREET
Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

The Laxative
Skanus kramtimui

Mėgsta Jj viai
mint, taip kaip gmna.

Tel. Bransvrlck 8124

DR. A. J. OU8SIN
Lietuvis Dentlstas
1678 MILWAUKEE AVENUE
Valandos* 9-13, 1-1, 6-8:88
Sekmadieniais lr trečiadieniais
pagal susitarimą.

DENTISTAS X-RAY

4729 S. Ashland: Avė.
SPECUALĮSTĄ&
Džiovų. Moterų lr Vyrų T .lyg
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 3__ 4 po
pietų: 7—8:80 vakare
Nedėllomis 10. iki 12
TELEFONAS MIDWAY 2888

Tel.

Boulevard

1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

Chirurgas

lr Akušeris

P-

P-

Ifi

J

RUSIJOS

Ofisas ir Laboratorija
Netoli

Morgan Street

1025 WBST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
nuo 6 iki 7:10, vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rea So. Phore
2238, arba Randolph 6800.

. DR. MAURIGE KAHN

4193 Archer Avenuą

Gydytojas ir Chirurgas
Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St I aukštas
Pašte bėki t mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto iki 8:28 va
karo. Seredomls nuo 9:28 Iki 12 v.
ryto. Nedėllomis nėra skirt*
valandų. Room I.

Phone Panai •»»«

X

numeriu

Gydo stalgias
ir chroniškus Il
gasvyrų, moterų. Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius
elektros prlet&iaus.

DR. J. A. PAUKŠTYS

Feen^mint

po

Gerai lietuviams žinomas per 81
metus kaipo patyręs gydytojas, oktrurgas lr akušeris.

Tel. Lafayette 1228

U. S. A

ofisjį,

DR. HEBZ MAN

DENTISTAS

Tel. Boulevard 7589

savo

Valandos: Nuo 2 __ 4
7—9 vąkare

Tel. Canal 6222

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. CHARLES SEftL

3343 SO. HALSTED STREKT

4645 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

(Kampas Leavitt St)

Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava
Valandos. 11 ryto Iki 8 po Pietų
6 iki 8:20 vakare

Perkėlė

, Neprileisk

Ir Gydyk
Užkimimų
Sopamų
Gerklę
Kosulį

DR. P4 Z. ZALATBAIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso lr Rea Tel. Boulevard 6911

Kun. prof. J. Vaitkevičiaus
paskaitos.

Iš AVestsidiečių

Iro.

DR. VAJTUSH, 0. D.

lr

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

St., su visa šeimyna pasižymė zaro metu. Nors bazaras bus
bet padarykim jį
jo šiame piknike biznio dary trumpas,
taip sėkmingu, kaip galima.
mu visuose skyriuose.

Naugžemiai ir p-ni U. Gudie

O P T* E M I T R I S T A I

kankina rėmuo, gesai, ar
moralė pareiga yra remti mu baKuomet
nevirškinimas, tai to priežastis
sų kultūros židinį — Šv. Ka paprastai y,ra rūgšties perviršis. Ge

Platintojų ir rėmėjų katali

JOHN KUCHINSKAS

DINGSTA - GREITAI,
ŠVELNIAI

šios kilnios

zimiero Vienuolynų.

paramos.

Gydytojos

privalo

Tel, Canal 0267 Res. ProspenL <818

DR. S. A. DOWIAT

šventadienio ir ketvirtadienio

Kiekviena

DR. S. BIEZIS

Rez. Tel. Stewart 8191

riais. Dabar proga visoms rė
mėjoms

6793

Vai.:

OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 Washington
žu pasirodyti tam skyriui ir buvo pakviestas ir kun. P. Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
kaip SLRKA jam daug nau
tiems veikėjams, kurie padi Garmus, seklusis per atlaidus nuo 6 iki 8 vai. vak. apart TeL Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

(John Bagdziunas Borden)

II

temas iš-

PUOTELĖ PAS VEIKĖJUS.

sutraukia

Lafayette

DR. A. J. JAVOJŠ

Valandose prieš pietus pagal sutarti.

naujų narių laike vajaus. Ka

save

Tel.

Halsted St. Chicago
2 iki 6 po pietų, 7 Iki 8 vak.
mokslo vyro paskaitų. Jos vi Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 ▼. v. Ofisas 3102artiSo. 31st
Street
Office; 4459 S. California Avė.
sos įvyks šv. Kazimiero Vie
balandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet,
Nedėlioję pagal sutarti
nuolyno Auditoriume. Apie
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais

(Tąsa nuo 2 pusi.)

jie pas

CHICAGO

Rusas Gydytojas lr Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vaikų lr visų chronišku ligų

mas, beklausant taip didelio

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
248S West 68 Street

gražus ir tvarkus,

2130 WEST 22nd STREĘT

DR. A. A. RGTH

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

IŠ ŠV. KAZIMIERO AKAD. skaitysit “Drauge” kiek vė
RĖMĖJŲ DARBUOTĖS
liau.
Rėmėja.

taip

Ofisas ir Laboratorija

Ofiso Tel. Victory 6893
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

& HALSTED STREET

Tel. Hemlock 8161

dangi A. R. D, Seimai

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomis ir seredomls tik
iškalno susitarus

OFISAS

šios draugijos,

dienas ir paskaitų

nė, kad lietuviai pirktų pikni

A. A. OLIS

ja. Tad dideli darbai laukia Į

daržų, tik priminė, kad turė
tų būt grioviai išlyginti, kad-

>

Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas
vyrų, moterų lr valkų

DR. A, L, YUŠKA

gerb. kun. Deksnis ir buvo la

Virginia 0388

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

DR. J. J. KOWARSKIS

CHIRURGAS

Pr. Pergauskas, prie Rūtų Dar kaitė ir kitos. Jonas Kinčinas, kuotojams, Jurgiui Černiaus sto pranešam gerb. visuomenei Of)ao Tek Canal 2118
Namų Tel. Lafayette
želio Antanas Petkus, prie ra bučeris, savo kolonijos pikni kui, daržo savininkui, ir vi kokis “treat” jos laukia ir
to dirbo K. Gubista, prie lie ko darbininkus ir svečius par siems į musų piknikus atsi kad tų gera rengia šv. Kazi
miero akademijos Rėmėjų drBuvo atsilankęs lankiusiems.
tuviškų saldainių K. Anužis ir vežė namo.
kiti.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
piet: Utarn. lr Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Valandos; nuo 2 Iki 7:20 vaL vak.
Ačiū visiems abiejų piknikų Apie tas paskaitas vėliau bus kasdien. Nedėlloinls nuo 1 Iki 2 vai.
po pietų.

instrumentus. lišauskienė, B. Paukštienė, B.

pasidarbavo Kalvaitė, Marijona

8183 S. HALSTED STREĘT
Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

DR. A. RAČKUS

Briglitonparkiečini ras, Meat Marketo savininkas, liam Ateinantį pavasarį 1930 toriai dėsto ir aukščiausias
daugiausia dirbo to pikniko darė didžiausių biznį ir laimė metais tam tikslui įvyks di- mokslo temas. A. R. D. su Rea tel. Van Buren 68S8
surengime ir jie
daugiausia jo farmeriškų sūrį.
Moterų delis piknikas gegužio 4 d. rengtose paskaitose bus gvilGYDYTOJAS IR

DR. J. P. POŠKA

Chicago, III.

Re*. Tel. Mldway 5512

kapinėse.

dirbo pačiame piknike. Apaš Sųjungos narės taipgi prie į- Černiausko darže. Daržas jau, denanias kiekvienas gyvas ir
paimtas ir prašome visų <Ir-Į įdomus musų gyvenimu apsitalystės Maldos dr-ja vedė re vairių progų darė biznį. Iš jų
storanų.
Brightonparkiečiai pasižymėjo Anelė Kinčinienė, jų ir kitokių organizacijų tų reiškimas. Bus įvairių temų.
jTėmykit ir sėkit “Draugų”.
buvo paskolinę įvairius pikni Jadvyga Čepulienė, Elena Ma dienų nieko nerengti.

A I

Boulevard 7689
Res.

4631 SO. ASHLAND AVĖ,
Hemlock

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
9<712
' So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 9 ryto Iki I vakare

Tel. Yards 0994

e

Rezidencijos Tel. Plasa 2208
VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 18 dieną,
Nuo 3 iki 2 po pietų* t

jj

8

'frirčiadiofus,

drns susirinkimas kas link pa Šv. Kryžiaus baž. 8:30 vai.
WEST SIDE žfNUTtS
rapijos 25 m. jubilėjaus įvyks X Labdaringas ir gailestin26 d. šio mėnesio Šv. Mykolo as darbas sušelpti varguolį.
X Šiandien vakare Aušros
parapijos
svetainėj.
Bus
tar

Moterų
Sų-gos
21
kp.
rengia
las pasibaigė pereitų pirma
Vartų parapijos darže prasi?
tasi
kaip
geriau
susitvarkyti;
“
Bunco
party
”
rūgs.
28
d.
dieni. Tęsėsi 12 dienų. Kami.
dės paskutinė bazaio savaitė,
Ateinančių
nedėlių,
kaip
žinosuselpimui varguolio Juozapo Daug parapijonys, o ypač Auvale dalyvavo minios žmonių,
X Vakar Šv. Kryžiaus 1- kurių tarpe maišėsi ir lietu 'nie, mus bažnyčioje per sumų Lapinsko, kuris dabar gydosi (šros Vartų ir Šv. Kazimiero
goninėn operacijai ant appen- viai. Lietuviams patiko karni- 10:30 vai. dalyvaus J.‘E. vys Mercy Hospital,
Manistee, draugijų nariai, suaukojo badicitis pasidavė A. Petrulis, valo įtaisymai ir tvarka ir sa kūpąs.
Micb. “"Bunco ’ bus p. Miko- zarui brangių dovanų, kurios
įžymus jaunimo, Vyčių tarpe kė, kad būt gera lietuviams to-'
laieių name — 4428 S. Hermi- į šių savaite bus išleistos išlaiVisi dalyvaukim.
veikėjas. A. Petrulis yra \ y-, j.į karnįValų surengti. Nema
tage avė.
•
Įmėjimams.
Parapijos 25 m jubilėjus bus
čių
spaustuvės
direktorių j -as Įjetuvių skaičius darbavoX Rūgs. 20 d. a. a. Petras j x Ryt kun petras Saurupirm ir kelinti metaieina L.' j tame karnivale, bandė savo ^o ^lv^Vykolų^mus^ D"*“*
ainž- ėj° šalJ' saitis iš New Yorko didžiuliu
V. Cine. Apskr. iždininko pa- gįiįukj įr įgijo patyrimo vedi........ r|,^ „OSatvnb du automobiliu susidfr1 Leviatban laivu išplauks pajme didelio karnivalo.
. viešėti Lietuvon.
*

CHICAGO J E

ŽINiy-ŽINELĖS

P** »*^u VIM4U a

X Tie, kurie negalėjo daly
vauti pereitų, sekmadienį Ma
rijonų Rėmėjų 35 sk. piknike,
o pritaria tikslui, kuriam pik
nikas buvo rengtas, dabar siun
čia dovanas. Maliavojimo ir
dekoravimo kontraktorius An
tanas Liubertas, 5537 So. Nordica avė., atsiuntė $10.00, J.
Balandis $1.00? St. Louis, Baumer Co. agentas, $2.00, p-nia
Meldažienė $2.00, o p-nai Ša
tai iš Brighton Parko ir pnia Baranauskienė iš Marąuette Parko po dėžę cigarų.

M

_ _»

_ , -TV. » •

»'«

1 ■

•

Rūgs. 25, 1929

SKOLINA PINIGU^. DARGIS OOMPANY
Lengvomis sąlygomis skolinama pinigus dėl Budavojlmo lr Tai
symo Namų. Taip gi dėl atnaujinimo senų Morgečlų. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms lr Spulkoms.
InSuriname automobilius, namus ir kitas nuosavybės
DAUGIS COMPANY
2158 Wost OOLli Street
Telefonas Hemloek 8050

naw. Visų kuopų atstovės ir
valdybos malonėkite atsilan
kyti.

Del geriausios rųšies
•r patarnavimo, šaukit
GREEN VALLEY
pžioducts
Otsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

B. Bitautienė,

Apskričio Pirm.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

BOLŠEVIKAI NENUTRAU
KIA PUOLIMŲ

L

4644 So. Paulina St.

■■ IH'.I

Tel.

BoulevArd

1388

SHANGHAI, rūgs. 25. —
tvėrėjai, taip nūdieniniai pa- sien0B ir po kĮjf 'valand/mį'.i X Šiandien iš
Lietuvos
rainjonya - vW dalyvaukim ,. Palai(|otag J, gv Kryiiaus grįžtantieji uiusp kun. F. Ku. Iš Siberijos — Mandžiūrijos
16:30 vai. Alisiose, nes daly- bažnyčios rūgs 24 d.
jd-irka, Amerikos
Mari jonų pasienio praneša, kad bolševaus
vyskupas.
Draugijos
prai
Provincijolas
ir
A.
Petraus-i vikų kariuomenė nenutraukia
Bridgeport. — Plačiai žino
’ Anienkai tirtas mišios savo puolimų Mančuli ir Poma dainininkė p-nia Ona Po somos pasiruošti vyskupo pa- lė»aus bankie^ rengim<> komi->
tikimui.
____ ......
, 'nierius, sėda į laivų Breme- graničnaja šonuose. Raudo
cienė susirgo. Jau nuo rugsėjo
nija praneša 'jjarapijonams ir
n’ų, kuris 1 spalių bus New nieji kareiviai dažnai pereina
17 d. negali savo pareigų ei Vakare bus bankietas.
į parapijos prięteliams, kad iš
sienų ir šaudo kulkasvaidžiais.
ti. Ranadsi daktarų budrioje Kviečiami visi parapijonys anksto įsigytų bilietus. Ban- Yorke.
‘‘BX" Elektrikai išvadžiojimui draBolševikų lakūnai dažnai
tlk .............................. .’ 4^c. pėda
priežiūroje.
X' Šarūnai, išsikėlę gyven
dalyvauti. Pakviesta geriausi kietas bus spalių 13 d.
skraido ant Mandžiūrijos plo Dėl marlnavojimų Btiklal ųuortinla| ............................................... 89c. doz.
Gerb. dainininkei reiškiame artistai. Taip-gi bus įžymių
ti į Micliigano valstijos far
tų ir retkarčiais vienur-kitur 8t. Loula "Dutch Boy” whlte
užuojautos ir linkime greitai kalbėtojų, kurie nušvies para BRIDGEPORTO ŽINELĖS. mas, skundžiasi, kad ten sun
■lea<J 100 svarų ........................... $11.50
išmeta bombų.
Puče Linseed Oil .... $1.10 gal.
pasveikti.
Rap.
ku gyventi, nes trūksta ūkio Kiniečiai visu Siberijos pa Pure
pijos darbus nuo pat jos įsiTurpentlne .................. soc. gal.
Duktė
pp.
A.
ir
B.
Bitautų
darbininkų.
PRISTATOM VISUR
• kūrimo. Bus galima daug nau
sieniu, kaip praneša, turį ar
DRAUGIJŲ DOMEI.
įstojo į De Paul universitetų.
dingų dalykų išgirsti.
ti 100 įvairių orlaivių.
Bankietas prasidės 7 vai. Jinai mokinasi aukštesnės ko
4414 So. Rockwell Street
X Šv. Povilo vokiečių par.
North Side. — Literatinė vakare. Nesivėluokit.
mercijos. P-lė S. Bitautaitė,
Chicago, DL
West Sidėj bazaras-karniva- komisija, kuri ruošia apžval
baigusi Ldndbloom High Sch
P. P..
telefonas Lafayette 4689
gos knygų parapijos 25 m.
ool, gražiai skaito ir rašo lie A. L. R. K. Mot.- Sų-gos MODERNIŠKAS TEATRAS
jubilėjaus proga, prašo visų
tuviškai. Jinai kaikurį laikų Chicagos Apskričio susirinki
RADIO ŽŽŽ.
GRABORIAI:
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI
3140 So. Halsted Si.
I draugijų pasiskubinti su saėjo M. S. 1-moj kuopoj raš mas įvyks nedėlioję rugsėjo
(September) 29 d,, 1929 m., UT., SEREDOJ ir KBTV.
ivo aprašymais, kad greičiau
Town of Lake. — Rūgs. 23 tininkės pareigas.
2
valandų po pietų, Gimimo
Rugsėjo 24-25-26.
' galėtume darbų varyti pirmyn, d. netikėtai mirė a. a. Anelė
Panelės
Švenčiausios
parap.
100% Kalbantysis
nes laikas trumpas, o aprašy- Žaltauskienė, 4520 S. Hermi- Musų kolonija, kaip ir visos
Buvęg vedėjas Bridgeport Palnting
fmokyklos
kambary
(Marųue“THE GREENE MURDER B HSrdvrare Co.. dabar perėmė visų
! mus pridavė tik 11 draugijų. tage Avė. Laidotuvės įvyks kitos, tur savo “kontaplinę
Lietuvis Graborius
bl$nf } savo rankas lr duos visose šio
0ASE”
Manor) 68th ir WashtePatarnauja
laido
[Rodos, da yra 8 dr-jos nepu rūgs. 26 d. Gedulos pamal pačtų” — pliotkininkę. Viena
blsnlo lakose pirmos klesos patar
tuvėse kuopiglausia.
Dalyvauja William Powell, navimą.
ldavusios. Tat, malonėkit grei dos bus už a. a. Anelės sielų tokia moterėlėj prisiležuvavus
Reikale meldžiu atBABDWARE PAINTS
slfiauktt,
o
mano
kaipo Philo Vance!
moterų tarpe, . įpešus suirutę
čiau priduoti. Reikia medžiaga
darbu busite užga
A WALL PAPER
nėdinti.
NAUJAUSIO IŠRADIMO
sutvarkyti spaudon. Knygų tu
net ir į organizacijas, dabar
Tel. Roosevelt S 815
jau bėga iš Bridgeporto, pla
Painters 4fc Decorators
rim turėti gatavų, kad galėtu
VITAPHONE
3518 So. Halsted Str.
arba 2518
J. 8. Ramancionis, savininkas
>214 W. 2Srd Plaoe
kasi tai prie Cicero, tai prie
me žmonėms išdalinti per me-1
Kalbantieji Paveikslai
3147 So. Halsted Street
Gražiausias Teatras Ohicagoj
Chlcago, HL
tinę vakarienę.
West Side moterėlių. Patarti
Graži Muzika
TsL Vlctory 7881
Draugijų atstovams ir maršal
Ut.,
Sėr.
ir
Ketverge
nų ir anų kolonijų veikėjoms
Rugsėjo 24, 25 ir 26
koms.
pasisaugoti. Blogo žmogaus
liežuvis visur, “aptenka ” Bus rodoma visas kalbantysis
Visų draugijų maršalkų ben
Namų Statymo Kontraktorius
Statau įvairiausius namus prieinama
Pletkininkė tai jžmogus be są
Paveikslas
kaina.
.PIGIAUSIAS LIET GRABORIUS.
“THE VALIANT”
(Po fėvaia Vizgirdaitė)
žinės
ir
be
garbės.
Jinai
ir
7217
S.
Galifomia
Avenue
Simpatiškas —j mirė rūgs. 23, 192 9 m. 5:30
CHICAGOJE
Savininkas R. Andreltanas
toms,
kurios
jai
vien
gera
Laidotuvėse
pa
Dalyvauja
Paul
Brown,
MarTelef. Hemlock 8588
Mandagus —• vai. ryt. 51 metų amžiaus. Ki
w *
tarnauju
geriausia
Užlaikau visokių nuklo iš Raseinių apskričio, Jur
darė,
pataikė
širdį
sugeldinti
guerite
Churcliill
ir
Don
Terry
lr pigiau negu kiti
sldabrlnlų
dolGeresnis ir Piges
barko Parap., Dainių Kaimo.
Telefonas Canal 728$
todėl, kad priklau
jįėllausloa-»,
Amerikoje išgyveno 17 metus.
ir apšmeižti...
Vitaphone Vodevilio aktai
nis už kitų patar
sau prie arabų 18'-planų ro1
Paliko dideliame nuliudime
dlrbystės.
tt
vyrą Povilą, 3 sūnūs Joną, Ka
Kalbantieji paveikslai, dai
navimas.
OF.’SAS
litus
lr iftuMkos
zimierą ir Petrą, dukterį Mika
Šv. Jurgio mokykloje orga nos, muziką, pasaulio žinios.
888 West 18 St.
Mallavojlmo
ašutus. o '
liną, žentą Antaną Zapolskj, 2
Tel.
Canal
8174
Dalų lr Popie
marčias Oną ir Agniešką ir gi
nizuojasi
didžiausia
orkestrą.
Durys atsidaro 1:30 vai. pq p.
SKYRIUS:
8288
8884 8. LEA
mines, o Lietuvoj motinėlę Ur
*
'■ “—K
So. Halsted Street
Muzikas, p. A. Pocius susirū
šulę lr seserį Jievą.
Tel. Vlctory 4088
PAGRABŲ VEDĖJAI
Kūnas pašarvotas 4520 So.
pinęs, kaip čia visus norin
Hermitage Ava Laidotuvės JDidysis Ofisas:
Phone Vi
vyks ketverge rugsėjo 26. Iš
čius “grajit”
patenkinuš.
4605-07
So.
Hermitage
Avė.
namų
8
vai.
bus
atlydėta
Į
Šv.
Phone Boulevard 4139
JOSEPH
Mat šv. Jurgio par. vaikų beKryžiaus bažnyčią, kurioj Jvyks
Tel. Tardo 1741 lr 1742
gedulingos pamaldos už velio
Namų Statymo
nas laimėjo “praizų” kontesSVYRIUS
; Gražioj' Mllttįuette pa£ko anės sielą. Po pamaldų bus nu
TYRAS,
GERAS
IR
PILNAI
4417 So. Fairfield Avenue
Kontraktorius
lydėta J Šv. Kazimiero kapines.
pylinkėj, netoli parko išnuote. Tėvai džiaugiasi ir didžiuo
Nuoširdžiai kviečiame visus
GARANTUOTAS
SKYRIUS
4556 So. Rocktrell Street
jasi turėdami taip gabų mu
gimines, draugus ir pažįstamus
muojamaS gralus kambarys.
1410 So. 49 Ct, Cicero
GRABORIUS
Jeigu
kam
dėl
ko
nors
nepa

dalyvauti šiose laidotuvėse.
Tel. Cicero 7794
Klauskite telefonu: Itemlock
zikos mokytojų kokiu yra mu
Nuliūdę:
Musų patarnavimas
tiktų, tas gaus pinigus atgal
SKYRIUS
TsL Boolsvard 8814
vyras,
siutai,
duktė,
žentas
visuomet sąžiningas lr
1006 arba “Draugo” Redak
sų gerb. vargonininkas p. A.
8201 Auburn Avenue
maršlos lr gftntnės.
nebrangus, nes neturi
kada
norės.
M. YUSZKA & CO.
Tel. Boulevard 8201
S. Pocius.
Laidotuvėms patarnauja grab.
me išlaidų užlaikymui
cijoj.
PLUMBING A HEATING
Kainos į Chicaga ir apielinEudeikis, Yards 1741
SUNKIAI SERGA P-NIA
ONA POCIENĖ.

JOHN DERINGIS

PRANEŠIMAI.

MILDA

J. S. RAMANCIONIS

S. D. LAGHAVVICZ

RAMO VA

A.

A.

ANĖLĖ
ŽALTAUSKIENĖ

J. F. RADZIUS

M. ZIZAS

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

PETRAS

J. F. EUDEIKIS KOMP.

MEDUS Iš “MILDOS”
BITYNO

A. MASALSKIS

įkyrių.

Nauja, graži

Rap.

ko

I. J. ZOLP

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 We»t 46th Street

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

Kampas 46th lr Paulina Sta
Td. Blvd. 5202
Nuliudlmo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu slmpatlBkal, mandagiai.
gerai
lr pigiau
negu kitur. Koplyila dėl šermenų
dykai.

BUTKUS

Pataimavlmas
visose Chica
gos dalyse ir
prtemiesčuose.
Grabai
pigiai
net už )25.
OFISAS
8238 South
Halsted St.
Vlctory 408889

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

710 West 18th Street
Canal

8181

Telefoną* Yards 1128

4424

Ro.

Rockwcll

HL

STANLEY P. MAŽEIKA

Vlrginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU*
Ofisas:
______
4888 S. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 8277

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Turtu automobilius
visokiems
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Hl.
> v.

A.

f

A

MARIJONA
LENKARTAITĖ
Mirė rūgs. 24, 1929, 11:30 vai.
ryte 26 metų amžiaus.
A. a. Marijona gimusi Chl
cago, 111.
Paliko dideliame
nuliudime
tšvą Juozapą, motiną Marijo
ną, brolį Juozapą, 2 seserį: Oną Dabševjč, švogerį Kastantlną,
Alice Bllenlen,
švogerį
Walter Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 840 W. 33
Place
laidotuvės įvyk* Šeštadieny,
ruga 28, iš namų 8 vai. bus
atlydėta į šv. Jurrlo bažnyčią,
kurioje Įvyks gedulingos pamal
dos už veliones stelą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: tėvai, brolis, seserys
švogerlai ir gimines.
laidotuvėms patarnauja grab.
Mažeika. Yards 1188.

A. + A.
JAMES MAČIULIS
(MiTUHELL)
mirė rūgs. 28, 1929 m. 12:80
vai. ryte, 32 metų avižiaus. Ki
lo Iš Tauragės Apskričio, Erž
vilko Parap. Rldiklšklų Kaimo.
Amerikoje išgyveno 15 metus.'1
Paliko dideliame nuliudime
dukterį Valeriją 6 metų, sūnų
Izidorių, 2 metų, uošvius Kastantlną lr Mortą Janutus, Svogerį Kastantą ir Svogerką Mor
tą Ir kitas gimines: laidotu
vėmis rūpinasi uošviai Janutai
1818 So. Union Avė.
Kūnas pašarvotas graborlaus
Skudo kop>yčloj 718 W. 18 St.
Laidotuvės įvyks ketverge, rug
sėjo 28. Iš koplyčios 8:80 vai.
bus atlydėtas J Dievo Apvelsdos par. bašnyčlą, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos ui velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtos J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

valkai, uošviai, švogerį*

švogorka Ir giminė*.
laidotuvėms patarnauja grab.
Skudoe, Reoseve'.t 7582

=e=

kes, t. y. 2-roj pašto zonoj su

prisiuntimu;
10 svarų $2.00, 5 svarų $1.10

3- čioj zonoj

10 svarų $2.00, 5 svarų $1.20
4- toj zonoj
10 svarų $2.15, 5 svarų $1.20

5- toj zonoj
10 svarų $2.30, 5 svarų $1.30
’ Šios 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

j-tit ;

.'bb

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju

ŽEMIAUSIOS KAINOS

kuogeriausia

4884 80. PAULINA

MUSŲ ISTORIJOJ

MŪRTGEČIAI-PASKOLŪS

Niekad pirmiau nebuvo to
kių bargenų. Peržiūrėk juos
prieš perkant.
Veik visokių
rūšių. Štai keletas pavyzdžių: »•
.
'28 Chevrolet, %-ton Screen . .
•27 Dodge, %-ton panel ....
’28 Dodge, 1-ton Esprem ....
Ford, 1-ton Stake ..............
'29 Chevrolet, 8-dr. Dellv., liko n.
Reo, 1%-ton Panel.................

__
8295
478

898
145
828
HS

2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

(Kreipiantis paminėkit “Draugą")

Paskola suteikiama į vieną dieną.
Perkama real estata kontraktua

DASHIELL MOTOR UO.

RHernationl Investment

2522 So. Michigan Ate.

Corporation

2666 So. Wabaah Ate.

Parsiduoda 5 akerių

Kapitalas 4600,000.98
8804 80. KEDZIE AVENUE
Lafayetts 4788-0718

nkfeų

jūsų miestą* nuo Lowell, Mich.

namas, . garadžius.
Randasi
■ tai paklauskite savo pašte ar, ,
... ,
Crestvrood miestelyje. Patogi
ba siųskite pinigus uį bile ku- vie(a j
įki MmentinĮo

RAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE
Loans & Insnrsnce

perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
žysiu, o jei permazai tai pra
bežydi. Viskų išperka namuo
Bįtnitts visokios rųšies
nešiu apie trukumų.
Nėra skirtumo
se. 1 mailė iki mokyklos ir
Apielinkės tr kur yra Ir kas yra.
Siųskite šiuo adresu:
Parkam nota* Ind morgage Ir pabažnyčios.
ruphtam 1, >nd morgage lengvoms
Mr. 0. URBAN
Išlygoms
Teisingas Ir greitas patarnavimas

rių. Jeigu bus perdaug sugrų- kelio „

MILDA APIARIES

Lowell, Mich., R. No. 2

iemnogės

135 St. A 44 Av. Rd. 1,

Blae Island, Ll.

Sol 93

<425 8o. fairfield Avė.
Tol. Lafayette 0455

