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FRANCIJA GINKLUOJASI APSAUGAI; 
ITALIJA TAIPAT

Hankowe Maištus Kelia
Kiniečiu Kariuomenė

GINKLUOASI VALSTY

BES APSAUGAI
MAIŠTUS KELIA KINIJOS 

KARIUOMENE

PARYŽIUS, rugp. 10. — 
Po ilgų metų darbavimosi tai
kos reikalais Francija paga-' 
liau Įsitikina, kad taika pigiu 
būdu neatsiekiama. Tad vai- ! 
džia išsprendė valstybės ap
saugai dar daugiau ginkluotis 
ne tik sausžeiny, bet ir jūroj.

Šiandie Francija jau ir be 
to apsiginklavusi daugiau, už 
kitas valstybes. Tolesnis jos 
ginklavimąsis išjudins labiau 
ginkluotis ir kitas visas val
stybes.

Francijos visi pasieniai jau

SHANGHAI, rugp. 10. — 
Hankowų nuo komunistų gau
jų saugojančios valdžios ka
riuomenės dalis sukėlė maiš
tus prieš valdžią. Maištinin
kai greitai buvo apsupti ir 
nuginkluoti, gi jų vadai su
šaudyti.

Šie maištai, tai komunistų 
darbas. Čia ir apylinkėse su
gauta ir sušaudyta apie 20 ko
munistų. 1

KAREIVIAI GRYŽTA IS TARNYBOS PANAMOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
j navedžio. Sutartą vestuvių die 
ną ir valandą pas jaunąją ė- 
mė rinktis svečiai. Visi ėmė 
laukti, bet jaunavedžio nė ga- 

Antalieptė. ^Šiarne valsčiuje iro. Susirinko antrą dieną, bet 
buvo toks atsitikimas. Vienas (vėl vieni. Nuotaka buvo did- 
berniukas sugavo vos paskre-;žiai nuliūdusi. Tada vestuvi

DVIGALVIS ANČIUKAS; 
VARNAI SUKAPOJO 

VAIKĄ

ninkai, ramindami nuotaką, ką 
turėjo išgėrė, suvalgė ir su
raminę merginą — išsislirstė.

“M. L.“

UŽMUŠĖ DEL KARVELIO

ndantį varniuką ir atidavė 
žaisti mažesniam broliui. Va
rnai pamatę nelaisvėj varniu
ką, puolė atimti ir ėmė kapo
ti ir draskyti nagais berniu

ką. Berniukas Įskaudintas ir 
.išgąsdintas piktų varnų smū
gių varniuką paleido. Bet va- ■ Geniai, Sabališkės Alytaus 
rnai ir toliau kapojo vaikui į aps. Du jauni kaimynai, Mar- 
galvelę ir draskė nagais. Tik cinkevičius (15 metų) ir Jo- 
brolis atbėgęs varnus atgynė. nas Zubrus (apie 17 m.), su- 
Berniukui smarkiai sudrasky- siginčijo dėl karvelio. Marcin-

i ta burna, sukapota galva ir 
į daug plaukų nurauta, 
j Liedžio ežere, kur papras

kevičius buvo pavogęs Zub- 
raus karvelį, bet šis paspru
kęs sugrįžo vėl namo. Anas 
ipareikalavo jį grąžinti, tačiau 
Zubrus atsisakė. Tada Mar-

Karo viršininkai nujaučia 
daugiau nemalonumų Hanko- 

, we. Nes veikia daug komunis-
baigiami sagstyti naujovinė-1 agentų. eus
mis tvirtumomis, kurios prie 
šams bus tikrais spąstais.

ITALIJOJ KOVA METO
DISTAMS

tiprinta drausmė.
Komunistų gaujos gi savo 

ražu naikina apylinkes. Čang- 
ša gyventojai bijo komunistų

v •gryzimo.

ROMA, rugp. 10. — Itali
jos katalikų laikraščiai pakė
lė kovą Amerikos metodis
tams (protestantams), kurie 
kaip Romoj, taip kitose Itali- ROMA, rugp. 10. Kadan- 
jos dalyse praplečia savo vei- gi su I rancija nesusitaikinta 
kimą tarp katalikų. Numato-, karo laivynų reikale, Italijos 
ma, pati valdžia ar tik nesu-Įva^^a parėdė skubiai dirb- 
varžys metodistams to “mi- ! dinti karo laivus, kaip nuro- 

• dyta jos programoje. Italija

ITALIJA SKUBIAI DIRBDI- 
NA KARO LAIVUS

siomenavimo. n

ŽEMES DREBĖJIMAS 
ISPANIJOJ

I nori turėti laivyną lygų Fran- 
' cijos laivynui.

ALCOY, Ispanija, rugp. 9. 
— Šį miestą netikėtai palietė 
žemės drebėjimas. Gyventojų 
tarpe kilo pasiauba. Atlikti 
maži nuostoliai.

SVEIKUMO DEPARTA
MENTAS PRIEŠ 

BRANGENYBĘ

BELGIJOJ PERDAUG LIE
TAUS, TVANAS

BRIUSELIS, rugp. 10. — 
Kaip kitose Europos dalyse, 
taip ir Belgijoj yra perdaug 
lietaus. Vietomis iškilę tva
nai, išnaikinta daug javų. Dau 
gelis nukentėjusių ūkininkų

šaukias valdžios pagelbos.

NEW YORK, rugp. 10. — 
Del gyvuojančių kaitrų vietos 
pirkliai pradėjo branginti vai 
gomuosius daiktus, ypač vai
sius ir daržoves.

Sveikumo departamentas pa 
skelbė įspėjimų, kad kainų kė
limo sąmoksliai bus pašaukti 
tieson.

PREZIDENTAS SUŠAU
KIA GUBERNATORIUS

ATMUŠĖ PIRMUOSIUS 
PUOLIMUS

PEŠA1VAR, Indija, rugp. 
10. — Britų kariuomenė ir 
lakūnai atmušė pirmuosius 
ant šio miesto afganiečių kal
nėnų puolimus. Padėtis pavo
jinga.

WASHINGTON, rugp. 10.- 
Prezidentas Hoover konferen 
cijon sukviečia dvylikos vals
tybių, kurios nukentėjusios 
nuo kaitrų, gubernatorius pa
sitarti nukentėjusių ūkininkų 
gelbėjimui. • Nukentėjusiems 
bus reikalinga paskola lengvo
mis sąlygomis.

ŽUVO 12 SUKILĖLIŲ
NEW YORK, rugp. 10. — 

Turtinga našlė Mrs. N. Brady 
iŠ Londono telefonu čia pra
nešė laikraščiui “World”, 
kad skleidžiamos žinios apie 
jos norėjimą įstoti vienuolijon

MANAGUA, Nikaragua, 
rugp. 10. — Ties Nance-Dul- 

ce šios respublikos tautinė 

sargyba nukovė 12 sukilėlių.' yra neteisingos.

Amerikos J. Valstybių kareiviai “Chateau Thierry” transporte (laive). Grąžinami Jai estl daug laukimų ančių, 
namo jiems atlik us trijų metų tarnybą Panamoj. • į šiemet viena antis išperėjo an-

'••• ' •'r l ' ...............— ~ ------------------ -—------- i jčiuką dviem galvom. Ančiukas i cinkevičius pagrasino užmušti.
Suimta trys įtariami iiplauko su savo draugais, toks, Pasikvietęs į “talką” dar 3BAŽNYČIOS SAVASČIŲ 

TEISES KANTONE CHICAGO JE
KANTONAS, Kinija. —

Šis miestas atšaukė Katalikų 
Bažnyčios teises turėti savas 
tis, atsisakydamas pripažinti 
Gerardo konvenciją, padary
tą 1895 metais 'Kinijos su 
Francija. Šia konvencija ei
nant, Bažnyčia turėjo teisių | orlaivių pramogas ir lenkty- 
pirkti sau reikalingos žemės. ;nes Curtis orlaivių stoty. Sa- 

komoj stoty pramogose daly
vaus daug Įžymiųjų lakūnų

LAKŪNYBĖS SAVAITE

Suimta trys vyrai, įtariami pat vikrus ir moka nertis, tik j1 sėbrus ir pritykojęs vienu 
- Iy ' ' v ’ * kuolo smūgiu Zubrų užmušė.

Marcinkevičius su “talkinin-I
kais” — savo broliu ir Dereš
kevičium suimti ir sėdi Aly
taus kalėjime, o ketvirtas dar 
tehegaudomas. “Al. L.”

prigulį bonų vogimo gaujai, • žymiai mažesnis už kitus.
“M. L.”kurį veikia visoj šaly. Pas jų 

vieną rasta vogtų bonų. Su- 
Ulinois gubernatorius pas-( j^i paliuosuoti po 5,000 dole-

kelbė “Lakūnybės savaitę ’ J rįų parankos.pbietattenas. Pa
minėti visoj valstybėj ruMP> j liči,ja ieško jų daugiau.
23 ligi rūgs. 1. Ragina gy- (___-——5—
ventojus aplankyti ruošiamas

Jei Bažnyčia pripažins šį 
išsprendimą, tada turės va
duotis abelnuoju įstatymu, ku- 
riuom einant žemė nuomuoja- 
ma visiems laikams.

Atrodo, kad Bažnyčiai ne
bus kliūčių seniau įsigytą že
mę išlaikyti. Tik tada kiltų 
nesusipratimų, jei miestas no
rėtų atimti nors dalis savas
čių. Gal kaip nors bus susi
taikinta abiejų pusių nusilei
dimais.

MISIONIERIUS BAŽNY
ČIŲ STATYTOJAS

vairininkų.

Vaikai šaukias motinos

Nežinomas vyras su moteri
ške pas Mis. E. Sandberg, 
3904 No. Castle avė., paliko 
trijų metų berniuką ir 8 mė
nesių kūdiki, jo broliuką, gi 
patys pasišalino. Berniukas 
šaukias tėvo ir motinos. Poli
cija jųdviejų ieško.

Mrs. Sandberg laikrašty 
paskelbė galinti priimti išlai-

SUDEGĖ 5 TROBOS;
NUOSTOLIŲ APIE 
' 40,000 LITŲ

MIRUSIO ARKIVYSKUPO 
MESSMER TESTA

MENTAS

DEL DIDELES SAUSROS 
VISKAS DŽIŪSTA

Daugiškiai, Skapiškio valse. 
Liepos mėn. 14 d. naktį apie 

112 v. šiame kaime kilo gais
ras ūkin. Naujiko Juozo trio-

MILAVAUREE Wi«, rugp. bose' P'rasid»j° is Mojimo.
9. - A n, <!»„»’ susirinkus :'Sude«ė Mojimas, daržinė, tva- 
Mihvaukee arkivyskupijos kon'rtai> dvi kl4t>’s ir rtmas’ VISO 
sultonams buvo skaitomas mi-5 triobos- Žmon‘8 vos 
rūsio Šveicarijoj arkivyaku-™n,lose markki"iu‘>- 

po jMessmer’io testamentas, Gyvulius išvarė, o v 
rašytas birželio 23, 1928 m.

visas
^inventorius sudegė — grūdai,

Meškučiai. Paskutiniu laiku 
jaučiamas didelis lietaus trū
kumas. Nuo birželio mėn. 15 
diėnos ištisą mėnesį lietaus ne
buvo visai. Žemė, saulės kas
dien šildoma, tiek išdžiuvo, 
kad javai ir daržovės nebe
auga ir pradėjo džiūti.

Rugiai kalnesnėse vietosešienas, linai ir daug kitokio
Testamente pažymima, kad !lturto. Spėjama, kad padegta Nau pjaunami, o grūdai per 

arkivyskupui mirus jis būtųtįg keršto. Triobėsiai nebuvo! Pus mažesni kitais me*
paprastai palaidotas. Karstas j apdrausti. Įvykio vieton tuoj ^a^8’ ka4 būdavo. Šuliniuosę 
neturi būt brangesnis 159 do i pribuvo vietos policija ir Ro-
lerių. Ant kapo reikalinga Į&įgkio krim. pol. vyr. valdi

ninkas. Įtariami to kaimo du 
įasmenys sulaikyti iki paaiš- Į 
kės tardymas. Piktadariams 
surasti būsią iššaukti krim. 
policijos šunes. “M. L.”

pastatyti tik kryžius, nebran
gesnis 200 dolerių.
Toliau nurodo, kad laido^u-

kyti mažus vaikus, kurių tė
vai dirba. Tuo jaus sakoma po!

T . ra atsiliepė pasisakydama, kad I vi'J mctu I»mok8lininkM ne.
KINGSTON, Jamaika, Bn- vadinasi Mc||on. Vaikam i51ai minėtų jo vardo. Tarp kitko 

sako:tų Vakarų Indijos. — Kun. , .. . , ., . .... kyti uz vieną menesį uzmoke-Ford, Jėzuitas, kurs trylikti,. . , ,.’ T .... 30 ir po to dingo.metai Jamaikoj misionieriau- ____________
f-. pr,arl;jo,statTy‘i ,jau deS™- Reikalauja 150,000 dolerių 
tąją bažnyčią. Is tų penkios *
pastatytos sodžiuose, kuriuos
jis sukūrė. Už jo nepaprastą
veiklumą ir bažnyčių statymui(
pasišventimą jis vadinamas 
“Jamaikos bažnyčių statyto
jas M

MARION MIESTELY 
KARIUOMENĖ

Jeanette Ilabiak, 16 m., 46- 
40 So. Washtenaw avė., iš 
Cbicago City Railway Co, rei
kalauja 150,000 dolerių. Krei
ptasi į aukštesnįjį teismą.

Praeitais metais ties 'Ked- 
zie avė ir 47 gatvės jinai bu-

“Mes turime dirsteln Į rei
kalą, kad tikintieji melstųsi už 
gyvus vyskupus ir kunigus, 
bet nelauktų, kada jie bus mi

16,835 TROBESIAI IR 3,858 
TILTAI UŽ 65 MIL. LIT.

rę »>

SAUSIEJI ARDO GATVĘ 
NEW YORKE

Praėjusiais metais Lietuvo
je pastatyti, 16,835 trobesiai 
ir 3,858 tiltai,. Daugiausia tro
besių pastatyta kaimuose, 5 
ir pusę karto daugiau negu 
miestuose ir miesteliuose. Sa-

trūksta vandens. Matyt šioj 
apylinkėj šiemet gero derliaus 
nebus “M. L.”

ŠEN. FESS REPUBLIKO- 
NŲ PRIEŠAKY

WASHINGTON, rugp. 8. 
— Visos šalies republikonų 
partijos komiteto susirinkime 
pirmininkas C. H. Huston pra 
nešė apie savo atsistatydini
mą. Po to komitetas sau pir
mininku išrinko senatorių 
Fess, kaip apie tai seniau bu- 
ivo nusakyta.

MARION, Ind., rugp. 9.— 
Šį miestelį laikinai apvaldė 
kariuomenė, kada baltųjų mi
nia nužudė du jaunu negru, 
kaltinamu vieno balto jauno 
vyro nužudyme.

Miesto viršaitis kreipės į 
gubernatorių pranešdams, kad 
kitiems negrams yra pavo
jaus. ; ,

NEW YORK, rugp. 10. —vivaldybės pastatė 3,858 til- 
Ties vienu garadžium gatvai- tus — 1,126 medinius ir 2,732 

vo pagauta į tarpą dviejų I tėję detektivas rado guminį betoninius. , 
gatvekarių. Neteko dešinės ko- j vamzdį su kranu. Buvo karš-i Visa praėjusių metų staty- 
J08, i tis, jam norėjosi gerti van- ba Lietuvoje įvertinama 65,-

1 dens. Atsuko kraną, ėmė lie- ,642,850 lt. Kauno mieste iš
tiš alus. , leista statybai 15 mil. lt.

, “M. L.”
Del kaitrų nuostoliai

Iš Springfieldo praneša, kad; Tuojaus pulta garadžius.
Illinois valstybėje kaitros at 
likusios milžiniškus nuosto
lius. Gubernatorius Emmerson 
yra nuomonės, kad nukentėju- 

šiems ūkininkams federalė vai 

džia duotų reikalingos pagel

bos.

Rasta keliolika trokų su alaus 
statinaitėmis. Suimta 17 vyrų. 
Bet nerasta versmės, iš kur 
alus liejas per kraną.

Pastatyti darbininkai ardy

ti gatvę, kad. surasti alaus 

vamzdžio pradžią.

i

KUBOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

IIAVANA, rugp. 10. — O- 
ficialiai paskelbta, kad Kubos 
sala turi 3,661,582 gyventojų.

VESTUVES BE JAUNA
VEDŽIO

Šiomis dienomis Naumiesty 

įvyko retai pasitaikančios ve- 

stuvėsj nes jose nebuvo jau-

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 106 litų ». $10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 4.86 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.89
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KRUVINASIS PIRMADIENIS.

Kruvinasis pirmadienis įvyko ne kur ki
tur, bet Amerikos J. Valstybėse pirm septy- 
niasdešimts penkių metų rugpiučio 6 d. 
Tas įvyko Louisville, Ky.

Tais laikais kuone visoj šaly pakilo veik
ti negarbinga protestantų slapta organizacija 
vardu “Know Nothing”. Buvo gimininga 
šiandieninei jau į kapus bežengiančiai Ku 
Klux klano organizacijai. Buvo kovojami ka
talikai ir svetimšaliai. Tais laikais svetimša-

gu buvo nužudyta, kelios dešimtys sužeista, 
daug namų sudeginta ir linkimuose fanatikų 
laimėjimas.

Bet praėjus porai metų prieš juos atsisu
ko sveikoji visuomenė ir jie kai šluota buvo 
nušluoti. Paskiau visai turėjo išnykti.

Tais laikais ir kitose Amerikos J. Vals
tybių dalyse katalikai buvo persekiojami, žu-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

KĄGI APIE TAI DARBINO? 
KAI.

Amerikos pramonių vedėjų 
tarpe pradeda įsigyventi nau- 

domi, buvo deginamos katalikiškos mokyk- jos rūšies papirkimai ir ne- 
los ir kai-kur bažnyčios. (paprasti šėrininkų išnaudoji-

Štai 1928 metų prezidento rinkimais pie- mai. i , ■
tinėse valstybėse protestantai fanatikai bu-! Tas paaiškėjo, kada suda- 
vo pasirengę sukelti kraujo praliejimų, kad ryta planai krūvon sujungti 
tik nugalėti kandidatų katalikų, buvusį ta- dvi dideles plieno bendroves 
da New Yorko valstybės gubernatorių Al. Į (kompanijas) Bethlehem Steel 
Smithų. Jie to nevykdė svarbiausia dėl dvie-jir Youngstoįvn Steel, 
jų priežasčių: bijojo sukelti gėdos savo vals-, Kada sutarta sulieti abi 
tybėms ir bijojo patys keliauti į kapus, nes į kompanijas, iškelta aikštėn,1,
patys butų sutikę pasipriešinimų-; be to, ka-jkad Bethlehem Steel kompa- Taip atsiliepia William G. 
talikai ir protingi protestonai nedavė pro-'nijos prezidentas Grace ir ki- Shepherd “Collier’s” žurna- 
gos jiems kelti tokių ar kitokių draustinų'ti keli vedėjai iš tos kompa- 'le. Vietoje tų prieglaudų pa- 
triukšmų. inijos ima sau nepaprastai Į vargeliams seneliams turi būt

Kaip matome, ši šalies .nors iš pat savo aukštus “bonusus”, neskai- mokamos valstybinės pensi 
susikūrimo yra laisva, bet ačių fanatikams, ji'tant didelių metinių algų. 
yra pergyvenus daug nemalonių ir kruvinų- '• Tada .Ohio teisman pašauk

- suomenės • ir darbininkų iš

naudotojais/ •

Dievas žino, kaip tie rei
kalai stovi kitose didelėse 
kompanijose. Ir jei šiandie 
šioj šaly pradeda plėstis rar 
dikalų idėjos, už tai reikia 
daugiausia kaltinti tuos pra
moninkus išnaudotojus.

Aguona.

SUGRIAUTI VISAS PA
VARGĖLIŲ PRIE

GLAUDAS.

dos naikinamos ir netolimoj 
ateity jos perdėm bus išnai
kintos. Jų vietų užims valsty
binės pensijos ir pavargėliai 
seneliai susilauks saulėto sau 
gyvenimo.

Gub. Roosevelt ragino gu
bernatorius tuo klausimu tar- 
pusaviai pasidalinti idėjomis. 
Iš tų idėjų paskiau bus gali
ma sudaryti atatinkamus pen
sijoms planus ir metodas.

W. Shepherd gi “Collier’- 
se” tarp kitko nurodo į visas 
kitas valstybes, kur seneliai 
ir bedarbiai atatinkamai ap
draudžiami nuo vargo. Tai ga
li būt atlikta ir šioj turtin
giausioj pasauly respublikoj.

12 METŲ MOTINA.

Šiai dvylikos metų mergai- 
Tuomi turi darbuotis pati1 tei _ r. Moody, netoli
federalė valdžia ir atskirios 
valstybės.

A.

jos mokamos paskirtų laikų 
atsitarnavusiems miestų, val-

jų laikotarpių. Ir mūsų laikais gyvuoja ga-Jtas sakomas Grace ir priver- stybių ir federalės valdžios 
tarnautojams. Visi, kurie se-lybės juodašimčių, kiltie, pasitaikius progai,'stas pasisakyti, kaip didelius 

pasirengę padaryti pikčiausius darbus. “bonusus” į metus apturi jis 
Tie visi juodašimčiai ir fanatikai yra ir kiti kompanijos vedėjai, 

daugiausia ainiai tų anglikonų, kurie kitados 1'Jis pasakė. Jo paties “bonu-
Anglijoj, Škotijoj ir Airijoj žudė katalikus, 
kada Anglijos karalius Enrikas VIII atsime
tė nuo Katalikų Bažnyčios.

sąs” praeitais metais buvo 
daugiau vieno miliono dolerių. 
Kitiems tekę mažiau. Iš kom
panijos iždo “bonusais” jiems

Numizmatikų žurnalas “Numizmatist” 
įdėjo gražų dr. Al. Račkaus straipsnį apie
Vytautų ir jo laikais buvusius pinigus. Straip 

Bais skaitėsi daugiausia airiai ir vokiečiai., gnig sukėlė inoksiininkų tarpe daug susido
mėjimo. Lenkai, kurie domisi numizmatika,Įsai”? Tai, girdi, už ypatin- 
supyko ant d»r. Račkaus, kam jisai savo rašte gus jų pasitarnavimus kom-

jų didžiuma buvo katalikai. Tad prieš juos 
ir buvo atkreipta kova. *

Mieste Louisville, Kentucky, rugpiučio 
6 d. turėjo įvykti rinkimai. Dar aukščiau 
buvo nujausta, kad rinkimų dienoje turi į- 
vykti kas-nors nepaprasto, kas — nors pavo-

, i < * ' i 1
Fanatikus protėŠtahtfBprieš katalikas 

kurstė George D. Prentice savo straipsniais 
laikrašty “Louisville Journal”. Louisville 
katalikų vyskupas Spalding pirm laiko mie
sto majorų ragino imtis atatinkamų priemo
nių. Deja, majoras pasirodė bejėgis, nes mie
sto valdyboje buvo tos organizacijos nariai. 
Be to, vyskupas Spalding miesto laikraščiuo- f 
se padėjo skelbimų į katalikus, kad jie rin
kimų dienoje rainiai užsilaikytų, kad nesi
rinktų į būrius ir tuo budti elgdamies ne

Vilnių pavadino Lietuvos sostine.

Italijoj nesenai įvyko baisus žemės dre
bėjimas, kuriame žuvo daug žmonių, padary
ta milžiniški nuostoliai. Ten pąnažįos nelai
mės dažnai atsitinka. Gyventojai tai žino. 
Vienok, išlikusieji gyvais, atsikelia iš gruvė- 
sių, bebėga kur kitur, bet vėl atsistato ir 
gyvena. Reiškia, prisirišimas prie savo gim- 
tinėsj prie tėvynės ir į didžiausius pavojus 
dėmėsio nekreipia.

STATYBOS IR PASKOLOS 
DRAUGIJŲ LYGA.

natvėje neturi jokių gyveni-| ^as lietuvių nežino t ta
rnui versmių, turi gauti ata-1 tybos ir Paskolų draugijų, 
tinkamas pensijas. [kurios žmonėms darbininkams

Atsiliepimą išgriauti pa-'lduoda Pr°«°s P^tatydinU1
vargelių prieglaudas iškėlė.namus len«vais 
trisdešimts valstybių gube/ir kurios daliui darbiniu-

o mieste taupia pinigus ir nuskir- 
Zk^Trti ZZirtoT Su/k/d/bir/o 30 dJ“kaia aakSt“»'

Šios draugijos darbinin-

natonų suvažiavimas

liono dolerių. Tai šalę jiems i New Yorko valstybės guber- 
mokamų algų. Lnatorius Franklin D. Roose

velt suvažiavime ragino gu
bernatorius

Už kų-gi jiems tie “bonu-
kams yra reikšmingesnės už

York, Pa., garnys dovanojo 
sūnų. Tas nepaprastas įvykis 
su*ir':''lo Warrington apskri
čio mokyklų autoritetus, nes 
valstybės įstatymai rodo, kad 
vaikai nuo 6 iki 16 ta. am
žiaus turi mokyklos lankyti, 
o ne motinomis būti.

tik laikantis užsilikusių žmo
nių papročių pagrindais. Dar
bininko įdedami į statybų pi
nigai mažiau naudos duoda, 
negu įdėti į kitus kokius gy
venimui reikalingus dalykus.

Tai sakomoms draugijoms 
darbuotės dirva. Kur reikalin
ga, jos turi imtis iniciatyvos.

, • i bankas. Šių draugijų yra vi- . .....senatvėje pensi- , . . , Statybos pramone tų imfeia-
. , , ,. v , ,sur miestuose. Visos tautines - *jas ir bedarbiams paselpų. * 1

panijos gerovei ir už atatin-, 
karnų kompanijos reikalų ve
dimų. i - ,

Kada kompanijos vedėjai *
ima sau milžiniškas sumas 
“bonusais”, tada aiškiai y- 
ra skriaudžiami kompanijos 
šėrininkai. Bet įdomiausia 
tas, kad tai jau ilgas laikas 
buvo praktikuojama paslap
čia ir niekam nei į galvų ne
atėjo patyrinėti, kodėl šėrai 
duoda tiek mažai pelno. Kur

=*** «« * lei‘i
draugų tun .r lieto™,. •

gijos turi virš dvylikų mill-
onų narių. 20 friėtų laikotar
piu draugijų skaičius pasidvi-

nurodė, kad šiandie jau yra, Amefiko, J Vals-
sunku atskirti pasenusius dar-Į . ,
, . . , , j ,. T ,. <tybėse šių statybos ir Pasko-bimnkus nuo bedarbių. Ir tie!/ . J T
ir kiti yra bedarbiai. Tik pir- lų Draugijų yra 12,340. Jos
mieji- yra nuolatiniai, gi ant-}™808 suda^° organizacijų, va-įskaičius 6 kar

rieji laikini bedarbiai. į dinamų statybos ir Paako pasidaugino. Šiandie vi-

Jis iškėlė faktų, kad seniau1 sų draugijų turtas yra devy-
pasenusiais darbininkais buvo . m bidonai dolerių. Iš to apie
skaitomi tik sulaukę 70 metu;S .... . . 90 nuošimčių įdėta į namus.

.. . ... Praeito liepos menesio pra-;amžiaus. Šiandie jau kitaip.1 ... ., x. T • • J »ios draugijos yra saugios.
. v. 5 , ažioje si Lyga Chicngoje a- . °/Kai-kunos pramone^ šiandie tid#r. „„ „^.Kiekviena jl| yta valstybių

45-50 metų amaans darbi- ^yko bj!(os virH priežiūroje. _šių mėtų, spalių mėnesio 27 d., Vytauto ____ _ ________ „
Didžiojo mitties dienų, Lietuvoje ruošiama (Čia bus šėrininkams pelnas, | ninkus laiko pasenusiais. Juos ninfeai įdomių žinių

atatinkamos iškilmės. Tų patį daro ir Chi- 'jei tuom pelnu dalijasi kom
eilgos lietuviai. Jie turės dideles Vytauto su

duotų progos savo priešams sukelti puolimus • fcaktuvių paminėjimo iškilmes spalių mėn. 
ar riaušes. , 20 d., didžiulioj Ashland auditorijoj, su dai-

Bet fanatikų pasiryžimas ir sumoksiąs j nų šventė, parodavimais ir kitokiomis įvai- 

buvo neatmainomas. Jie buvo susiorganizavę rėbybėtals
pulti katalikus. Nebuvo pagelbos. Atėjus rirt- 
kimų dienai katalikai piliečiai juk negalėjo 
aklai užsidaryti savo namuose. Kada jie ėjo 
balsuoti, tada buvo puolami ir mušami. Kurie 
gelbėjosi užsidarę į savo namus, juodašim
čiai protestantai padegdavo namus. Visa 
valstybės valdžia buvo “Know JTothibg0 or
ganizacijos naguose.

Rinkimų pasėkos buvo tokios: 22 žmo-

panijos vedėjai.
Kompanijos Vedėjai algo

mis į metus ima po keliasde- 
šimts tūkstančių dolerių kiek
vienas. Pagaliau jiems dar

-------------- , '“bonusais” tenka milionai.
Der ilgų laikų buvęs “Vyties” redakto-ĮAr tai teisybė?

rius p. Pranas Zdankus atsistatydino. Jo vie-' Tuotarpu toj pačioj kompa- 
ton “Vyties” redaktorium pakvietė jaunų ir.’nijoj labai' sunkiai dirbu tuk- 
energingų vytį p. J. Lapinskų. Naujam mūsų jstančiai darbininkų apturi už 
jaanitab laikraščio redaktoriui linkime kuoge-’tai tik alkio atlyginimus.

Kai-kurie angliški laikraš
čiai puola tuos besųžinius

tinusio pasisekimo. Neabejojame, kad jam 
pasiseks ibešti daug gyvumo kaip į organų,
taip ir į visų! Lietuvos Vyčių organizacijų. ’pramoninkus. Vadina juos vi-

Šv. Tėvas ir Pasaulis.
(Iš “Laivo”).

-o—
(Pabaiga)

Šis darbas jam tenka dirbti beveik 
kašdien. Jį lanko pavieni asmenys, to- 
liaus po du, po tris, dešimtis, šimtais 
ir net tūkstančiais.

Daug, daug tūkstančių žmonių kas 
metai aplanko Sv. Tėvą, jį pamato, 
gauna jo palaiminimą.

Ne vieni katalikai lanko Šv. Tėvą. 
Jį aplanko labai daug ir kitų krikščio
nių ir net nekrikščionių.

----------o----------
Gal kas pasakys, kad tai čia labai 

menkas dafbas. Žihoma, kas jo nesu
pranta, tam jis menkas, kas supranta 
to nepasakys.

Ne vieną tėvą trumpas vaikų tfUkš- 
mas namuose ir nekurie, ant pažiūros, 
menki namų reikalai, labiau kartais nu» 
vargina, negu sunkūs dirbtuvės dil
bas. ,

? ---------- oa_

Šv. Tėvui gal būt sunkiausias dar
bas — tai gydyti tikinčiųjų dvasios ir 
sielos ligas. Jis yra Kristaus Vietinin
kas. Jafh rūpi, kad Kristaus krauju at
pirktos sielos, j Kristaus Bažnyčią per 
krikštą priimtos, nežūtų.

Jis mato, kokioje šalyje ir kokia 
dvkšios liga katalikai yra susirgę. Jis 
mato, kas juos veda pražutin dabar ir 
įžiūri, kad juos dar labiau žudys atei
tyje. Čia jam tenka surasti tinkamų 
vaistų ir juos paskelbti savo raštais 
visam pasauliui, arba savo raštais vys
kupams nekuriu šalių.

Kas išmano, tas supras, kad nors 
sunkus darbas dirbtuvėse, bet sunkes
nis proto darbas.

SUPARAUŽUOTAS STAIGA IŠGIJO.
Neperlabai seniai Anglijoje, Leeds vy-

akapijoje suaidarė skaitlingas tattldiūihkų 
būrysf keliauti į Liurdų pagarbinti ten 

garsių stebuklais Švenčiausiųjų Panų Ma

paliuosuoja m darbo ir i anų apie a{gkirhj ,
vietas priima jaunesmuosms. ftpįe gtatybos .J 40,000 vėjais.

Taigi 45-50 metų darbiam- va..iuoge ir apie > RADVILIŠKIS. Nors mies-
kai nėra seni, bet dėl nepro-1pagkolų teikimų nariams. .telis nedidelis su 6,000 tuk 
tingo kai-kunų pramoninkų Viršininkai pareiškė, kad stantimi gyventojų, bet mato- 
nusistatyino jie negali gauti gios ^faugijos būtinai turi mai, girtoklavimas didelis, 
darbo ir skaitosi bedarbiai. jkoopėrUoti su visa' statybos j Valstybės degtinės monopolis 

Tad jei tuo budu senatvei! pramone, žiūrėti, kad narių į- ’ padaro 40,000 tūkstančiu litų 
metai apkarpomi, pensija tuo dėti pinigai ir paskolos na- į mėnesį apyvartos. Gėda 
labiau tokiems žmonėms bū- mams duotų žmonėms baudos.broliai tokia suma leisti nuo-
tina. Jie negali eiti į pavar
gėlių prieglaudas, kas visam

Jie sakė, kad jau yra lai
kas gyvenamųjų namų staty-

dams!
Blaivininkas.

pasauly jau atgyvena savo'mų keisti kitokiais planais.I
laikus. Kiekvienoj kulturin-j Kaip senovėje, taip šiandie 
goj valstybėj senelių prieglau-1 gyvenamieji namai statomi

rijų, Nekaltai Pradėtų. Maldininkų tarpe 
buvo vienas nelaimingas asmuo Alfred 
\Vood iš Hillsborough, Sheffield.

Tas asmuo buvo suparaližuotas. Jam 
būvo atimta visa kairė ji pusė. Jau de
šimts mėnesių praėjo, kaip ta nelaimė jį 
ištiko. Daug daktarų jis perleido. Visi jie 
tvirtino, kad jau nėra beveik jokios vil
ties atgauti sveikatų.

1 Maldininkaidh keliaujant Alired Wood 
buvo nešte nešiojamas iš automobilio j 
traukinius, iš traukinio į laivų ir t.t. Llu- 
rde į stebuklingo vandens maudynes jis 
buvo nešte nuneštas. Kada jį ten nešė 
kunigai Dunford ir Flynn garsiai kalbė
jo maldas už ligonį.

Ligonis negali pats įeiti maudyklėm Jį 
įneša ir panarciina iki kaklo vandenyje.

Pirmiau bejėgis paliegėlis staiga pasi
purto ir sušunka “jau aš pats galiu eiti.” 
Jis šoko iš vandens ir norėjo bėgti ir 
šaukti, kad jis jau pasveiko. Bet tie, ku
rie jam patarnavo sulaikė jį, kad nekeltų 
trukŠmo. Jum rūpėjo lėkti tunjaus pas 
savo seserį, kuri su rateliais lanke jį vežti' 
į grbtto. Jis atėjo pas seserį ir davė save

vežti į grotto. Bet tenai kaip tik maldi
ninkai užgiedojo himnų, jis atsistojo ir 
giedojo kartu. Iš ten jis jau be keno nors 
pagalbos lengvai visur vaikštinėjo.

Maldininkai gryžta namo. Alfred 
Wood su jais. Jie keliauja per Londonu. 
Čia buvo AVood’o geras, mylimas drau
gas. Jis atėjo pasimatyti sn Wood,’u it 
jį paguosti jo nelaimėje. Drangas vadi
nasi J. B. Heppel. Jis matė Wood’ų prieš 
išvažiuosiant į Liurdų. Štai kų jis rašo 
apie susitikimų, sugryžus iš Liurdo.

“Traukinys sustojo. Jis sunkiai šniok
štuoja. Aš lekiu ir žiūriu į kiekvienų vago
nų dalį.”

“Kur yra Alfred Wood?” aš paklau
siau vieno maldininkų būrelio.

“O, jis yra pačiame traukinio gale/’ 
atsakė vienas. “Aš manau, kad jis tno- 
jaus ateis čia.”

“Pirmiau negu aš gerai supratau, kų 
reiškia tas maldininko pasakymas, aš gi
rdžiu šauksmų. Atsižiūriu. Ugi štai mano 
draugas lekia šuoliais išilgai pfatforrtię 
pas mane. Taip, jis bėgė kaip jaunas vai
kinukas. Savaitė atgal aš jį mačiau gulintį,

..t-, fijucr r "ifi

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ.”

MM
nesivaldantj, sūparaližubtų. ”

Žinia apie jo išgijimų tuojaus pasie

kė Sheffieldų. Kada ten traukinys atėjo, 

3,000 žmonių susispietė pasitikti pasvei

kusi. Karaliaus nebūtų taip sutikę žmo

nės, kaip jie sutiko pasveikusį Liurde 

Wood’ų.

Jo moteris, kuri atėjo jį sutikti, vos 

neapalpo iš džiaugsmo, regėdama savo 

taylimų ,vyrų visiškai sfeikų. Dabar jis 

jų palaikė ir padėjo jai daeiti per minių 

iki automobilio. 1

Žmonės aplink šaukė, klykė, Verkė. Jie 

sveikino Woodų, bučiavo jo rankų, rūbus, 

garbindami Tųjų, per kurios užtarymų 

Wood gryžo namo sveikas.

Stebėkis tais, kurie imasi didelių 
darbų, nors jiems ir nepasisekė tai, kų 
sumanė nuveikti. Seneka.

Apsišvietęs žmogus yra tas, kuris 
žino savo šio gyveninio uždavinį ir kiek 
galėdamas stengiasi jį atlikti.

L. Tolstojus.
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KOMUNISTŲ PROPAGANDA.
Visoj Amerikoj šiandie ve- pasikasti po Amerikos J. Val-

dama smarki komunistų pro
paganda. Raudonosios Mask
vos reikalais pakilo veikti dik-

Pirmoji Amerikos Lietuvių 
Ekonominė Konferencija

(Rašo Observer) 

(Tąsa).
Vyriausybė neduos galutino 

atsakymo Amerikos vyriausy-

ir pavedė Ek. Centrui su Vai
zbos Būtų pagalba sudaryti 
reikalingą pinigų sumą ren
kant garsinimus.

rezultatuose: 1924 metais
Klaipėdos Miesto Valdyboje 
buvo vos 1 lietuvis, gi dabar 
jau 8, arba kaip vietiniai sa
ko, — “šeši lietuviai ir du 
katalikai. ’ ’ Vietos kunigija 
varo vokietinimo darbą po se 
novei.

Iš eilės p. A. Kalvaitis skai
Iš eilės ilgokai p. Martynas t® ilgoką pranešimą apie “a- 

merikiečių biznio progas Lie
tuvoje.” Tikimasi, kad jo iš-

stybių pamatais, tad imasi 
kitokių priemonių. Bolševikų 
tikslas yra į Ameriką prista- 

tatoriaus Stalino šalininkai. Ityti kuodaugiausia pigiausių 
Gyvu žodžiu ir laikraščiuose prekių ir šioj šaly palaikyti 
skelbiama, kad bolševistinė didelį nedarbą. Nedarbo laiku
Rusija atlieka didelę pažan- čia yra puiki raudonąjai pro-į bei kol galutinai paaiškės fi
gą ekonomijoje ir prekyboje, pagandai dirva. nansinis planas ir Amerikos dankus referavo apie eko-
Delto, esą, yra pavojinga A- k Kečia neverstiną Ru I lietuvių susidomėjimas. ; nomines progas Amerikos lie-
merikai nutraukti prekybos gijoj arb^ apie tąį negaliĮ Run. S. .Draugelis paaiški tuviams ^^ipeaos Krašte. .
santikius su Maskva. Girdi, b^ neį kajbos Tenai negy- 
tada tuomi pasinaudotų kitos , vuoja laisvė, bet žiauriausioji
valstybės. visų gyventojų vergija. Kur

Amerikos komunistų vadai yra vergija> negaIi b-t
išjudo, kada kongieso komi- kajbos apie darbų pasirinki- 
tetas nesenai tyrė komunistų arba neverstiną darbą. Gi

no savo

tautos ateitį. Vienybė, apsu
krumas, apšvieta yra jūsų 
keliat Darbas užmegztas ir 
belieka jį palaikyti. Statisti
kų rinkimo darbas jau jo 
baigiamas, jis bus naudingas 
kai bus reikalo naudotis. Pen- 
nsylvania valstybėje esama 
519 lietuvių kolonijų, skaitan
čių lietuviškus laikraščius. 
Kviečia bendradarbiauti “Žy- 
mesnybių Žodyno” komisijo
je. Tautinis ir politinis gyve
nimas ir vardas kils su eko
nominiu kilimu. Ragina orga
nizuoti stambesnį importą iš 
Lietuvos. Jis suteiks biznie
rių adresus bet kur tik iš jo 
bus reikalaujama.

Adv. Jurevičius dėkojo pi
rmininkui už pavyzdingą pi
rmininkavimą, ir pasižadėjo 
energingai dirbti.

(Tąsa ant 4 pusi.)

dėkojo už visus malonius įs
pūdžius. Gen. Konsulas P. 
Žadeikis dėkojo už atliktą da
rbą. Jam, esą, komplimentai 
nederą, nes tatai jo tiesiogi
nė pareiga. Bet kas kitus čia 
sutraukė! Pasišventimas yra 
viena priežasčių: mums būtų 
gėda, jeigu mes to nepadary
tum. Dirbame po 12 vai. į pa
rą. Jei kitaip, tai ką pp. Jan
kus ir Vileišienė manytų apie 
jaunąją kartą! Jie gali*mums 
pasitikėti ir palikti mūsų ra-lps spaudoje atskirai.

Dr. M. Vinikas padėkojo jnkose lietuvybės darbę. Dr. 
naudingam ir pelningam su- už visus: pranešimus. Puskunigis .pirmykštėje kai-

boję numatė sunkumus, į ką

patirtį Sesąuicenten- Anot ’°> Lietuvos pajūry e’
nial Parodoje Philadelphijoje. 
Buvo pertrumpas laikas, daug 
valstybių, tarp jų ir Lietuva,

sama daug progų kapitalo 
naudingam ir pelningam su
naudojimui. Pajūrio durpy-

atsisakė dalyvauti. Tautoms Į nai siekia 800 kvadra*inių ki- 
buvo skirtos tam tikros die-!loraetn* Pločio‘ UP6a Dan«ė’

veikimą šioj šaly ir daug bai- KasijQj §iandie kaliniai įyve- nos- Amerikos lietuviai ryžo-!MinSg’ Nemun0 delčia ir
mės padarė Maskvos preky- na kai pragare< 
bos bendrovei Amtorg New,
Yorke. Komiteto pirmininkas1 ^ad Rusijoj gyvuoja baisi 
pareiškė, kad ši bendrovė ne- j tai yra nustatytas

si dalyvauti, ir gražiai pasi
rodė. Ūpo žvilgsniu reikėtų 
dalyvauti ir Čikagoje. Laiko

peliai teikia progų išnaudoti 
vandens jėgą — elektrai, fa
brikams, malūnams. Yra ke-

yra. Naudos yra. Amerikos lios Seros kepyklos pardavi
mui. Rusnės-Šilokarčiamosteisotai veda visus reikalus laktas, V isa Rusija yra lig iietUViai gal galėtų garantuo- 

šioj šaly. Jis toliaus sakė, kad -inHžuiiSkas kalėjimas. Vergų Į Lietuvos vyriausybei šukei- "Naumiesčio srity yra didelis 
šios bendrovės priešaky yra atliekami darbai yra kalinių sj^ 30,000 dol. Jei Lietu- i maIūnas nėra kam pirkti
komunistai svetimšaliai. Kai
po tokiems įstatymais drau-

darbai. Einant šios šalies įs
tatymais, tad ir negalima jo-

džiama čia gyventi ir preky- j kW prekių iš Rusijos čia įvezr- 
bos reikalus vesti. ‘ti. Dabar vedama propaganda

Prieš tą pareiškimą komu
nistai sukėlė protestus ir pra
dėjo grąsinti atšaukti dide
lius prekių užsakymus.

Nespėjo praskambėti tie jų 
protestai ir grąsinimai, New 
Yorko uoste sulaikyta keli 
bolševikų laivai, atvežę iš 
Archangelsko medžio košelę 
poperai gaminti. Uždrausta 
tuos krovinius iškrauti, nes 
patirta, kad ta medžio košelė 
gaminta rusų kalinių.

Tuojaus sukelta kiti pro
testai. Komunistų šalininkai 
su protestais atsidūrė net į 
Washingtoną.- Tenai valdžia 
įtikinta buk taip nesama, kaip 
ji apie bolševikus informuo
jama. Valdžia nusileido ir 
duota leidimas iškrauti tuos 
laivus.

Tuo pačiu laiku prezidentas 
Hoover paskelbė, kad jis yra 
priešingas bolševikų prekėms 
uždaryti sienas.

Tuomi padrąsinti komunis
tai šiandie varo propagandą 
Maskvos reikalais. Propagan
dai panaudojami lankę bol- 
ševistinę Rusiją koresponden
tai,. profesoriai, pramoninkai 
ir kiti, kurie kitados iš ten 
gryžę palankiai atsinešė į 
raudonosios Rusijos tvarką.

Šiandie tų žmonių vardu 
komunistai žodžiu ir per lai
kraščius skelbia, kad Rusi
joj darbininkams nesama pri
verstinojo darbo, kad Rusi
jos kalėjimuose kaliniai gy
veną kai “rojuje”, kad jie 
taip pat neverčiami veltui 
darbus dirbti, gi dirbą aukštai 
apmokami, kad visoj Rusijoj 
ekonominė pažanga einanti 
šuoliu, ir tt.

Tuo būdu norima įtikinti 
visuomenę, buk Amerikai bū
tų labai skaudu nutraukti 
prekybos santikius su Rusi
ja. Girdi, nuo to nukentėtų 

«tne Italija, bet pati Amerika.

Rusijos padėties ir bolše
vikų šeimininkavimo nepažįs
tą amerikiečiai gal ir tiki to- 
kięms pasakoms. Tečiaus di
delė didžiuma žino, kad tie 
pasakojimai ir komunistų auk 
štlnimai yra viliugingi ir kai
po toki neteisingi. Maskva 
politine propaganda negali

su tais įstatymais apsilenkti., ras per Vaizbos Būtus gal ga-

vos valdžia padengtų dolerį J Pra<deti darbą, ir tuo būdu 
doleriu, tai vistik turint 60,900' darbininkų liko be darbo, 
dol. valstybė kaipo valstybė1 ra Pro8^ cukriniams buro- 
negali pasirodyti. Ek. Cent-Ikams auginti; plytnyčioms,

Kaip matosi, ar tik to neat-i 
sieks Maskvos prieteliai. A- 
merikos pramoninkai reikalin

lėtų čia pusę rolės atlikti, bet 
su tokia suma tegalėtume da
lyvauti ne kaipo valstybė, bet

'kurių ten yra daugiau negu 
visoje Didž. Lietuvoje; ceme-

gi daugiau aukso. Yra pro- kaipo tauta. Per vadus reikia 
ga tai pelnyti iš vergijos ša- eiti į visuomenę. Reikalinga 
lies, vergų darbu, kadir šio* eiti į darbą per tam tikras 
šalies nedarbo, minių alkio ir interesuotas organizacijas, ne
suiručių lėšomis.

Akstinas.

GAL Aš KLYSTU?
Rašo John A. Skelly.

per pašalpines. Kad tik vy
riausybė padėtų, galima tikė
tis gražaus pasisekimo.

Čia p. Varkala pridūrė, kad 
adm. Gregory jam sakėsi, kad 
kultūriniam Lietuvos atvaiz
davimui vieta būtų veltui, bet 

į ekonorųiniam —r , tektų kiek

Gen. Konsulas P. Žadeikis 
pranešė, kad Lietuvos Gen. 
Konsulatas pasiųs visiems 
Vaizbos Butams atmintinę 
dovaną-knygą: Lietuva skait-

p. Jankus jam pasakė, kad 
“Auszrą” leidžiant dirbo pu- 

• santro žmogaus, o pasekmėje 
valstybė susikūrė. Tada ne
buvo artojų. Dabar yra da-linemis 1918 — 1928. Knyga. ...................... . Tjri .

, • x- -x t»-x 1 ug. Garbingi svečiai iš Klai-bus išsiuntinėta Butų sekre- . ® .
, . pėdos ir Vilniaus nedaug ka~
tonams. „ , . , , ,Ibėdami lūpomis — daug ka-nė apie Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę ir sunykusį pusės 
mil. dol. kapitalą ir siūlė iš
tirti reikalą ir bausti kaltini
nkus.

Dr. Vinikas atsakė, kad ta
tai nėra Konferencijos kom
petencijoje. Ta įstaiga yra 
Amerikos korporacija ir jos

nto dirbtuvėms — cementas 1 reikalai yra grynai akcininkų
yra pigesnis kaip Vokietijo
je: ten 18 markių, Klaipėdoje 
tik 18 litų (už markę moka
ma 240 litų).

Šia proga), Dr. Vinikas pri
simena Tildensmito bylą. E- 
są, Latvijoje įvedus linų mo
nopolį, kalbamas milžiniškas

reikalas.
Jau arti 10 vai. vakaro, o 

daugelis dalyvių dar nevaka
rieniavę. Užbaigus visus die
notvarkėje numatytus klausi
mus, einama prie Konferen
cijos užbaigimo. Dr. Vinikas 
padėkojo Gen. Konsului už

fabrikas, iki šiol apdirbinėjęs y planingą suruošimą ir daly-
Lietuvos linus, sumanė dėl 
aukštų Latvijos akčyžės mo
kesnių išsikelti Lietuvon, ir 
jei kas ta progai pasinaudotų 
gautų gero pelno. Perkėlimas 
kainotų 2—5,000 dol. Pradėti 
darbą ir apyvartai reikėtų

Senai, labai senai.

Vienas valgyklos savinin-! mokėti, konsulas Kalvaitis 
kas labai didžiavosi savo vi- į pastebėjo, kad čia ne vien či- 
rimo ir kepimo menu. Jis bu- (kagiečių reikalas, bet visų lie- 
vo labai nustebęs, kai išgir-, tuvių, ir pasiūlė Ek. Centrui 30,000 dol. Būtų galima išdir- 
do papeikimą nuo vieno jauno priimti domėn pranešimus ir bti apie 80 tonų dienai. Po

nas Sharp New York’e galįskostumerio. Į jais vadovautis. Ekon. Konfe-
- Sis “pajus” labai ne-irfenci> sutiko- kad Ek Cen-

gardus! I tras įsigilintų į šį klausimą ir 
■ pątirtų visų Amerikos lietuvių 

Ei tu, berneli, tavęs da biznierių nusistatymą.
ant svieto nebuvo, o aš jau 
kepiau pajus.

Po to, adv. R. J. Jurevičius 
pasiūlė išleisti tam tikrą bro-

— Labai gerai! Bet kodėl šiūr$ tinkamam užrekordavi- 
tamsta tik dabar juos par- Įmu* Ekon. Konferencijos fa- 
duodi! I !j. jį kto *r J03 darbų. Toks leidi-

"i nys, esą, gelbėtų garsinti Lie-
tuvos dirbinius, ieškoti rinkų, 
ir supažindinti biznišką lietu
vių elementą su Konferenci- 

te pusę bileto už vaikučius! darbai8 su
KONDUKTOBIS - Taip,I daagelia praktiskl}

jei yra mažiau dvylikos. į k|aasimų USos gantinos
TĖVAS Tat labai gnra:,’nkant jg Į,jznterįų garsinimus, 

aš teturiu tik septynis vai- kas Jrgį plačiai išpopuliarin- 
kus< i , tų brošiūrą. Siūlo pavesti tą
—.............. . ■■ ■•■■■ "=gg| darbą Centrui.

— Visame pasauly katalikų Ekon. Konferencija adv. 
yra apie 305 milijonus. Jurevičiaus siūlymą priėmė

Gatvakaryje.

TĖVAS — Ar tamsta ima-

TUBBY

viams, ypač iš tolimesnių1 vie
tų, už pavyzdingą dalyvavi
mą ir domesį. Jis pakvietė 
atskirus dalyvius tarti atsi
sveikinimo žodį.

J. Kaulakis iš Čikagos pa-

lbėjo savo ištverme. “Linkiu 
realizuotis darbams. Ut de- 
sint viręs tamen ėst laudanda 
voluntas, — nors mūsų jėgos 
ir silpnos, bet pagirtinas mū
sų pasirįžimas.”

Ši atsisveikinimo kalba la
bai imponavo ir buvo labai 
tikusiu momentu pasakyta, ir 
palydėta griausmingais aplo
dismentais. Gen. Konsulas a- 
pleido posėdžių kambarį.

Iš eilės kun. S. Draugelis iš 
Easton, Pa. kalbėjo: Įdomu 
ir garbinga dalyvauti biznie
rių tarpe. Biznis ir idealas y- 
ra skirtingi, bet turi veikti 
sykiu siekiant tikslų. Ši Ko
nferencija pirmutinė savo rū
šies Amerikos lietuvių gyve
nime. Iki šiol stigo sukoncen
truotos ekonominės organiza
cijos kovai už būvį. Turite 
pradėti kovą už garbingesnę

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
60c. už1 5 — $1 už 10 

Sempelis — i0c.

PROBAK CORPORATION
Rase* C*., kM.

AM RIŠT AVINUI NIW TOM

Fiom Youth to Age

Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginų, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namls Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatų ir 
gajumų. ą

I > 1)1 A E. I’INKHAM’S 
A I GI LABI E COMPOLMi

i A 1 ’ IShH AM \H B < O, I ' SS. M A

suteikti pilnesnių informacijų 
tuo reikalu.

Čia p. Jankus pastebėjo, i 
kad' iš Klaipėdos kas savaitę 
išleidžiama laivais daugiau 
kaip 40 tonų linų.

J. Adomaitis, Lietuvos Šau 
lių Sąjungos darbuotojas, pa
pildė p. Jankaus pranešimą, 
pabrėždamas amerikiečių ap
sigyvenimo Klaipėdos Kraš
te didelę reikšmę tautišku at
žvilgiu. Esą, apie 18,000 as- 
mėnų optavusių Vokietijos pi
lietybę turį išsikraustyti iš 
Lietuvos. Todėl parsiduoda 
daug ūkių ir dvarų. Ūkinin
kai tenai klauso dvarponio 
nurodymų ir laikosi jo pažiū
rų. Jei lietuvis dvarponis, tai 
kaimai ir apylinkės lietuvėja. ' 
Tas žymu rinkimų balsavimų

Daktaras
'Kapitonu

Specialistas ii

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajans

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENĖJU8IO8 ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclaltškal gydo liras pilve, plaučių. Inkstų ir pūslės, ui- 
nuodijimų kraujo, odos, liras, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nuraroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia tr 
persitikrinkite, kų Jis jums rali padaryti. Praktikuoja per daugo- 
1) , metų ir, išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 ▼. r: Nedėliomis iki 1J d. 
<200 West 2S St. kampu Keeler Ave^ Tel. Crawford 5573

GERA NAUJIENA 
Jeigu turi rožę, nervų ligą arba 
reumatizmą, skaudėjimą kojose, 
strėnose arba pečiuose, tuojaus be 
atidėliojimo parsitrauk bonką Ra- 
matijos, o patys persitikrinsite 
vertingumą tųjų gyduolių. Kaina 
$2.00 už bonką. Siunčiant pinigus 
arba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message Laboratory, 5209 S. Halsted St. Chicago, UI.

Yes, Pop’» Home.

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vieną žaizdą arba įsi- 
brėžimą su šiuo uenuo- 
dijančiiL antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

ŠAME PR|q•^ FOROVER *
4OYEAR>

ounc9S foržsctnts 

pure,

MpBAKING

MILLIONJ OF POUNDJ UflD BY 
OUR GOVtOHMfHT
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL

Sodaliečių Susirink imas
Rugpiučio 4 d. vakare Įvy

ko Merginų Sodalicijos susi
rinkimas. Narių atsilankė ne-

Tarpe lietuvių buvo ir žy
dų, kurie drąsiai stojo į lietu- j 
vių eilę ir sake, kad mes esam 1

CHICAGOJE Viskas einasi gražioj tvar- ( Bų to, greitu laiku bus pra- 
koj, tik belieka laukti gra- dėta rengtis prie choro vaka

pi jos piknikas. Pasitaikė gra
žus oras, antra, buvo nedar
bo diena: miesto šventė, to
dėl ir publikos nemažai atsi- sais rūpinomės, 
lankė. j Buvo dvi panelės,

dėl religijos žydais, o tautos D A IŠ AKADEMIJOS RE- 
— tikri lietuviai, todėl nebu-' MĖJŲ SUS-MO.
ta priešingumo ir kartu vi- ------------

žaus oro. Yra vilties, kad Die-
ko, kuris įvyks rugpj. 17 d., vas duos ir tai. Tat
Marųuette Parke. 1 Naujos narės įstojo šios: .... ’

1 A. Vitkauskienė, M. Pranini-

ro.

visi atsilanky-

| Bridgeport. — RugpiučioI
, ____ ____ v_____ , kurių 1 d., šv. Kazimiero Akademi-

Geriausia šiam piknikui pa-;vardų nepatyriau, kurios pas-'jos Rėmėjų 2 skyr. įvyko su- 
perdaugiausiai. Nutarė turėti ‘sidųrbavo parapijos pirmi-j kambino pianu ir gražiai pa- sirinkimas.
“Tan°o party” šio mėnesio ninkas. Iv. Aloekus, iš vienos dainavo.
28 d. parapijos darže, o jei limonado dirbtuvės gavo 25

Raportas komisijos iš sky-,
M

Pasakyta trumpa prakalba,
Narių susirinko skaitlin

gas būrelis. Mat, 2-sis sky-

-'kienė ir J. Mockienė. Red Cherris.

Rėmėja.

CHORO DARBUOTE.

butų šalta ar lytų _  svetai- lieisus gėrimo veltui ir ais- moterys padainavo porų dai- j rius taip įsisiūbavo darban
nėję

Komisijon išrinktas
.baksį. Išpurdavus visų geri- 

j inų, parapijai gauta pelno. Be
nelių. ' j kad vargiai bent kuris kitas

Aš žiurėjau i visus, kaip jie skyrius su juomi susilygins.
Sliauteraitė, K. Noreikaitė ir to> M. Jurčiutė ir V. Bepirš-įbuvo pilni džiaugsmo ir dė-Į Jo darbingumo vaisiai, tai
A. Misiūnaitė. tnit-ė visus pikniko dalyvius

Iškelti nekurie sumanymai papuošė tautiniais ženkleliais, 
įnešti sodalicijon daugiau gy-^r ^aifta parapijai pelno, 
vumo ir naudingo narėms Žodžiu, piknikas buvo gražio- 
veikimo je tvarkoje. Tik geistina, kad

, visi parapi jonys prisidėtų
prie parap. parengimų. 
Susirinkimas šv. Jono Kr.

Federacijos susirinkimas.
Rugp. 5 d. vakare turėjo 

susirinkimų Federacijos vie
tinis skyrius. Susirinkiman at
silankė beveik visų -draugijų 
atstovai. Atstovai pranešė, kų

Rugp.
Pašelpos draugijos.

kingumo. Nemažai matęs irigerb. .pirmininkė ponia Anta-

riaus darbuotės, belaukiant 
pikniko.

Kaip visuomet, taip ir da 
j bar darbščiųjai rėmėjai p. M.
Taiimnaaskienei nepaparstai p&rk _ R p p
sekasi. Kur tik jinai nepasi- . , .. ., . , . v. S. parap. choras, gražiai prasuka visur randa daug uzjau-■ .; . .v. , .... leidęs atostogas, vėl imsisciancių seseles ir gausiai jų • , ... . . . v. v ■ . darbuotis ir ateinanti antra-inaudai aukojančių. Nonai i .. . ,. .A , . . . -*r dieni, rugp. 12 d., parap. sa- jdirba ir kitos, kaip tai M. " __ , . .._ . _ . _T t , a« i leje 7:30 vai. vak. pradės mo-Baniene ir V. Lukas. Malonu' " . .„5

ašarų. Visi dėkojo. nina Nausėdienė, kuri savo ne; panyįnėti kad mūsų amžina nauJus mišparus 40 va-
-i • i i* . . • • • '__________ J. • 1 2 — .3  - — “ ’ 1 o r./Iii t, 4-1 o i rl«mc kaluli vJiems padalinta nosinių, ei- paprastai maloniu būdu ir ne- 

garetų, saldainių ir pinigų, j išsemiama energija sugeba tų
Nors tų dienų iš ryto buvo'visų vienybę sudaryti, 

lietus, vienok suvažiavo gra-j Seka p. O. Sekleckienės ir 
žus būrelis. Visi buvo pilni jpįrm p Nausėdienės ra- 
gailestingumo, kaikurie net port&i iš Centro susirinkimo, 
apsiverkė žiūrėdami į mūsų; centre taip pat visuomet

3 d. įvyko sakytos! senelius, kurių vardus ir pa-
draugijos mėnesinis susirin
kimas. Gailina sakyti, kad

vardes vėliau paskelbsiu. 
Dabar mes, Lietuvos Duk-

yra graži tvarka, susiklausy
mas ir vienybė veikime, kad 
visi skyriai noriai rengiasi

„ , . . landų atlaidams. Varg. Kudir-nare, p. T. Stankevičiene ir-1 „ .. ,..... ,. . . . . , . <ka, pasikalbėjęs su daugumagi labai daug dirba ir jai taip i ’t _ , ,., , . ,/ narių, nutarė praktikas lai-i 
i kyti kas antradienį. Visi na-1gi sekasi.

Šverienė aukoja piknikui po i 
sinkų, p. Jutkevičienė auko-jlia1’ 
jo, per B. Naugzernienę, gėri
mų.

Kaip kas met, taip ir Šį
met p. B. Naugžemienė “trok 
štančius” girdys. Be to, da

Pp. Šautienė ir

žinodami savo prieder- 
manau, susirinks, kad 

visa gerai išmokus ir naujų 
narių atsives. Nauji nariai šir
dingai bus priimami.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

jų draugijos veikia ir mano v. .. n j •• u j-i i - »»«««« w
T, r • J. Šios draugijos pagelba ir pa-iterų draugijos vardu, dekovo-!nr:p «teinančin centro nikni- . ......veikti. Pranešimai parode,: .., . . . • • • • <<rk pi ateinančio centro Pi™i-irengia.nemažų laimėjimų mai-................. . liauna Toronte sutverta iriam visu pirmiausia Drau- .. i ® *kad įvairus reikalai tiek pn- . ... . ... +• I - • •........ ~ J - -- -ša, kuriam bus ir gerų daly-.. .. katalikai pradėta organizuoti. I gui uz pagarsinimų, narėms, .. . . v . . „ ’ , ~ ..va&iai pačių draugijų reika-; ...... . , j ,, , . . . , krų nosinių); p. Milimenei (uz kelių. Tam tikslui p. U. Gūdie-iTai reikėtų vadams ir drau- valdybai uz rėmimų ir vyk- . \ t- i

... , , . , . .i miltus ir. cukrų); p. A. Gn- nė paaukojo iš savo krautu-reikalus apgalvotai dymų to sumanymo. Aciu ko-1 . . .. _ . . .lai, tiek visuomeniniai ir re
liginiai — yra stumiami pir
myn.

gijos
I tvarkyti, nes jau yra nemažas misijos ponioms: A. Millerie- niui (davė $2 ir surinko vės daug vertingų dalykėlių

ADVOKATAI

• • , • , , narių skaičius ir daugiau dar-Siame susirinkime be kitų , . .... , .... , ... ,bo, gi mus vadai i tai nekrei-dalykų išrinktas komitetas su-1 . . . ..., .... ;pia dėmesio. Pav., valdybarengti ltockiorde panunejima r „ ’.. . . ‘ CAA ... . !sus-mo dienotvarkę taip sut-Vytauto 500 sukaktuves. i , , .. n i vai kė, kad per 48 minutesBuvo taip pat kalbama a-1 . ....baigtas susirinkimas, atme-pie stiprinimų katalikų akci
jos/

TORONTO, KANADA.
Puikiai pavyko parapijos 

piknikas.
Rugp. 4 d. Įvyko Toronto 

L. R. K. Šv. Jono Kr. para-

tant didžiumų draugijos dar
bų. Per tų greitumų nariai 
nesuspėjo net apsimokėti mo
kesčių. Daugumas narių at
vyko Į susirinkimų, o susi
rinkimų rado jau uždarytų. 
Tie pasipiktino tokia tvarka.

Ši dr-ja nariams teikia pa- 
gelbos ligoje, rūpinas katali-

j----------- --------- | apšvieta ir t. t. Rei-
FIRMOJI AMERIKOS LlE-'kėtų gerai dalykai aptarti,

TUVIŲ EKONOMINĖ 
KONFERENCIJA.

>o ne tik: pykšt, pokšt... ir po 
susirinkimo!

Vargo vaikas.
(Tųsa nuo 3 pusk)

Vice konsulas P. Daužvar- 
dis priminė, kad Konsulato 
pareiga yra ieškoti rinkų Lie
tuvos produktams, patarti e- Kaip buvo rašyta, kad Liet. 
ksporteriaųis. Konsulatas pra'^u^^eril dr-ja atlankė prieglau 
šo biznierių kooperacijos ir;^0<i masV senelius, rugp. o d. 
konstruktyvės kritikos. 1 Taigi, 1:30 po pietų atmai- 

J. Varkala pasisakė kaip aavo būrys senelių. Man at- 
malonu yra išgirsti įvairias Jlabai keistai, nes aš ma- 
nuomones ekonominiais klau- l^iau, kad ne visi yra seni, 
sirnais, dėkojo už suteiktus į-1 buvo ir jaunų, 
galiojimus Lietuvoje kalbėti! tvarkoj ir pilni man-
Ek. Centro vardu. E. Vilei-idaKunio apsėdo stalus, 
šienėį garbės vicepirmininkė: į valgo su pasigardžiavimu
“Nemoku kalbėti, moku tik jL....... — •' —=-----==
kovoti. Skaudu dėl rietenų' 
lietuvių gyvenime, ir čia A-1 
menkoje. Bet vakar ir šian-l 
dien tarsi kitame pasauly gy-j 
venau: ūpas pakilęs, labai 
malonu tikrų lietuvių tarpe 
būti ir vieningo, planingo da-, 
rbo reikalais kalbas girdėti, i 
Atvyksiu dar iš nepriklauso-; 
mos sostinės Vilniaus.”

Konfer. pirmininkas parei-Į 
škia: “Tegu garbingi Lietu-! 
vos svečiai praneša Lietuvai i 
apie mūsų čia pastangas beh-, 
drų darbų dirbti,” ir skelbia'
Konferencijos darbų baigtų, i • « . 1Dalyviai nuoširdžiai dėkoja p.
Vinikui už pirmininkavimų, 
viens kitam spaudžia delnus, 
ir išsiskirstė pilni gero ūpo 
ir pasirįžimo padirbėti ben
driems Lietuvių Tautos rei
kalams. Laikrodis rodė 10:30 
vai. vakaro.

(Oalas). w

OAK FOREST, ILL

J Brazauskienei A Va- ,$2-45); P’ B> Januliui (už ver?, d. mazausKienei, n., va- v. .
šio kuisi (14 svarų).; Mr. Ka
reiviai (už sviestų ir kiauši- šimteriopai, 
nius); Radžiui (už keisų gin- 
geale); p. Maziunienei (au-

nei
lančiunienei, P. Grigonienei, 
U. Radzevičienei.

Visos jos darbavos su pasi
šventimu.

Ačiū poniai A. Dodonis. Ji 
daug dirbo kartu su visomis.

Dėkavojam visoms draugi
jos narėms ir šiaip atsilan
kiusiems tų dienų, ypatingai 
pp. Bagdonams, kurie mums 
tiek daug padėjo: ne tik kad 
savo troku atveže valgius, bet 
ir kartu dirbo.

Ačiū aukotojams: Mutual 
White Rose Bottling Co. (už 
5 keisus papso); pp. S. Dau- 
gielams (už sviestų ir sūrius); 
p. J. Brazauskai (už 120 pui-

Visoms kolektorkoms ir au
kotojams lai Dievas atmoka

Visi

KICTCRNEDĖUIO SVKAK- 
TtVĖS

tA.IA.
ONi UHDITt

Mirė liepos 12, 1930, o po 
gedulingų pamaldų AuSros 
Vartų par. bažnyčioj palaidota 
liepos 16 d. šv. Kazimiero ka
pinėse. Buvo suaukus 19 metų 
amžiaus.

Paliko didžiame mi'iudlme 
tėvų Antanų, motinų Kotrinų, 
brolj Adolfų ir sescr) Silvijų ir 
gimines.

Keturnedėlio mirties sukak
tuvėms paminėti užprašėme 
šv. Mišias rugpj. 12 'd. 6 vai. 
Ir 8 vai. .ryta su ekzekvljoml:. 
Aušros Vartų par. bažnyčioj.

Visus gimines, pažįstamus tr 
kaimynus širdingai prašome 
pagal išgalę atsilankyti Į tas 
pamaldas Ir pasimelsti už a. a. 
Onos aialų.

Nuliūdusį:
I Jiiirinaičių šeimyna.

A.
+ A

ADOMAS
AKSEMAITIS

mirė rugp. 8, 1930 m. 12:15 
vai. po pietų, 86 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio 
Truskavos Parap. Pavermenių 
dvaro. Amerikoje išgyveno 17 
metų.

I'aliko dideliame nulludlme 
seserį Onų Vaičiūnienę, sesers 
4 sūnūs Stanislovų, Petrų, Ado
mų ir Antanų, o Lietuvoj tė
vų, seserj, 2 broliu ir vienų 
brolį Argentinoj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2.301 So. 
Oakley avė. Laidotuvės jvyks 
utarninke rugpj. 15. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas 1 Auš
ros Vartų par. bažnyčių, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas 1 Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Sesuo, Sesers Valkai Ir Gimines 
laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavičius. Tel. Roosevelt 2515

Maziunienei 
ko jo $2); p. P. Bučiunui (au
kojo $1); p. J. Manikui 
(aukojo $1); Pigen Co. (už 
3 keisus papso); p. M. Zava- 
lauskui (už juodų duonų ir 
pyragų); p. Janušauskienei 
(už naminę duonų); p. Kuku
raičiui (už bananas); p. Ba
kučiui (už ^atermelon).

Jei, kame klaida įvyko, pra
šau pranešti šiuo adresu: J. 
Brazauskienė, 3232 So. Union 
Avė. Pilone Victory 2932.

Viena iš komisijos.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold i 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
mvo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

’VMAARLKM OlL^Cš

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie St. Rm. 1431 
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. lak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Cicaroj, te
betarnauju žmonėms ir visą. savo 
laikų pašvenčiu tam, kad prideramai 
visiems patarnauti. Tų atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

Jau penki metai kaip esu tarp cl- 
ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos 
mokslus išėjau universitete. Plačiai 
pažjstu apie visokius vaistus ir jų 
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
tarus, o aš turiu plačių pažint} su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvienų savo receptų. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.

Mano visos prekės Ir vaistai yra 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perku iš geriausių vaistų išdlrbys- 
čių ir perku jų kasdien.

Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduo- 
tojai prie jų gali prieiti kada tik 

'^yra atdara aptieka.
Laukdamas progos jums patar

naut, lieku.
Su pagarba,

JOHN MALACHOWSKAS, «. PH. 
4847 West 14 Street

Cicero, III. Tel. Cicero 39

t \ M I i E.

Mes tašorin (ApMžiaiii)
Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
Automobilius ir Trokus, (visose srityse apdrauda)
Langus
Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rūšių apdraudos (Insurance)

Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingų ių greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) reikalus 
be joĮcių kaštų ir atsakomybės tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų; Royal In
surance, Aetna Life and Casualty Co. ir kitų kompani
jų, kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Underwriters ir-taipgi po Bond (Kaucija)

S. P. KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St.

JOHN B. BORDEN
(Joha Bagdiiunaa Borden)

ADVOKATAS

165 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph (797

2151 W. 22 St. 6 iki 6 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 Ud 9 ryte Tel. Repub. 9899

JOHN H1CHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room ni 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

Tei. RepubKc 8899
52 East 107-th Street

Kampos Mlchlgan Avė.
Tel. Pullman 6959

Nuo B iki 9 vak. tr Hubatomla

ATIDAROMA

KROMEL'S PHARMABY
LIETUVIŠKA APTIEKA 

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
S902 Deodar St., Ind. Harbor, Ind

Pildau receptus, užlaikau, visokių 
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo 
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harboro, East Chicago 
ir Hammondo lietuvius kreiptis su 
visais vaistų reikalais.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5XW

8PECIALI8TAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pss 

tikrų specialistų, ne pas koki nepo- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skaudo, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — 8cope ■— Raggt. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo Atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir |y- 
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, nsr- 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią uislsen ėjusią, Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė het gobiom šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1019
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto IM 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki f 

Nedėliotais nuo II ryto Iki 1
po pietų

į&lSĮngtbe
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GRABORIAI: CHICAGOJE DAKTARAI:
Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWiCZ
LIETUTIS GRABORIUS

Patarnaija laidotuvėse kuoplgiau- 
Ha. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mino darbu bubi t e užganėdinti.

Tel. RdOsevelt 2 SI S Arba 8518

2314 W. 23rd Plaoe
Chicago. III.
SKYRIUS:

1439 S. 43 Court Cicero, UI. 
Tel. Cicero 6927

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS DJET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dlrbystės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SltYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooševelt 7682

RUOŠIAMOS VISU SMAR
KUMU.

VtTAUTO MEDALIAI GA
TAVI.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

—

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJAS
Patkrnauju laido
tuvėse visose mie
što ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8108 8. Halsted
8L Chicago, III.

Tel. Victory 1111

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Kampas 46th ir Paulina Sts- 
Tel. Boulevard 6208

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. 6. tiadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 8161

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja graži koplyčia dykai 

4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

ezeRski
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 s a s

4603 S. Marsh field Avenue
Tel. Boulevard 8277

ii ■' ... i Ii. ' ' ..........iii", ifci

Town of Lake. — Townof- 
lakiečiai visu smarkumu ren
giasi prie parapijoj pikniko, 
kuris įvyks 17 d. rugsėjo, Čer-

Šiuomi pranešame Vytauto

Telefonas Grovehlll 8262

DU. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

* o C,T v MARQUETTE ROADBidžtojo Sukaktuvių. Kotnite- lNuo 8 _ 12 val ryt0. Nu0 2 val. __ 
to skyrių valdyboms, kad Vy- Į 6 ir 7 Iki 9 vai. vakare.

tauto jubiliejiniai medaliai
nausko darže. Klebono pava- jau yra padaryti. Norintieji 
duoto jas kun. A. Linkus, ir jiį gauti, kreipkities į p. Jonų 
parapijos komitetas, deda Krotku, komiteto finansų, ko- 
daug pastangų, kad šis pikni- ■ misijos iždininkų, Metropoli-

kas sumuštų visų piknikų re
kordų. O mūsų geraširdžiai 
biznieriai ir parapijonys, kaip 
girdėt, žada savo atsilankymu 
piknikų padaryti vienu sėk
mingiausiu, kokio da nėra į- 
vykę.

i'

Bravo, townoflakiečiai! Ne- 
pasiduokim, parodykim ki
toms parapijoms, ką Town of 
Lake gali. O parapijai iš to 
bus didelė nauda.

Alma.
Sugrįžo iš atostogų.

Mūsų veikėjos p. H. Mali
šauskienė ir A. Kinčinienė jau 
sugrįžo iš atostogų, kurias 
smagiai sako praleido ir daug 
kų pamatė, daug gražiu vie
tų lankė. Buvusios Kanadoj, 
Niagara Falls, Detroite, For
do dirbtuvėse ir t. t.

Kas nori daugiai! kų suži
noti apie aplankytas vietas, 
tegul atvažiuoja į mūsų pa
rapijos piknikų. Ten jos ža
da kelionės Įspūdžius papasa

koti.
Raporteris.

i I

ėfcredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 
Nedėliomls pagal sutartį.

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 68 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavitt St 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

Oflao Tėl. Victory **87
02. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DU. J, P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

• Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

Į vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.

tan State Bank, 2201 W. 
str., Chicago, UI.

V. K. Valdyba.

22

įnesinį susirinkimų 12 d. rug- 
piučio, 7:30 vai. vak., Šv. Kry 
žiaus mokyklos kambary. Vi
sos rėmėjos kviečiamos susi
rinkti.

Valdyba.
\ -
Pataisymas.

Dienrašty “Draugo” Lipu
sioj žinutėj apie L. Sų-gos 1 
kp. išvažiavimų, buvo nepa- 
dėkota šiems biznieriams: A- ’ 

leksūnui, kuris aukojo “he
mų” ir Paukščiui, už pierni- 
kaičių dėžę.

Labdaringos Sąjungos 1 
kuopa gerb. biznierių labai 
atsiprašo už tų klaidų.

J. Čepulienė.

Sv. Kfižimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 skyrius laikys mė-

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulanee patar

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eiideikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jurtlš fnan- 
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

4605-07 South Hertfiitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Te!. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tei. Boulevard 3201

NAUJOJI L. VYČIŲ VAL
DYBA.

Ofiso Tai. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DU, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2' iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėlioraia nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9181

DR. A. A, ROTH

Šventadieniais pagal sutarimo.

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAČKUS
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—8 po piet. 7-8 vak. 
Nedėliomls ir šventadieniais 10-12

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
i

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartj. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR.B.ARON
Prospect 0618

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA* 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls ir seredomU tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tet Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai 

6558 SO. HALSTED STREET 

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

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ

L. Vyčių seimas pasibaigė 
trečiadienio vakare. Kaip 
pats seimas, taip ir jo pra
mogos labai gražiai pavyko. 
Į centro vaidybų išrinkta šie 
vyčiai: kun. Pr. Vaitukaitis, 
dvasios vadas; p. Onaitis iš 
Homestead, Pa., pirmininkas; 
p. Lapinskas iš Chicagos, 1- 
mas vice-pirm.; p. Baltru- 
maitis iš Elizabeth, N. J. — 
2-ras vice-pirm.; P. Remiotis 
iš Chicagos sekr.; p-lė Lau- 

eaitė iŠ Chicagos, ižd.; p. Mar 
čiulaitis iŠ Kenosha, Wisc. ir 
p-lė Olšiauskaitė iš Chicagos, 
iždo globėjai.

i.L.t i ■., i ■

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir Visiems čampionams 
per nosis duoda.

Taip fr T. A. D. tonikas visiems 
seniems tonikams duoda ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikdldukit iŠ sdVo aptlekoa ar
ba išdlrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, 111.

Telefonas Boulevard 1939

Dr> S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46tb St. Chicago, III

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie
kus) po nr. 2428 we8t Marųuette Rd. Offįce: 4459 S. California Avė, 
valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. i 
ėrospect 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4661 8o. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su-

Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS

Ofiso Ir Res. Boulevazd 5918

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po
pietų Ir I Iki I VAI. vakare 

Res. 8201 S. WALLA.CE STREET

A. L DAVIDONIS, M. D.
z 4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kcdzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

NedSliomls
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

GYDYTOJAS, CHIRURGĄ'* IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drevei 6828 

Vai.: 8 Iki 19 ryto 
6-8 vai. vikare

<il.

DENTIST AI

PRANEŠIMAS

Tel. Boulevard 7042

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6229 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6698

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.• t
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė, 

Valandos 11 ryto 11d 3 po pietų 
6 iki 8:80 vakare

DR. G. Z. VEZELIS DR. CHARLES SEGAL
DENTISTAS

Persikėlė i nauja vietų po num.

1545 WEST 47 STREET
Sale Depositors ,State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

DR. VAITUSH, 0. P. D. OR. G, I. BLOŽIS

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

' *■)
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.:' ryto nuo 18—13 nuo 3—4 pų
pietų: 7—8:26 vakare 
Nedėliomls 16 1U 13 

Telef. Midway 2880

Tėl. Boulevard 1481

ČZ

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų kuris 
esti prležastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Atitai
sau kreivas akis, • nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystp ir tolimų 
regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589 

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER,
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgu Ir Akušeris 

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo S — 4 8 8 

T—6 vakare
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

■

Rez. Tel. Mldway 6612

DR, R. C, CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 34-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Ptnedėlials 
Ir I^etvergala vakare

JOHN SMETAIU, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Wldg., ksmp. 18 St. 3 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas 
Vai. 9:86 ryt iki 8:36 vak. Šarado
mis 9:30 iki 12 ▼. Nedėliomls nėr 

Skirtų valandų. Room S 
Phone Canal 0538

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

*. Kampas Halsted St. 
.Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Nedėliomia: nuo 10 iki 12.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modemišką, ofisą po 
num* 4847 W. 14 St. Cicero, 
III. Pirmiau Dr. Gnssen turė
jo ofisą North Sidėj, o Cice- 
roj laikė skyrių. Dabdr Cico- 
roj susilaukė tiek pacientą, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimą teikia už prieina- 
mą kabią.

DR. HERZMAN ,
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomu per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 

' rurgas ir akušeris.

Gydo staigiu ir chronišku 
gas vyrų, motorų ir valkų pagal nau- 

: jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

iTcl. ofiso Canal 8110 Res. So. Shore 
'2238, arba Randolph 0800.

DR. MADRICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 8800

VALANDOS:
Wu« 10 iki 12 dtettų 
Nuo t iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NedOL nuo 10 UI 12 dienų
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Pirmadienis, Rugp. 11, 1930

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS. PAPILDYMAS.

X Aušros Vartų par. atro
do kaip nepriklausoma res
publika, — turi savo daržų 
pramogoms. Jei gražus oras, 
— darže pasilinksmina, jei ly
ja — sueina j ruimingų salę. 
Kitos Chicagos parapijos sa
vo daržų neturi.

** X Visi džiaugiasi, jog sek
madienyje rugp. 17 d. parapi
jos darže gros p. Krekščiuno 
muzika. Įdomų bus pažiūrėti, 
kaip šimtai jaunųjų ir suau 
gūsių pašoks lietuviškų klum
pakojį. i , <

X A. a. Adomo Aksenavi- 
čiaus laidotuvės bus rytoj, 
antradienį. Nabašninkas buvo 
veiklus, geras vaikinas ir pa
rapijietis. , . :,

X Aušros Vartų par. žmo
nės ruošiasi skaitlingais bū
riais vykti į rudeninį “Drau
go” piknikų. Jis bus kitų sek
madienį, rugp. 24 d. Bergmans 
Grove, Riverside, UI.

Bridgeport. — Prie surašo 
geradarių šv. Kazimiero Ak. 
Rem. 2 skyriaus turime pada
ryti papildymų. Labai duos- 
niai ir gausiai prisideda Jur
gis ir Cecilija Petraičiai. Jie
du remia visus gerus darbus, 
taipgi širdingai remia šv. Ka
zimiero Akademijų. Rem.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Penktadienyje “Drau

gų” atlankė p. A. Onaitis, L.
Vyčių organizacijos centro pir 
mininkas, p-lė Petraitė ir dvi 
kitos vytės iš Homestead, Pa., 
kurios dalyvavo L. Vyčių sei
me. Vytis Onaitis yra pasiry
žęs L. Vyčių organizacijų bent žiaus. Laidotuvės

Jonas Simonaitis, praeitų pa
vasarį baigęs medicinos mok
slų, o dabar praktikuojantis 
šv. Kryžiaus ligoninėj. Su juo 
kartu lankėsi studentas medi
kas A. J. Manikas.

X Anų dienų West Side 
'golfininkai, p. J. Mackevičiui 
ir adv. J. Brenzai vadovau
jant, ėmėsi su Town of Lake 
golfininkais. Wes£saidiečiai 
trimis kirčiais laimėję, bet 
townoflaikiečiai, kitaip sakų. 
Ar tik neprisieis jiems išnau- 
jo persiimti.

X Lankėsi kun. Sitavičius, 
kuris dabar darbuojasi Wau- 
kegane. Papasakojo, kad ener
gingai ruošiasi prie Vytauto 
sukaktuvių paminėjimo riigp. 
31 d. ,

X Westsidietis, Adomas Ak 
senaitis, gyv. 2301 So. Oak- 
ley avė., mirė County ligoni
nėj. Turėjo tik 36 metus am- 

įvyks an-

kyklos gražinimo fondan.

X Lietuvių ristikų čempio
nas, Jack Ganson, rugp. 4 d., 
Providence, R. I., suraitė smar 
kų ristikų Jack Wagnerį, ku
ris pereitam gegužy nugalė
jo Sonnenbergų. Gansonas sa
kosi dabar jaučiasi daug stip
resnis ir sveria 218 svarų.

X Šiomis dienomis Pitts- 
burgh, Pa., įvyksta kumštynes 
J. Vinčos su tulu Povilu 
Ewalt. Kumščiuosis 10 raun
dų iki nusprendimo.

X P-nas Šliogeris, 
Metropolitan State
nauju automobiliumi su žmo
na išvažiavo vakacijų. Pir
miausia nuvažiavo į Detroitu, 
iš ten per Kanadų į Niagara 
Falls, iš ten į New Yorkų. 
Praneša, kad kelionė gerai 
sekasi ir kad suspės pribūti 
į Aušros Vartų par. piknikų, 
įvyksiantį rugpj. 17 d. Jisai 
yra par. komiteto narys. 

Chicagos Lietuvių Auditori

jos bendrovės direktorių ir 
draugijų atstovų susirinkimas 
įvyks rugpiučio U d., 1930, 
8 vai. vakare, Auditorijoj, 
3133 So. Halsted St. Visi ma
lonėkit laiku susirinkti. Rei
kės rengtis prie rudeninio se
zono. Valdyba.

“ The uay o f Ali Men”. 
United Artists teatre eina.

“ Holiduy,” dalyvauju Ann 
Harding.

Roosevelt teatre rodoma 
“Comtnon Clay.”

McVicker teatre rodoma 
Patrol,” dalyvauja

Richard Barthelmers.

se plotuose. Jis pataria tuo
jau® imtis reikalingų priemo
nių.

dvigūbai iki kito seimo išau- tradienį, rugpj. 12 d. Baž- 
ginti. nyčioje per* pamaldas bus ren-

X Redakcijų atlankė dr. karnos aukos bažnyčios ir mo

dirbus
Banke,

PUOTA LAURAIČIŲ REZI
DENCIJOJ.

Nesenai pas ponus Laurai
čius įvyko puiki vakarienė.

Nuo senai visuomenei yra 
gerai žinomi veikėjai pp. Lau
raičiai. Jis yra geras vargo
nininkas, ji — dainininkė (so
prano).

Nors p. Lauraitis dabar ne- 
vargonininkauja, nes yra įė
jęs į pelningesnį biznį, vie
nok su vargonininkais draų: 
giškumų palaiko, tat ir toji 
vakarienė buvo jo pagerbimui.

Suvažiavo vargonininkai su 
savo “prisiegomis”, svečiai 
ir dvasiškija. Dalyvavo kun. 
Albavičius, Vaičiūnas ir Kru
ša.

Greitai vakaras bėgo. 
Kad jį pilnai išnaudojus, pa
tiekta programa. Pirmiausia 
bendrai visiems padainuota 
keletas dainų, pirm. V. Dauk
šai lydint pianu, kadangi 
komp. A. Pocius buvo išvy
kęs atostogoms.

Solo dalis išpildė ponios 
Janušauskienė, Bručienė^ 
art. J. Kudirka, K. Sabonis, 
Lauraičių sunug (zalaphone), 
p-lė Pijus Nausėdaitė pasižy
mėjo klasiškais šokiais. Link
smesnės muzikos patiekė p. 
J. Rakauskas ir p-lė L. Abro
maitis iš Grand Rapids, Mieli.

Vėlai vakare visi svečiai 
skirstėsi į namus, dėkodami 
pp. Lauraičiams už ’jų vai
šingumų ir linkėdami jiems 

jįgųg laimės jų gražiame gy
venime. . ;^į jįJ;

Šioji Lauraičių puota jiasi- 
liks visiems ilgai atmintyje.

Minor.

KAZIMIERAS KEMTIS
Mirė Rugp. 7, 1930 m., 2 vai. po> pietų, 20 metų amžiaus 
Gimė Chi'cagoje.

Paliko dideliame nubudime motinų Veronikų, 2 bro- 
[ liu: Steponų ir Adolfų Gedvilus ir seserį Stanislavų, 

dėdę Valantėnų, dėdienę Onų, pusbrolį Antanų, puse-
serę Petronėlę, dėdę- Leonų Gedvilų ir gimines.

,Kūnas pašarvotas 1801 So. 50th Avė., Cicero, III. 
Laidotuvės įvyks Trečiadienyje, Rugp. 13, iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į Šv. Antano par. bažnyčių, kUFiėjė 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa- 
maldijl bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pa
žystamus dayvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę Motina, Broliai, Sesuo, Dėdės, Dėdienės ir 
giminės. >

Lidoatuvėse patarnauja grab. Syrevicz. Tel Cicero 
294.

PRANEŠIMAL
Liet. Vyčių Chicagos Aps

kričio mėųesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienyj, rugpiučio 
13 d., 8 vai. vak. Šv. Juozapo 
parap. svet., prie 88 St. ir 
Marųuette avė.

Atstovai raportuos apie sei
mų.

L. V. Ch. AjpJcr. Valdyba.

LINKSMA NAUJIENA.

West Side. — Rugp. 7 d. 
teko atlankyti mano krikšto 
motinėlė (p. M. Jasnauskienė) 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, kurioj 
buvo padaryta jai sunki ope- 
račija, Ligonė gerai atrodo, 
sveiksta ir jau žada rugp. 
12 d. parvažiuoti namo. Tai 
man linksma naujiena.

Antanas Vaznonis, Jr.

AUTOMOBILIAI

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTII Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ. 

Telefonas Prospect 5669

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kalną,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės i mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Varde 0(99

PMOBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mui Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamlstaa nus- 
trttlna tavo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina (1,196.
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 19 mėnesių 

laiką. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų ut žemiausią kainą.

Willys, WUlys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 8. Westera Avė.

Telefonai Rapubllo 9941

PADĖKOS ŽODIS DR. 
DAVIDONIUI.

Nuo kaikurio laiko man te
ko rimtai sunegalėti. Perlei
dęs keletu daktarų ir nesu
laukęs pagerėjimo, jau bu

vau beįpuolųs į nusiminimų.
Iš tos ligos nagų, o gal ir 

giltinės nasrų, mane išgelbė
jo Dr. Davidonis, 4910 So. 
Michigan avė. Jisai ne vien 
suteikė man augštos rūšies 
profesionališkų patarnavimų, 
bet kartu parodė man dide
lę prietelystę ir susirūpinimų 
mano likimu.

Dabar pagijęs ir išvažiuo
damas į Kalifornijų viešai 
reiškiu gilios padėkos žodžius 
gerb. Dr. Davidoniui už di
džios vertės profesionališkų 
patarnavimų ir už prietelystę.

Juozas Kareiva.

AVASHINGTON, rugp. 9. 
— Visuomenės sveikumo tar
nybos generalinis chirurgas 
Cumming paskelbė perspėji
mų prieš galimų kilti šiltinės 
ligų didelių kaitrų paliestuo

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VA1.LEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4(44 SO. PAULINA STREET 
Tek Boulevard 1389

REIKALINGI

TEATRUOSE
Chicagos teatre dabar rodo

ma “Manslaughter”, dalyvau 
ja Claudette Colbert.

Oriental teatre rodoma

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

PAIEŠKAU pusbrolių An
tano ir Petro Misiūnų. Kilę 
iš Seirijų par., Ročkių k. Gy
veno Wilkes-Barre, Pa. Patys 
ar juos žinantieji rašykit:

ANTANAS CIBULSKIS 
2627 West 24 St.

Chicago, UI.

MARSHALL SQUARE 
TEATRE

PROGRAMAS
Ut., Ser. ir Ketv. rugpj. 12, 

'13, 14
“MAMMY” 

Dalyvauja Al. Jolson
Pėt. ir Sub. rugpj. 15, 16

“MOVIETONE FOLUES”

ir
‘LADY OF SCANDAL”

Ned. ir Pan. rugpj. 17, 18 
“CUCKOOS”

Penki vedėjai į Utah Meat 
Stores. Turi būt su geru pa
tyrimu toj šakoj ir taipgi ap
sišvietę ir atsakomingi. Alga 
>60 į savaitę ir komišinas. At
sišaukite nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų.

608 So. Dearbom St. 
(Transportation Bldg.) 

Room 832
Skrybelninkai, su dideliu patyri

mu. Kreipkitės tuoj. Fetsenthal Hat 
Co. (5 E. South Water St. Room 
1905. '

IŠRENDAVIMUI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE '
Kaina (845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšlaa au
tomobilius ut žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai matą kainą.

BRIOHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Įsakys 
Telefonas Lafayette MM

3962 Archer Avenne

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorins 

Budavojn niujūs namus ant
orderių. Senus Įfriimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

mTzTFaš
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIAAVE. 
Telefonas Hemlock 6591

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus said^okūs' taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

Tel. Lafayette 7674

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunaa
Užlaikau visokių 

auksinių lt (ldO- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio^ a planų rolių, 
rekordų Ir t t 
taisau laikrodžius 
Ir mualkos instru
mentus.

2650 West 83rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

Rendon 2502 Seminary avė,, 5 Ir 
( kamb. gražiai išdek., pečium šild. 
Greitas geso šildytuvas. Renda (30 
ir (36. Matyk Mrs. Dow.

Rendon 4722 Armitage avė., 5 
kamb. štymu šild. 2-ras fl., gražiai 
Išdek. Prlvatis inėjimas. Renda tik
(60.

IŠRENDAVIMUI 4 ir 5 ka-
mbarių flatai su vėliausios
mados įrengimais: šiluma, e-
lektrikiniai icebaksei, vanos ir
.pečiai. Reikale atsišaukite į:
. J. KULIKAUSKAS

2322 West 24th Street ——————

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Privatiškas sav. parduoda
9 šm. madpas parlor. setas
4 Sm. riešutinis mlegk. setas
8 šm. riešutinis valg. setas
2 9x12 Wllton kaurai
8 tūbų Stewart-Warner radio
5 šm. papild. pusryčių setas
Lempų, veidrodžių, coxwell, laik

rodžių, .indų. Dviejų mėn. senumo. 
Oalima Ir skyrlutn. Ateik su pasiū
lymu. 8228 Maryland avė., 1-mas 
Apt. Tol. Stewart 1875

RADID
Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieln&miauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 8(62 Ofisas Ir Ros. 
ir 2384 4401 S. Motart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate Ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorins 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

FOUR LEAF CLOVER 

CONSTRUCTION
Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlal, porčiai

2 metų lakio Išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, UI.

.Parsiduoda Kimba] 1 pianas 
Baby Grand-Playeris. Mažai 
vartotas, kaipir naujas. Par
duosim už teisingų pasiūlymų.
7135 S. Rockwell St. 1 Lubos
i ■ i11

REAL ESTATE

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Canal 5065

SKNTAUSIS LIETUVIS 
Elektros Kontraktorins.

Suvedu elektrą kaip Į naujus taip 
Ir senus ntamus. Taisau Ir {dedu vi
sokius motorus. Užlaikau elektriklnlų 
daiktų krautuvę.
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO. 

2522 So. Halsted Street 
Telef. Vlctory 7462

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4656 So. Rockwell Street

NAUJI STUDEBAKER ;
FREE WHEELING IS HEREt * | 
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus 8TU- Į 

DEBAKER* 1991 modelius, kurie į 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu | 
neturi net vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker. \

MIDLAND MOTOR SALES
KABULIS Savininkas 

4492 Archer Avenne 
Telefonas Lafayette 7199.

A M. BUTCHAS
Maliavų ir visokių geležinių 

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar

bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
plumerio, taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečius 
ir tt. Kainos prieinamos. 

4414 So. RockweU St.
Tel. Lafayette 4689

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes mollavojime, dekoruotame Ir 
Išpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras if 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežamo daiktus ir į 

kitus miestus.

MORGIČ1AI-PASKOLOS

Telefonas Canal 7211

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kositraktortas 

Maliavų Ir steninės popteroa krau
tuvė. Naujas (takas.

2224 So. LEAVITT 8T. CHICAGO

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komltea 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Evchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 36th St

flapos Telef. 
Hemlock 28(7

Namų Telef. 
Republlo 6189

M. YUSZKA 
Plnmbing & Heating

Kaipo liet avis, lietuviams patar
nausiu kuogsrlausla.

4426 So. Westem Avė.

Tel. Lafayette 8227

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.

Telefonas Grovehill 1038

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, blinlus visokios 
rųžles. Nėra skirtumo aplellnkės Ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage Ir paruplnam 1 Ir 2nd 
mortgage lengvomis Išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenne

Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, UI.
2 fL med. po 6 kamb., elektra, 

vantos, 2 karų gar. (6,000. 3249 El- 
ston avė. Graceland 6892

(14,000 kamp. bung. 5 kamb., di
delė valg., mleg, porčlus, visai mod. 
UŽ (11.900. Sav. Išvažiuoja. 2401 S. 
Homė avė. Berwyn.

4 rea. lotai ant Glddings St. Pi
giai už caah. 4041 No. McVicker avė.

Pigiai 9 kamb. plytų bung. Pa
matykite. Sav. 5420 Berenice avė.

BRIGlfON PARK

Pasirenduoja 4 kambariai, e- 
lektra, vonia, aptverti porčiai. 
Renda pigi. Sav. visada na
mie. 1-mos lubos.

2526 West 45 Place

F A R M O S

Pardavimui prie Vlllage Wlnfleld, 
Du Page Co., III., 7 ak. augštos že
mės, arti mokyklų, bain. S blokai 
{ N. W. stot]. Pigiai. Sav. 4749 Na. 
Kllboura avė.


