
Katalikai paaauilony* turi kilnų už
davinį, — {neiti J ielmynaa lr J vi- 
auomenę Kristaus mokslų, atnaujinti 
įmonių dvasių. JSzaus Širdies vleipa- 
tavimas milijonų širdyse — tai musų 
užduotla “Draugas” pade* Jums tų 
apafitaiavlmo darbų atllktL Užtat 
skaitykite lr platinkite "Draugų*"
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NEGALI PASIDALINTI 
KARO ATLYGINIMU

KITAS SĄMOKSLAS 
RUMUNIJOJ

'Draugas' ntatovaujb irgantauo* 
oacallkų mlnt|. remia auoilr<l£ia> a* 
tallklikas draugijas sųjungaa oan. 
pija* lr lietuvių kolonija* 'Draugai 
džiaugiasi didele kataliku oarame > 
oort kad toliau pasilaikytų tb prv 
teilikl Jausmai

3c A C 0 P Y
telefonas: Roosevelt 773j

METAI-VOL XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DIDELIS GAISRAS 

RAMYGALOJ

Sudegė 25 namai ir 
sinagoga

KOKS BUS LIKIMAS VOL
DEMARO NOTOS T. 

SĄJUNGOJE?

HAGA, Olandija, rugp. 9. 
— Tarptautinėj valstybių ko
nferencijoj dėl karo atpildy- 
mo nepasidalinimo kilusi ko
va eina aršyn. Yra baimės, 
kad konferencija gali suirti.

Britanija griežtai reikalai!- ’ 
ja didesnės sau dalies, negu 
nurodyta finansinių, ekspertų 
padaryta sutartimi. Kitos val
stybės, kurių, priešaky yra

BUKAREŠTAS, rugp. 9. 
— Rumunijoj nusektas sąmok
slas sostan grąžinti buvusį į- 
pėdinį princą Karolį.

Sąryšy su. tuo suimta kele
tas įžymiąją asmenų. i
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Ši didelė paroda yra Hendone, Anglijoj, čia atvaizduojama jos dalis.

ŠEŠIOS NAUJOS MISIJŲ 
PROVINCIJOS

! ROMA, rugp. 8. — Šventa
sis Sostas Kinijoj įkūrė 6 
naujas Misijų provincijas.

--------- —. šiandie tad toj šaly yra viso
MENICO CITY, rugp. 9. — 94 Misiją provincijos—terito- 

Pranciją, Britanijai priešina- Meksikoj įvedamas naujas ko- rijos.
si. ' deksas (nauji} įstatymą su- . .

Visa eilė mažųjų valstybių trauka). Jais naikinama mir-1 J™’į“? ,’i™ Pų“‘
taipat norėtu gauU kokia-nnm bausmė. Prezidentas Gil ™Want Ba»yc.» jkurte ten 
daJį. ' paskelbė, kad nauji įstatymai 31 naN“

Vakar tas klausimas paves- veikti
tas aptarti finansiniam kon- & 
ferencijos komitetui.

NAIKINAMA MIRTIES 
BAUSME

CHICAGOJE
ŽNYBIAMI DIPLOMŲ 

KLASTUOTOJAI

Turi mažinti išlaidas

Kilo nusiskundimų, kad 
naujomis taksomis (mokes
čiais) Chicago miestas turė
siąs mažai pajamų.

Iš Ramygalos gauta žinia, 
kad ten kilo didelis gaisras. 
Gaisras prasidėjo pačiu vidu
dieniu, apie 13 vai. Laimei, 
tuomet buvo miestely susirin
kusių daug žmonių, kurie pa
dėjo gaisrą gesinti. Tačiau 
vietinių gaisrininkų buvo per 
maža. Paskambinus į Panevė
žį, į pagalbą ir iš ten atvyko 
gaisrininkų komandos dalis. 
Tik bandromis jėgomis dirba
nt pasisekė gaisrą šiaip taip 
sumažinti.

Tačiau daug ir sudegė. Iš 
viso sudegė dvidešimt trys 
gyvenamieji namai, žydų si
nagoga ir keli negyvenamieji 
trobesiai. Keliosdešimtys šei-

Paryžius, VII-22 (Elta). — 
‘ ‘ Havaso ’ ’ pranešimu iš įGe- 
nevos, einąs s-gos Tarybos pi
rmininko pareigas Adatci ir 
reporteris lietuvių lenkų klau
simu Ųuinones de Leon studi
javo ministerio pirmininko 
prof. Voldemaro notą dėl pa
sienio incidentų pavojaus ta
rp Lenkijos ir Lietuvos ir nu
tarė laukti Lenkijos pastabų 
prieš tęsiant notos studijavi
mą.

GELEŽINKELIŲ KONFE
RENCIJA KAUNE

augioji* *' _____
PIRMOSIOS MIŠIOS

PO 390 METŲ

“GRAF ZEPPELIN” ANT 
ATLANTIKO

DAUGIAU DARBO 
BRITANIJOJ

LAKEHURST, N. J., rugp. 
8. — Praeitą vidunaktį iškal
no nusakytu laiku vokiečių 
orlaivis “Graf Zepjielin” ap
leido J. Valstybes. Iš čia jis 
nuskrido j New Yorką ir iš 
tenai pasuko ant Atlantiko 
vandenyno.

Išvyko 21 kelianinkas.

DUBLINAS, Airija, (per 
paštą), r-- J 390 metų pirmu 

LONDONAS, rugp. 9. — kartu šv. Mišios buvo celeb- 
Darbo ministerija skelbia, kad ruotos Mellifont vienuolijoj, 
Britanijoj atsiradę daugiau ties Mattock upe. Kataliką
darbo ir bedarbių skaičius persekiojimą laikais vienuoli- 
mažėjąs. ja apgriauta ir tik sienos lig

šiol buvo užsilikusios.
ATŠAUKIAMI JAPONAI

SHANGHAI, rugp. 9. — Iš 
šiaurinės Mandžiurijos Japo

nija atšaukia visus ten gyve- 
SUSIREMIMAI MANDŽIU- najlčius Japonus, kad jie ne-

RIJOS PASIENIU pakliūtą į karo liepsnas.

HARBINAS, rugp. 9. - 
Gauta žinių, kad Mandžiuri- 
jos-Siberijos pasieniu, arti 
Pograničnaja stoties, seka ki
niečių su bolševikais susirė
mimai.

Kiek žinoma, Maskvos val
džia reikalauja be jokių sąly
gų grąžinti Rytinį geležinkelį.

KEIČIASI BANKNOČIŲ 
SPALVA

AVASHINGTON, rugp. 9. 
Praneša, kad naują bank-

Mokslo įstaigų diplomų kia- Valstybės taksų komisijos mų liko be pastogės ir turto, 
stuotojai-dirhėjai yra arėjau pimimnkas Malone į tai at- Qajsr0 nuostoli,,
kalėjimo. Užvakar naras iŠ e- ^o kad mlestas tun maa. JĮ^y »
žero išėnnl antspaudų, kokia ^as.
vartota Aplamoms. San,tan- j MOKYKLAS 300’000 trobe-
n,am perkase, ieškom, braizi- DEGINA MOKYKLAS sj? uk maia 
niai (pjątesi,. kuriais garniu- ------------
ta Britų.I^iHnhiK.^ta

Klastuotojų gauja ilgus me- ru8P' 9. ■ — Sudeginta keturios 
tus už pinigus klastavo No- valstybinės mokyklos, maln- 
rthivestern' Universiteto, Chi- nas *r vienas sandelis. Kalti- 
cagos Universiteto ir kitų au- nami žinomi fanatikai

su visa 
aiktais. Per gaisrą 

iš išgąsčių mirė 60 metą mo
teris, Chaja Kaganienė. Be 
to, dviem žmonėm nusvilin

tos rankos ir vienas šaulys 

mas ir jas parduodavo norim J“»’, kad Jie savo vaikus s,kas ma_
St” 1 ,nOk-VkIaS' J,e, P™“”4’, noma, kad ugnis kilo dėl ne- 

!.. atsargumo. Užsidegus pirma
jam trobesiui gaisras išsiplė-

rusai
kštąjų mokslo įstaigų diplo- “duchoborai.” Valdžia verčia

Tuo būdu atsirado čia visa 
eilė mokslo nemačiusių gydy
tojų ir dentistų. Kadangi jie- 

fms buvo reikalingi valstybės 
įleidimai, nes jie jokiems kvo-

SUMAŽĖJUSI ATEIVYBĖ

AVASHINGTON, rugp. 9. 
PASITRAUKS IŽDININKO timams nebuvo tinkami, už — Praeitais administraciniais 

ASISTENTAS pinigus ir tai gaudavo. metais ateivybė į J. Valsty-
------------- . ’ Iš tos gaujos 9 asmenys, hes sumažėjusi. Darbo depar-

AVASHINGTON, rugp. 9. jau patraukti teisman. Tomis tamentas skelbia, kad įleis- 
— Rugsėjo 1 d. iš tarnybos dienomis kiti pateks kaltina- ta 2/9,678 ateiviai. 1927 28
išeis Iždo sekretoriaus asis- mųją eilėn, 
tentas Bond.

NEPAVYKO ATIMTI 
REKORDO

NEW YORK, rugp. 9.
nočių (pinigą) spalva šiek- Atplaukė Britą garlaivis 

tiek keičiasi jas išskalbus (at- “Mauretania”. Nepavyko at
naujinus). Taigi, žmonėms tas imti greitumo rekordo nuo 
turi būt žinotina. Vokiečių garlaivio “Bremen.”

Buvusis majoras vėl 
ligoninėj

Buvusis Chicago miesto ma
joras Dever išnaujo išvyko į Į 
Rocbester, Minu., į Dr. May o 
ligoninę.

Iš HARBINO ATŠAUKIAMI J. VALSTYBIŲ KUNIGAMS
RUSAI

HARBINAS, Mandžiurija, 
rugp. 9. — Maskvos valdžia

MEKSIKOJ DRAUDŽIAMA 
MIŠIAS CELEBRUOTI

VICTORIA, Tex., rugp. 8.

tė su dideliu smarkumu. Ge
sinti buvo sunku dėl vandens 
stokos ir namų artumo. Įvykį 
tebetiria atatinkami organai.

“R.”iLi,

metais buvo įleista 307,255, gi j 
1919—20 metais — 141,132.

—
AGENTO LAVONAS

upėje

DETROIT, Mieli., rugp. 9. 
— Upėje atrastas sausojo a-l 
gento R. J. Sandlands lavo-1

PLEČKAITININKAI PER
SIRENGĘ

' nas. Nusuktas sprandas. Ieš- • 
komas inžinierius Heath, ku- niJ0SSurišo moteriškę

Trys plėšikai įsigavo pagy- rs pirm kelių dienų pasisakė

Iš Utenos gauta žinia, kad 
liepos 20 dieną apie 16 valan
dų Švenčionių kryptimi į Lin
kmenų miestelį išvyko 40 jau
nų civiliškai apsirengusių vy
rų. Jie yra apsiginklavę pra
ncūzų karabinais ir granato
mis. Atvyko netoli demarkli- 

Bekeliaudami jie teira
vosi, kur stovi mūsų pasienio

Geležinkelių konferencija 
Kaune tęsis tris savaites. Jo
je dalyvaus 3 Lietuvos, 3 La
tvijos, 2 Rusijos ir 1 Estijos 
atstovas. Ji turi apsvarstyti 
100 įvairių technikinių klau
simų. Del informacijos yra 
atvykęs ir vokiečių atstovas.

“R.”

Liepos 20 dįer 
pi47‘val. 'Utenos5
tro rajono ribose, pasirodė 
nką orlaivis. Paskraidęg ’ ee 
Anbijūnų dvaru, pasuko at-1 
gal ir vėl nuskrido į lenką pu-
se. “R.”

DEMOKRATŲ PARTIJO
JE KOVA

ATLANTA, Ga., rugp. 9 
— Demokratų partijoje kil< 
suiručių, kada partija praei 
tais metais kandidatu į pre 
zidento ofisą paskyrė buvus 

; New Yorko valstybės guber 
natorių Smithą.

Georgia ir kitų valstybii 
! portestantai fanatikai pakik 
kovoti Smith’ą ir ligšiol ji< 
,nepaliauja kovoję jo pirme 
nybę partijoje.

Bet protestantų kovotoji; 
eilės kaskart mažėja.

PABĖGO TRYS ITALAI 
TREMTINIAI

wi m i * i i i policija ir kuriose vietose įs-________ , i •• ’ vemman, 2047 vVilson avė. Te- kovojęs agentą, kada pastara- *. . .v, . _ .agentai jam pranese, kad jis- ’ „ . . . . A . ..... . kirsti miškai. Patikrinus ži-i ,r • * uai namu seimininke surišo sis i jo motorini laivą įsmo- .negaljs savo keliones tęsti. . • . . ; 1 J nias paaiškėjo, kad tai yra le-
I ir pagrobė pinigais ir bran-i gimęs svaigalų ieškoti, nepa- ... . •» v

s kreipės1 genybėmis apie 8,000 dol. ; sisakydamas kas per vienas. n armomenes ais, peneTada monsignoras 
į aukštesniuosius Meksikos 
valdininkus. Tie jam pranešė

parėdė visiems rusam, tuo- - Vietos Sv. Marijos para-, (1|wfi(}
jaus apleisti HarbmQ ir kitas P>jo» klebonas, monsignoras turįs '„edalmuti

Ieškoma mergaitė

Praeitą pirmadienį staiga!

MIRĖ V. L BERGER

Mandžiurijos vietas.

sikos sostinėje Mexico 
Jis gryžo atgal.

Kada Meksikoj valdžia su 
MASKVA, rugp. 9. — Iš Bažnyčia susitaikė, monsign. 

čia aplink pasaulį išskrido ke- Sheehan pasirūpino pasą it 
Ii sovietų valdžios lakūnai kitus reikalingus dokumentus

BOLŠEVIKŲ LAKŪNAI j 
AMERIKĄ

PARYŽIUS, rngp. 8. — 
Trys įžymieji italai, kuriuos 
Mussolinio valdžia su dauge
liu kitu buvo ištrėmnsi i Li- 1 • . * pari salą, šalę Sicilijos, pabė
go iš salos ir atvyko į čia.

Jie yra prof. Carlo Rosselli, 
Francisco Nitti ir Emilio Lu- 
sso.

,ngta civiliškais rūbais ir pri
skirta prie plečkaitininkų. Iš 
jų keturi moka lietuviškai. Le
nkai prisiartino netoli dema- 

irklinijos. “R.”MIIAVAUKEE, Wis., rugp. 
— Čia mirė V. L. Berger,

, r , , . buvusis vienatinis socialistasgeležinkelių konduktonus, yra
.e -a-v Kongreso atstovas. Liepos 16nuomones, kad mergaite bu-; . ¥ .

Monsign. Sheehan nei ne- 8ia„tj pagrobta. Nesenai, kaip!4' Jls bm’°,K-trekario sužeis- 

manė dalyvauti kokiuose ten Į sakosi, gavęs grąsinimų. tns 
susirinkimuose. Bet jam la

J. Sheeh«n, norėjo praleisti . ^7prapuolė Catherine Siparį, 13!

koki laiką atostogomis Mok-1 kimu08e nei celebnloti šv. Mi. mėtoj. Jos tėvas, viršutinių
oil/AO OActin/iin AIovioa 1 •City. šių. SUDEGĖ TVARTAS SU 

GYVULIAIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota; 
pramatomi griausmai.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litą $10.00
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85
Francijos 100 frankų 3.91
Belgijos 100 belgų 13.89
Italijos 100 lirą 5.22
Vokietijos 100 markių 23.8'

Prieš kelias dienas Raudon
dvario valsčiuj, Nabdūvienkie- 
my, naktį sudegė Juozo Sidi-1 
kerskio tvartas. Kartu sudegė 
ir jame buvę gyvuliai. Nuo
stolių padaryta už 3,000 litą.

. “R.”

IŠĖJO IŠ TARNYBOS

WASHINGTON, rugp. 19. 
Iš tarnybos išėjo armijos

bai keista pasirodė, kad sve-
dvimotoriniu orlaiviu (mono- ir išvyko į Meksiką. Kada nu- timšaliams kunigams Mekai- mobilių nelaimėse žuvo viena 
planu)). Išskrido į Siberiją, vyko į Piedras Negras ir iš koj būtų uždrausta eiti savo moteriškė ir dvi jaunos mer- 
gi iš tenai leisis į antrąją že- tenai norėjo traukiniu važiuo- pašaukimo pareigas. Tad tuo- gaitės. Keletas asmenų sužei-i inžinierių viršininkas gen. Ja 
mės puskamuolį. ti į Mexico City, Meksikos jaus gryžo atgat sta. dwin.

Vakar ryte Chieagoj auto-



a DRAUGAS Penktadienis, Rugp. 9, 1929

44 DRAUGAS
Uelna kMdlen. i*skynie aekmadlenlne

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«-••. Pa

šei Metų — *1.50. Trims Mėnesiams — *1.00, Vlensm 
Mėnesiui — 75o Europoje — Metams *7.00. Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .Mo.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų* 
Maa, jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 ral. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus, 

kibimai sekančiai dienai priimami iki B
vaL po piet

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Eicept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *0.00. Slz Months

*1.50. Three Months — 12.00. One Month — 76o. 
■urope — One Tear *7.00, Slz Months — *4.00, 
Copy — .0*c.

Advertlslng ln “DRAUGAS” brings best reeulta
Advertlsing rates on applicatlon.

^DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKAI PROTESTANTŲ ŠALYSE.

Paskutiniu laiku Katalikų Bažnyčios pro
gresas protestantiškose šalyse tikrai džiugina. 
Sulig Norvegų protestantų dvasiškio, dr. 
Strauge, rašto, įdėto “Norske Kirkblad” ka
talikybė nepaprastai auga ir auga stelbdama 
protestantizmų. Del ko taip, priežasčių jis ne
žinąs. Bet jisai pasako: “Nebus perdaug pa
sakyta, kad nuo Liuterio laikų Romos Bažny
čia buvo netekusi dvasinės įpirfnenybės tau
tose, bet dabar, turime pripažinti, kad visų 
religinių denominacijų, kurios atsiskyrė nuo 
senosios Bažnyčios, mintys ir troškimai yra 
vedami kas kart arčiau Romos, nežiūrint 
priešinimosi ir net politiškų pajėgų pastan
gų. ”

Tokių alarmuojančių balsų ateina ne vien 
iš Norvegijos protestantų vadų, bet ir kitų 
tautų protestantai pradėjo šaukti ir nerimti 
del katalikybės stiprėjimo protestantų šalyse.

Prof. Doumergue, prancūzų hugenotų va
das, žinomas akademiniuose rateliuose kaipo 
kalvinistų filosofas, keliuose savo straipsniuo 
se francius*} spaudoje pažymėjo, kad katalikų 
tikėjimas turi didelės įtakos į prancūzų kal
vinistus. Tiesa, protestantai Prancūzijoje nė
ra skaitlingi, tačiaus politikoje jie yra gana 
įtakingi. ' <

Tas pats profesorius yra pareiškęs min
čių, prielankių prisidėjimui prie katalikų Baž
nyčios. Jis maždaug taip argumentuoja:

Pirmoje eilėje katalikybė, su savo šauniai 
nustatytomis ir niekuomet nesikeičiančiomis 
dogmomis ir moraliniu kodeksu, kas kart 
daugiau pasirodo, kaipo vienatinė apsauga 
prieš blogo ir netvarkos pajėgas, kurias re
pu zentuoja bolševizmas. Katalikų religija, 
tiktai, begali išgelbėti modeminę civilizacijų 
ir visuomenę.

Taip kalba patys prancūzų hugenotai.
Aišku. Šiandien jau daug protestantų pra 

deda suprasti, kad nei viena jų bažnyčia nėra 
tikra, nes jos atskilo nuo tikrosios, Kristaus 
įsteigtos Romos katalikų Bažnyčios. Daug 
jų sugrįžta. Dėlto katalikybė visuose protes
tantų kraštuose stiprėja ir ateity dar labiau 
stiprės.

SOCIALISTAI NETEKO VADO.

LIETUVOS VIDAUS GYVENIMAS.
——(Rašo musų korespondentas) —-----

(Tųsa) .slaptai” — buvo konferencijos
Pasitaiko labai dažnai, kad 'thllyvUi obul!sls*

valdžios pinigais apmokami 
agentai, atsilanko į pavasari
ninkų susirinkimus ir stengia
si visų kuopų perversti į' 
“tautiško jaunimo” kuopų. 
Kai kur tokis judošiškas dar
bas ir pavyksta. Sako, kad už

Kokia keistenybė. Tautinin
kų organizuojamas jaunimas' 
vadinamas “tautiškuoju jau
nimu”, o pavasarininkai, ku
rių obalsis kaip tik Dievas 
ir Tėvynė, kurie savo tautiš
kumų įrodė ne žodžiais, bet

tokį pasisekimų agentas gau- kardu rankoje, kurie tautinin- 
nąs 50 litų dovanų.

Kodėl tai visa daro. Mat, 
pavasarininkai perdaug ištiki
mi abiem obalsiam ir žinoma,' 
kiekvienu momentu organi
zuotai gali pasipriešinti da
bartiniams valdovams.

'j Kas statoma pavasarininkų 
vieton? Kokios “tautiško jau
nimo” kuopos, kurių visas 
tikslas: vakarėliai, šokiai, pa
silinksminimai. Ko nors kilnes 
nio jų programoje neieškoki.

Labai gerai vienas Kalėdų 
konferencijos atstovas yra pa-

į,a įi Jį išsakęs policijos atstovams, 
visoje salėje:

420 VALANDŲ ORE.

. r-. x '

kais užsirašė ne rašalu, bet 
savo žuvusių narių krauju, 
laikomi netautišku jaunimu ir 
pavojingu Lietuvai. Tik vienu1 
sumetimu galima rasti tinka
mų atsakymų, tai visur pla-

, nuotų vedimų, masoniškų idėjų! Dale Jackson ir Forest O’Brine taip išrodė, kuomet jiedu 
laikantis principo: skaldyk ir |nusileido žemyn Curtis — Robertson monoplanu, St. Louis 
nugalėsi ir pravesi masoniz-į ]įobin, kuriame jie išbuvo 420 valandas ir 21 miliutų beskrai-

Mirė Viktoras Berger, Amerikos socialis
tų vadas, kuris buvo vienas iš tų socialistų, 
kurie savo laiku didelės pastangas darė, kad 
Amerikos politiniame gyvenime savotišką per 
vartų, padarius. Tačiaus tos jų pastangos nu
ėjo veltui. Tiesa, pats Bergeris prasimušė į 
politinį gyvenimų AVisconsino valstybėje, bet 
tai buvo jo asmeninis, o ne kolektyvus socia
listų laimėjįnias.

žinoma, viešai
Jus, sako, neleidžiate mums 

veikti, neduodate leidimų da
ryti susirinkimus, ištremiate 
veiklesnius narius. Jus nema
tote, kad tuomi pačiu jus tvir
kinate Lietuvos jaunimų, ver
čiate daugelį jaunuolių tapti 
valkatomis. Jaunimas per
daug turi savy energijos, jis 
negali neieškoti sau pramogų. 
Kilnesnis jaunipias rasdavo 
sau pramogų pavasarininkų 
susirinkimuose bei pasilinks- 
minimuose. Pavasarininkus

mų.

3
Kokis jaunimas, toks bus 

tautos likimas. Jaunimo 
kraipą, ar šiaip ar taip, rei- 
kia pripažinti, nustato visgi 
inteligentija. O inteligentija 
auklėjama mokykloje. Todėl 
mokykla gal galingiausias vei
ksmas nustatyti visos tautos 
pakraipų bei pažiūras. Todėl 
nereikia ir stebėtis, kad libera
lų valdžia ir čion kiša savo 
letenų.

Lig šiol Lietuvoje galėjo 
veikti valdiškos ir privatiškos 
mokyklos. Privatiškas mokyk

lV V:
Mokyklų reikalai.

jaunimas,

dydami be sustojimo ore. Tuomi jiedu padarė pasaulinį rekor
dų, t. y. nei vienas ligi šiol lakūnas taip ilgai be sustojimo ne
buvo skraidęs. Lėktuvui žibalo pylė 47 kartus. Žibalas, pap- 

pa-j rastai, priduodamas kitu lėktuvu.

DARBININKŲ STREIKAS 
ANGLIJOJ.

Bet klausimas, ar tas bus 
atsiekta. Kada darbininkai

----  jau ir taip pigiai apmokami
ir apylinkėse, ir norima dar daugiau jiems 

apie užmokesnius mažinti, to tad
Mancliestery 

Anglijoj, streikuoja I
500,000 darbininkų medvilnės jau perdaug. Verčiau kovoti, 
audeklų dirbtuvėse. Streikas negu pusdykiai dirbti ir darb- 
kilo, kada darbdaviai išspren- daviams vergauti.
dė darbininkams sumažinti

Karo ųietu Bergeris buvo valdžios ir vi- 
Kitas dr. Strauge kolega tuo pačiu kiau- suomenės apšauktas, kaipo valstybės išdavi- 

eimu rašo “ Kristi ig ŲgeblaFLkur jisai pažy- kas užtat, kad jis priešinosi stojimui į karų. 
mi, kad katalikybės augimas visuose kraštuo- Keliais atvejais jis buvo išrinktas į kongresų, persekiojate, jų susirinkimams 
g
t

ė
I 
A

se yra žymiai pastebimas. Anot jo, faktai pa
tys už save kalba.

Dar 1910 m., esą, Vengrija parodžiusį di
delę tendencijų' sugrįžti katalikybėn. Tokiu 
pat budu protestantizmas neteko pagrindo 
Vokietijoj, kuomet katalikai vis daugiau ir 
daugiau laimėjų. Ypač Pakaitės valstybėse 
aiškiai, esą, pastebima katalikybės stiprėji
mas, o liuteronų elemento žymus silpnėjimas.

Anot to paties autoriaus žodžių: “Katalikai 
Anglijoj nuolat laimi. Jungtinėse Valstybėse

Bergeris buvo vokietys — ateivis. bei pasilinksminimams neduo 
date leidinių. Tuepn pačiu daugSocialistų vadai viens po kitam miršta, 

ju pakeisti kaip ir nebėra kam, nes ir pats I** W<n»i«te sapniui į gir 
tuoklių — nedorėlių susirinki-socializmas merdėja ir jo dienos yra suskaity

tos. mus, kurie savo susirinkimams 
leidimų visiškai ir neprašo ir 
policijos priežiūros nereikalau 
ja. Ar tai pedagogiškas, ar 
tai kultūriškas Lietuvos jau
nimo auklėjimas?

Tai gerai žino darbo val-
užmokeshius 12% nuošimčių.1 1V. rn i . • ,. v . dzia. Todėl jos sluogamuose is-
Darbininkai tam griežtai 'pa- , . ..° . keliamas sumanymas medvd-
sipriešino ir iškėlė didelį strei-' _ , , , , , ., r ‘ nes audeklų dirbtuves verčiau

las be mažumų beveik vipnin- įkų. 'suvalstybinti, negu su pra
tekai tuiėjo katalikų oi gani | yįs streikas ypatingas tuo, juoninkų priversti branginu 
nacijos Saulė ii ibuiys .[kad jis žymiai pakenks ir J. apmokėti darbininkus. Gi dar- 
Tautininkai savo privačių mo-[valstybių medvilnės gaminto- j,ininUai už pigiau atsisako 
kyklų neturėję ir neturi. Prieš į jallls> jei jiga£ prasitęs. 1,600 aii’LtL
privates mokyklos kovų jau .dirbtuvių uždaryta. Tas reiš- j
buvo pradėję socialistai. Jų!kia, kad medvilnės importasAnot žlniŲ New Vorko’
darbų dabar uoliai tęsiu tauti
ninkai laikydamėsi principo 
visas mokyklas suvalstybinti 
neva taupumo sumetimais. ' 

Suvalstybinimo darbas eina 
sėkmingai. Vieną gražią* dieną 
žiūrėk ateina
“Saulės”

šios šalies medvilnės gaminto-iš Amerikos bus sulaikytas.
Amerikoj medvilnės garniu- ir Pirkliai veltui

strei ruP’nę sakomu dideliu Ang
lijoj streiku.

tojai turi vilties, kad tas 
kas bus trumpas. Jie yra nuo
monės, kad Britanijos darbo 
partijos valdžia ilgo streiko

Aguona.

“Žiburio” ar'nepakęS. Ne tam ji stovi prie KUR GALIMA GAUTI FED. 
gimnazijai iš minis-j vaistybės vairo, kad toleruo-i KONGRESO VAKA- 

lerijos įsakymas, kad lamstųjti tos rųšies streikus. Ir be to'
gimnazija suvalstybinta, o jei I Britanijoj yra daug nedarbo RAMS TIKIETŲ.

Rumunijoj streikuoja kasyklų darbinin
kai. Kova eina didelė. Įvyko susirėmimai su 
karioumene. Spaudos žiniomis, tuose susirė
mimuose žuvo penkiosdešimts darbininkų. Tai 
skaudus įvykis, kuris parodo, kokiomis prie-

tenka kalbėti ne apie pažangų, bet apie mil- monėmis norima išrišti opus darbininkų rei- 
žiniškų augimų: nuo 1910 metų katalikai ten kalai.
paaugo šešiais milijonais žmonių. Šveicarijoj ---------------
katalikų proporcija paaugo nuo trisdešimto1 Išrodo, kad iš Ilaagoj įvykstančios kon- 
iki keturiosdešimto nuošimčio. Geneva, sena ferencijos nedaug kas gero išeis. Nėra to upo, 
protestantizmo tvirtovė, greitai taps miestu, kuris reikalingas prie valstybių susitarimo, 
kur katalikai bus didžiumoje. Ir Olandijoj' Perdaug gobšumo ir imperialistinės dvasios 
katalikai daro didelę pažangų.” valstybių vaduose esama.

teikia mums ir priemonių, kurios mums 
be abejonės padėtų, jei mes jomis, kaip 
kartoti. Jis malšindamas Prancūzų Revo-

KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS 
PAMATAI.
Rašo J. J.

(Tųsa)
Ar šiaip ar taip kaslink materijaiio 

sutvarkymo, Bažnyčia visomis jėgomis sta' 
to mokyklas, mokina jaunimų. Ji gerai 
žino, kad reikia suteikti žmogaus protui 
žinių ir išlavinti jo valių. O pasaulinės, 
mokyklos, užmiršdamos šitų, labai daug. 
žalos atneša išlavintam savo mokyklose 
jaunimui. < S

ANTROJI DALIS.
Vaikų Tvirtovė.

I.
“Jėzau, mokytojau, pasigailėk mu

sų”. Taip šaukė dešimts raupuotų vyrų, 
Įiurie sutiko mūsų Viešpatį einant į vienų 
miestų ir prašė juos išgydyti.

Ištikrųjų, Jis yra tikras mokytojas, 
nes Jis gerai supranta ir aiškini mato 
mūsų tumsnmų ir klaidas, kurias mes daž-

sų protų savo mokslu. Jis prašalina visas 
kliūtis iš mūsų kelio ir numalšina mū
sų valios nereikalingus norus ir blogus 
palinkimus, nes Jis ypač yra šviesa tiems, 
kurie sėdi tamsybėse.

Kas mūsų Išganytojas buvo ir yra 
pasauliui, tas ir mūsų Bažnyčia nori ir 
stengiasi būti.’ Ji yra lyg mažesnis šitos 
didelės šviesos atspindys. Dėlto ji ir neša 
pasauliui šviesų, tai yra mūsų Išganyto
jo mokslų. Ji mums visados primena, 
kad esame- sutverti Dievo pavidalu ir 
panašumu, nes Dievas sutverdamas žmo
gų, aiškiai pasakė; “Padarykime žmogų 
savo pavidalu, ir panašumu”. Ais pavida
las pasilieka žmoguje, ar jis nori ar jis 
nenori. Siela visados jame yra. ar jfs tai 
pripažįsta ar ne, nes ne žmogus jų tenai 
įdėjo, bet pats Dievas. Didysis Napoleo
nas kad ir su pasididžiavimu išsitarė u- 
pie Dievą, tačiau galima jo žodžius ,pa
kartoti. Jis malšindamas Prancūzų Rėzo

Tačiau, reikia pastebėti, i nenorite hut valstybine, tai 
kad juo pavasarininkai labiau j atimama by kokia pašalpa.
persekiojami, juo randasi dau-‘ 
giau jaunuolių, pasiryžiusių 
ištrėmimą, kalėjimą kentėti, 
bet niekuomet neatsižadėti pa
vasarininkų idealų, bei veiki-I
mo. “Jei mums bus uždrausta

Žinoma, gimnazijai išeities 
nėra: arba turi likviduotis, 
arba turi likt valstybine, nes 
pinigi} visam užlaikymui nėra

ir daug vargo. Tad valdžia 
imsis visų galimų priemonių 
streikininkus su darbdaviais 
sutaikinti.

eina rinitų gandų, kad nuo

Dievo Apveizdos Parap. —
pas Pankauskienę, 2021 Canal- 
port Avė. ir pas Veronika Lu- 

ikošienę, 1928 Canalport Avė.
West Sidėje “Draugo” knv

iš kur paimti. Tękiu budu ' sekančių metų neliksianti nė gynė 2334 So. Oakley Avė. ir

veikti viešai, mes
šiemet liko kaip ir likviduo- ^viena privatinė gimnazija ar 

veiksime,! ta dvi saulės gimnazijos, o seminarija.

je*.” Nors šitie žodžiai ir ne puikiausiai ryti. Ji leidžia mus garbinti Dievą tokiu 
skamba mūsų ausyse, tačiau, mes matome būdu, kokiu mes geriausiai sugebame ir
kokį supratimų apie Dievo reikalingumų 
turėjo šis narsus karvedys ir išmintingas 
valstybės valdytojas. Dėlto jis ir stengėsi 
kiek galėdamas neprileisti, kad jo tauta 
visai išsižadėtų Dievo.

Tautos, kurios atmetė Dievų iš savo 
tarpo, buvo Dievo nubaustos ir paliko tik
tai paniekos vertos žmonių akyse. Mes 
matome kaip žydų tauta buvo Dievo nu
bausta dėlto, kad išsižadėjo Viešpaties, 
savo Išganytojo. Ji iki mūsų laikų bas
tosi po visų pasaulį be tėvynės ir be to, 
kas galima žydišku jiavadinti. O žmo
nės dažniausiai apie žydus kalba su panie
ka ii- be jokio prielankumo. Tas pats li
kimas laukia Rusijos ir jos bolševizmo

norime. Kiekvienų rudenį mes švenčiame 
padėkos dienų padėkoti Dievui už visų į 
metų malones ir 'paprašyti Jo palaimos 
tolesniam laikui. Ant mūsų pinigų yra 
parašyta didelėmis raidėmis, kad mes pa
dedame savo viltį Dievuje. Mūsų prezi
dentas apsiimdamas valdyti valstybę pri
žada viską atlikti Dievo vardu ir su Jo 
pagalba. Kas klausėsi Hooverio, apsiiman
čio būti Jungtinių Valstybių prezidentų, 
gal per radio girdėjo ir maldų, kuri bu
vo kalbėta.

Bet iš kitos pusės, jei mes pažvelgsi
me į žmones, tai pamatysime, kad daugu
mas Jų neturi jokio tikėjimo. Jei mes 
pažvelgsime į įvairias protestonų bažny-

skelbėjų, jei jie nepasitaisys ir nesiliaus čias, tai pamatysime, kad jos sekmadie-
platinti bedievybės nuodų savo šalyje, ir 
kiek galima, visame pasaulyje.

Bet kaip mes stovinu* Amerikoje, 
šioje laisvoje šalyje? Ar mūsų šalis yra 
krikščionių šalis? Niekas neabejoja, jog

niais yra tuščios. Jei mes paimsime jųjų 
laikraštį į rankas, tuojaus patėmysjme, 
kaip vienas ministeris nesutinka su kitu 
ne tik paprastuose dalykuose, bet net ti
kėjimo dalykuose. Vieni jųjų priima šv. 
Raštų, kaipo įkvėptų Dievo žodį, tačiau

pas Aušros Vartų 
2327 W. 23 Place.

klebonų,

Dvasios įkvėpimo ir skaito jį kaipo kitą 
kokią paprastą knygą. Vieni jųjų pripa
žįsta mūsų Jčzui Kristui dievybę, kiti 
mato Jame tik paprastų žmogų arba koki 
pranašų.

Be blogų raštų, kurie pasklidę po vi
sų Ameriką, niekina viską, kas tik yra 
<U>ro, be nepadorių teatrų, kur jaunimas 
tik ištvirksta, mes dar turime ir viešas 
niokyklas, kui- apie Dievų nei vieno žodžio 
nėra kalbama. Ko galima laukti iš šitai]) 
išauklėto jaunimo? Iš tikrųjų nieko dau
giau, kaip tik neteisingumo, žmogžudysčių 
ir kitokių ištvirkimų. Prancūzų akademi
jos mokytojas, Mairan, pasakojo apie vie
ną žmogų, kuris būdamas laisvamanis, no
rėjo savo vaikus leisti į mokyklą ten, kur 
apie Dievą nei žodžio nebuvo minėta. Ir. 
štai, jo vaikai baigė mokyklų, lx*t senas 
tėvas tuojau pamatė blogas šios mokyklos 
pasekmes.

Vienas sūnus tupo pakartas už nedo
rybę. Duktė mirė bepročių namuose. O 
paskutinis sūnus taipgi gyveno lyg gyvu
lys, o ne žmogus. Motiųa, matydama valines gyvename krikščioniškoje šalyje. Mes

nai darome del nežinojimo tam tikrų mū- 1 liueijų taip kartų pasakė: Jei nebūtų Die- | matome šitų jau savo konstitucijoje, ku- I kas tik jų norams nepatinka, atmeta ša- | kus žūstančius, mirė ir puti. Tėvas taipgi 
sų kūno ir dvasios dėsnių. Jis taip-gi su- Į vo, mums reikia Jis sutverti savo širdy- ri mus ragina viską su Dievo pagalba da- 1 lin. Kiti visai nepripažįsta šv. Raštuii šv. pajuto savo ttidelę klaidų ir raudamas
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas ' pavardės pradžių paliko. Blo

ginu su tais, kurie iš Bagdžiii-i 
jnų virsta Bordenais, iš Jonai
čiu .Jolinsonais ir tt.

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

KAD TIK TAIP BUTŲ. ‘ ižd,,.

’ikrai nepaprasti. Daug darbo 
sukelia geležinkeliu elektrifi
kacija. | ’

Žemės akiui įrankiui ir ma
lšinu reikalavimai padidėjo,$*-’■* I, • • •fr K*.'kaip tik kviečiamas ir kitu

Medvilnės audeklų gamybai mone i darbininkų trūksta. Jų 
kaipir apirusi, tuo labiau, kad i yra, bet nėra atatinkamų. 
Britanijos audiminėse darbi-, Japonija savo plotais yra 
ninku streikas nežinia kaip į lygi Kalifornijos valstybei, 
ilgui gali tęstis ir kaip gali i gal kiek mažesnė. Bet tenai
baigtis. gyvenn 61 milionas žmonių ir

Plieno dirbtuvėse. javų grūdams kainos pakilo? 
i 1 l*eno pramonėje šiandie |Ukio įrankių išvežimas į už- 

rikos A alstybese angliški laik-'nepaprastai daug darbo. Vni-Įsįenįus taip pat didesnis, ne- 
Jei pavardžių keitimai įei-; rasenu paduoda inaž-daug to- ted States Steel bendrovė, ku-'gu praeitais metais 
L į madų, kodėl Vaičiūnui ne-1 kių žinių: ! rį piieno pramonėje užima pir- " jt-idio instrumentų ir įvai-

Daibai i isoj saly taip dal uiųjųAietų, pianesa apie nepa-Irių priedinių dalių gaminimas 
liai eina, kaip gerai nutaisy-' prastą sau pelnų antruoju me- 'vasaros laiku, kaip paprastai, 
tas laiktodis. Jas įeiskia, kad tų beitainiu. laikos laikais,'visados būva susmukęs. Šįmet

Apie darbo padėtį J. Ame-'

na
pasivadinti Vai, Nausėdai 
Nau, Krušni — Kruš. Bagdo 
nui ir Bagdžiunui 
Bronzai — Brr, Gasiunui

Bag,

Ar galite sau įsivaizduoti1 (’as jr tam panašiai. Bet ga- 
lietuvių patriotų, kuris savo na juoko. Kampininkas rim- 
tėvo pavardės išsižada? Kas , tai j tų dalykų žiuri.
tokiam lietuvybė, jei jam tė-________
vo vardas užkliūva.

pirkimo jėga tautoje pilnai! sakosi, bendrovė tokio dide- !yra kitaip. Daugiau parduoda- 
ciuozia ii fondai kiaujami ly-įlio pelno niekad neturėjusi, ma ir daugiau gaminama. Ra
ginai kraičiai busimiems pir-; Kai-kuriems plieno gami- <įį0 srity kaskart iškeliama 
kiniams. niams kainos žymiai nupuolu- J naujų pagerinimų ir išradimų.

Darbai praktiškai eina kuo-, sios. Bet, imant kainas apla- i Tas gi vra pelninga gaininto-
Prof. Kampininkas pagiria i ne visose Lnijos valstybėse, niai, nėra žemesnės už pirmų- Janis.

I avardziu keitimo klausi-; tuos, kurie savo pavardes va- Darbininkai ūkiuose nuolat jį metų bertainį. A asaros lai- 1 Taip pat ir geležinkeliai
užimti darbais. Kai-kuriose ku visados plieno dirbtuvėse veda (puikius reikalus. Dau-mas yra labai įdomus ir be to ]o nuo lenkiškumų, bet peikia 

svarbus. Del to prof. Kampi- tuos, kurie visiškai nusikrato vidurinėse vakarų valstybėse 
ūkiams daugiau darbininkų 

tauta, nei jų tėvai jiebus dė-' pageidaujama. Spėjama, kad 
ne “Vytyje”. kingi. Greičiausia susilauks|tas ūkiuose veiklumas tesis

Visuose- musų laikraščiuose prakeikimo. Nesidžiaugia tuo ligi vėlybo rudens. Pietvaka 
ir net sugurinki muose reiktų 'ne* Amerika. Jai yra ly-
apie tai dažniau rašyti ir kal-,B’lls tautybių piliečiai
bėti.

ninkas giria artistų Ižų Tiekį, lietuviškų žymių. Tokiems nei 
kad jis jį iškėlė .jaunimo orga-

rinėse valstybėse vietomis 
kviečiu derlius menkas. Ka-

darbai sumažėja, gi rudeniop 
padaugėja. Šių gi vasarų ben
drovė turi pakaktinai užsa
kymų.

Automobilių gamyba nėra 
tiek didelė, kai kad ištikrųjų 
turėtų Imti, bet didieji gamin-

negu

Ir prof. Kampininkas daž
niau tuo reikalu iš savo ma
lonės autoritetingų, žodį žada 
tarti. Ir jam jau. šlykštu da

ilei to ir pavardės, ar jos bus Į dangi kviečiams kainos pir- tojai, kurie dirbdina piges
lietuviškos, ar airiškos, ar žy-jniiau buvo žemos, kai-kurie u-jiuuosius automobilius, darbuo laujama vario. Nikelio garny-

Poperos ir cukraus pramonė < niektai j metus po vienų imlio
se darbo mažai ir darbų pa- nų daugiau priauga, 
gerėjimas kol-kas nepramato- Japonija yra žemės ūkio ša
mas. • (lįs. Tenai žemė primitiviu bu-

Tiek laikraščiai apie abelną 
pramonės padėtį J. Valstybė-

du dirbama. Ūkiuose perdaug 
žmonių. Gi dirbtuvėms darbi-

se. Viskas atvaizduojama in*nkų trūksta, 
skaisčiausioje šviesoje. Kada /a P^k-tis g\\uoja visas 

laikas ir nėra kam sudaryti ir 
iškelti pramonei darbininkų,

įausioje šviesoje, 
pramonei puikiai klojasi, rei
kia suprasti, kad ir darbinin
kams gerai sekasi. Tokia yra, 
nuomonė visų tu, kurie šian- *’a Amerikoje. Kadir audek- 
die nieko daugiau neimate, ih? gamybai gamintojai darbi

ninkus turi rekrutuoti nkiuo-

kai kad Vakarų. Europoje ar-

kaip tik gerbūvį 
laikus.

Kad tik taip butų.
Grūdas

ir geruosius]

DARBININKAI JAPONIJO
JE,

giau visko perkama, 
praeitais metais.

Įvairių automatinių mašinų 
pardavimas puikiai sekasi.

Daug vario reikalaujama.
Rinkose yra dideli reikalą- Ar , , , - ,.... . , . Alums tenka daug girdėti

viniai visokių nerūdijančių men i i » • • i vv * •’ * kalbų, kati užsieniuose darbifalų. Ypač daug visur reika-

se.
Surekrutuoti ūkiuose darbi

ninkai jokiu budu nepalenkia
mi buti pramonės darbinin
kais. 80 nuošimčių surekrutuo 
tų darbininkų, daugiausia 
mergaičių, padirba dirbtuvėse 
kokį laikų ir gryžta atgal į 
savo sodybas. Mergaitės, dirb
damos dirbtuvėse, susitaupo 
pinigų ir tuo budu turi krai
tinis pradžių.

Delko Japonijoj darbinin
kai nėra pigus, nors šalis per-

ninku yra daug ir jie pigiai 
apmokami. Ypač toki santy
kiai, esu, gyvuoju Japonijoj.diškos, jai jokio skirtumo ne-1 kininkai buvo manę tų kvie-įjasi patenkinti reikalavimus, 

sudaro. Jei mes jau keičiame j čių daugumos pei nekirsti, J Pagaminti ir viešumon išsta-
savo pavardes ka bedarys mu i nes tas darbas butų neapsimo-. tyti nauji modeliai. Žmones] . ..

1 ’ - • I .. , . , . , .................... Ikasvklų is naujo atidaryta ir;bloga, kaip daugelio manomasų vaikai ir vaiku vaikai. Mes kejęs. Kada gi kainos pakilo, 'jais interesuojasi ir siais nau- . v . > . , tirštai amrvventa?
rn<i kfll lietuvi-d 1 I . , . . . . ’ • - » • , . pradedami darbai. Minkštųjų Tenai nėra nei perdaug dar-, uu aPgJ'enta.losi, kai lietiniai gražias blogų pavyzdį duodame.Jukimnkai griebiasi prie tų jais ruožais pramatonu pavy- - ■

nemažo kiniai. Trokų ir busų gamyba 
Minėt yra geresnė, negu pra-

ba nupuolusi.
Visa eilė kietųjų anglių i Tuotarpu Japonijoj nėra taip

vo tėvų pavardes pakeičia žy
diškomis, airiškomis, škotiško
mis arba šiaip jau než’.noniš- 
kai iškraipo.

j Praeis dešimtys, ar šimtai me- j kviečių ir reikalauja
tų, Uetuvių tauta pasijus, ka,l !,'arbinink'-' Vaičiaus.

r- . I Vieškeliu išvedimas stumia- J e,tnis metais,iš milijono Amerikoje gyvent-1 * .
v . Imas pirmvn. Į šiuos darbus pa

siu lietuviu mažai kas ir pa-' , . . . , . v.
‘ ‘ 'tenka darbininku perviršis

Jei Mastauskas nukirto sa- vardėse lietuviškas žymes iš- j Kuonp kiekviena valstybė turi 
vo pavardės lenkiškų galiūnę laike. To pasiges ir Ameriką, naujiems vieškeliams,
ir pasivadino Mast, tai kodėl nes jai Įvairumas ne vien žmo- Fondai sudaromi taksomis už 
nebuvo galima virsti Mastu nr nėse, bet ir pavardėse yra rei- naudojamų gazolinų ir dar 
Masčiu. Bet Mastauskas nors kalingas ir naudingas. gaunama iš federalės valdžios

Elektriniai padarai.
Visokių elektrinių padarų 

gamyba ir parupinimai, kiek 
i užinota, nenupuls, nes gamin 
tojai turi didelius užsaky
mus. Elektros centralinių sto-

anglių kasyklose darbai pa- 'binilikų pramonėje, nei jie pi- 
lengva vedami. Daugelį kasy- giai apmokami.
klų įvedamos naujos darbo 
metodos ir nauji įrengimai. 
Kasyklų savininkams neskubu 
atnaujinti darbus.

Žibalo gamyba nepaprastai 
aukšta. Naudojimas didėja ir 
šiai pramonei ūkanotos die-.

Laikrašty “Political Scien 
ce” Dorotby Orcliard 
kaip Indijoj, taip Kinijoj ir 
Japonijoj pramonė daug ken

čių išrengimų reikalavimai ti- nos nepramatomos.
, : . ' ' . ’ « > .H iii H.

čia dėl darbininkų trukumo. 
Argi nestebėtina! Tose ša

lyse galybės žmonių. Visi kraš 
tai tirštai apgyventi. Bet pra-

Kadangi pramonei darbinin
kų jK-riiiaža, palyginus tai sa 
Vakarų šalimis. Pigus darbi
ninkai reiškia blogus gami- 

raso, nįlls Tad šiame atsitikime 
einasi ne apie menkus uždar
bius, bet žemų darbo kokybę.

Taigi, japonui pramoninkui 
japonai darbininkai yra bran-

(Tųsa ant 4 pusi.)

PRADŽIA 11 VAL. RYTO MUZIKA
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Bergmanas Grove, Riverside, III. ALL WELCOME
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ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
MERGAIČIŲ PASAUKIMAS 

— TĖVAMS RŪPESTIS.
rios siela ir kunu atsiduotų 
savo pašaukimo darbui, retai 
užtinkame, nežiūrint perpildy
tos darbininkų rinkos. Kaip 
šiam blogumui pastoti kelių, 
kuris ne tik kad patiekia skait 
liūgas minias nelaimingų ir 
nepatenkintų asmenybių, bet 
ir tautos gerovei turi neabe
jotinai blogų įtakų? Vieninte
lė išeitis, tinkamas pašauki-

Iš daugelio pareigų, kurias 
šie laikai stato priaugančių 
dukterų tėvams, svarbiausia 
yra pašaukimui auklėti. Vy
riškajai jaunuomenei tas lyg 
savaime - pareina: pareiškė 
berniukas žaidimuose kokių 
nors savybę ir veda jį pasta-

Turėkime galvoj, kad mote
rys ir mergaitės visada, taigi 
ir prie darbo, pasižymi jaus
mingam Jos gali puikiai 
savo pareigas pildyti, jei jos 
atatinka jų širdžiai, ir visai 
joms netikti, jei pašaukimas 
neatsako vidujiniam nusiteiki
mui, palinkimams. O kiek da
bar turime tikrai patenkintų

kųgi bendra turi su tuo gera-jkyklos ypač specialiosios mer-jteriškę, saugotojų kilnių do-. 3221 Lime Street,
širdingumas? Žvelkime giliau gaičių, kurios labiausia tam rybių, kurias teikia krikščio- M. Šlikas
ir pastebėsime, kad auklėtojo 
ar organizatoriaus gabumai, 
slaugytojo savybės, yra ne 
kas kita, kaip sugebėjimas 
auklėti, taigi jų pagrinde gludi 
pasiaukojimo jėga, ir tik to
kiai pasireiškus tegalime tar-

10555 So. State St.
sigrųžins prie židinio sųmonin- Visokiais Labdarybės rei- 
gai kilnių motinų, nes mergai- Jkalais kreiptis į valdyba arba 

jos ieško kelio į idealų, kuris tė stropiai ir atsakingai pil- agitatorius.
^.pildytų jų visų gyvenimų, danti pašaukimo pareigas, at- 
Jaunystė yra tinkamiausias ! sitikus išeiti už vyro, sugebės 
laikas nušviesti sielai pašauki- pasiaukoti savo šeimos rate-

tinka ir į jas šis klausimas nybė. O musų šeimos vėl su
turi giliai įsisunkti. Jaunos
sielos yra lanksčios ir idealios,

ti mergaitę esant tinkamų mų. Tik tokia kryptimi eida-diui. Tik tokiu budu moteris
savo pareigomis ir jas pildan- aukščiau išvardytom parei- i mi pasieksime gerų rezultatų, kė taps laiminga, ir, pagrįsda- 
čios tik smagumų, pramogų, j gom. Dabar matome, kad tiki Kitaip esant musų mokinės irimą savųja svetimų laimę, stip- • -• - * . • M » > - _ _ .. 1 •

toliau puošis melagingais nu- rins tautų.

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

tegali čia
roji pašaukimo keliu. Teigia- mui išauklėjimas. jų neranda srities, kurioje gale nurodyti auklėtojui tikrų ke
rnos įtakos turi tam ir šeimos , Šis darbas reikia pradėti tų visa savo siela įsišaknyti, j lių.
tradicijos, iš kurios jaunuolis mergaitėms esant dar anksty- išlieti visas savo jėgas. Jei1 Kiekvienas pašaukimas sta- 
kyla. Jos, jei tiesioginiu budu vos jaunystės metuose. Bet kuri ir aptinka kų panašų, tai to labai daug reikalavimų,

g nepatiekia tinkamo pašauki- prieš tai yra būtina, kad mu- jau po laiko, ir taip, lyg vėlai kurie suima visą žmogų, bet
mo tai nors nustato krypti, sų tėvai ir motinos kartų ant įdiegtas augalas turi nykti be tepamoko mus patirtis, kad už kitus geri
Taip pat daug pavyzdžių, fi- visados įsitikintų kokių milži- žiedų ir vaisiaus. moteriškė tik tada tikrai lai- gyvenimui nie
guruoiančių tautos gyvenime, niškų reikšmę ir vertę turi. minga yra, kai ji gali iš savęs
pagal kuriuos jau istisi šimt- mergaitei tinkamas pasaukimo i .„..-v . ,. . \ atiduoti kas joje geriausio y-
mečiai formavosi, žadina ber-' darbas. Deja, dar laikomasi 'v',eĮ®aiC1Ų imu P1 Ba °;ra, ir kad pasaukojimas ki-
niūkų dvasių, teikia įkvepi-'nuomones, kad čia reikalas ei-1 . ..................... | tiems tėra vienintelis jos gy-
mo, parodo kelių ir priemones (na tik dėl, daugiau ar mažiau 
siekiant pašaukimo idealų. į naudingai, laiko praleidimo.

gyte turi pratintis sąžiningai 
tverti darbe iki galo, ištiki-

siteikiniais, besirodančiais 
tikru pašaukimu ir pilnu iš
auklėjimu. Tikrumoje teturė
sime tik pusiau išauklėtas, ku 
rios tariasi kiekvienam dar
bui tinką, visa kritikuoją ir 

eriau žiną’. Tokios 
nieko neduoda, net 

negrųžlina to, kų iš mokyklos 
suolo pasiėmusios, Duokime 
tad musų moteriškam jauni- j 
mui tikslų. Visas gyvenimas

J. Drungaitė,

veninio ir vargų atpildas. rodysis turiningesnis
Kadangi auklėjimas pašau- žesnis, kada pašaukimo idea- !, ... .'nuli ir stropiai pildvti savo \ • • •. . . v . . , ? , .Kitaip yra su mergaitėmis. Žinoma, kas domėjosi gyveni-; . v \ Rimui nesibaigia šeimoje, tad las spindės lyg tolumoje va-i

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

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

AGITATORIAI.

(“R.”).

_. , . _ . . . x-, pareigas. Pasaukimo zadmto-Čia neturima beveik jokių mo geroves klausimu, tikrai . . A
j-x • i xi -• . • v .. jais turi būti tėvai ir auklėto-tradicini, kurios padėtu orien- bus pastebėjęs tas priežastis, ... „ .

tuotis pasaukimo rinkimosi kurios pilnai paaiškina dėl to ;., , ,. , !«. , v . jaunoms sieloms kų svetima,momentu, nes reta motina bu- šiandien tiek daug žmonių nu- • , .vv ,
. .. ~ . , , . . m-i • iššaukti ir išjudinti tai,na kokia nors profesionale, stoja savo mantos. 1 ikrai,». .... . , . . , • , • • v. . , kas jose snaudžia, auginti ir,Natiii laikai pakirsdaim vi- kiek vargo ir rūpesčių butų . * . . .,.7 .

. . . x i v. , -v..,,. v kultiviruoti jaunos širdies gel-,suomenimo gyvenimo santy-, sumažinta ištiktiems panašia' . ,,. . . . 'i , . . . -x- • mėsė gludinti palinkimo diegą,'knis, kelių metų begyje su-1 nelaime, jei mergaites ir mo-', . . .V1 . •
..... ,-x- w L , . • . .. , kuriam pasireiskus aiškiau, ldarė visai naujų padėti. Mer- terys butų aprūpintos ttnkan-1 . x- • • . ,. ,... . .. , V . .. . . ...... rūpintis juo ir atatinkamu la-gaite, praleidusi vaikystes lai- ciu jų palinkimams išsilavini- . . ... ....

7 x .S v . , x • ...... . \ įminusi bei mokslu išvystyti.ka tuštiems žaislams, staiga'mu, jei jos žinotų savo pašau- A .
. x -ii . • ,• • Ii • • • ] . . , x- I Tik jau ne taip lengva tasaipajunta reikalų materialiai ap kimų ir jo darbams butų tin-' .. ... . .. ° .

, . A. A .. . . j • v, z,. , r diegas įžiūrėti. Čia reikia disurūpinti; to neišvengia visos, kainai paruostos. Čia gludi ne , .. ’ ’ .
....... x- ' I • . • -x , • - neko atsargumo. Imkime ke-kurių lopšį lingavo rūpestis,' vien niatenaleje srity laime-' . 1v. .
, . v l- i ’ ,• 'h® pavyzdžius: “Dukrelėkurios negavo progos už vy- jimas, daug idealių vertybių A . . . . , , , .

• v -x- -t i -v- ./ i • • • • x -v,. •taip puikiai rankdarbiauna tiro įšerti. Jų skaičių papildo slepiasi jaunoje moteriškoje,. . .................. . .
x . . , . . . .. Iv. . . . X -v, T X-, kriaušiu p turi būti siuvėja”,tos, kurias nelaimes ir ziau-' širdy, kurios teiskeliamos tik i . . . , ..,.. . .. .... .v • r • • .'galvoja motina. Mieloji, tiks-rus likimas isplese iš saugaus slingu ir sąmoningu gyveni-'? ." , ,
. . xi- ' 4 ii • , v . lūs ir stropus darbas dar ne-seimos uosto kovai uz būvi. mu. x\r ne klausiame dažnai ,. ... , ,
t . • v, j i ’ ! • • i • i Įrūdija, kad tavo dukrytėmJos visos ieško darbo. ! susirūpinę, kur musų mergai-1 , J d

r, x i - • x • * i-- i.- • -4-^a 4. į gludi siuvėjos privalumai.Bet kųgi jos atsineša su sa- cių verte ir rimtis? Ai’ netu-'r, ....
. . x • •»' •+ • i .i i, ii.-4.-a u į Būti gera siuvėja, tai reikiaviliu tam naujam gyvenimui? retų ir jos darbe gelbėti? Pa-Į _ .

Kaip pasiruošusios jam? Re-• šaukimas turi suimti visas as-1 lU<.tl ^elė nusniianyti |dytOjU nurodytas per virš dviae-
. . x • • -i - - i, v - | v .,j ,- • • spalvų ir lomių pasaulvje irlSlmts penkis metus dėltais atvejais puikiai. Dažniau- mens galias, užpildyti visų jo / “ . T r . 1^ Oalvoa skau3mo

' turėti nors minimali palinki- “euntis siausmo
Dantų Skausmo 
Neuralcljos

teišgirsta šį šauksmų ir mo-;karinė žvaigždė. Musų šventa IKun. K. Matulaitis

“BAYER ASP1RIN” 
TIKRAI SAUGUS

________ __ __ __ _  i religija suteiks jaunoms sie-
,loms niekad nepristingančius 
sparnus vis besiveržiančius
priekin ir ateity turėsime mo- J. Dimša

2334 S. Oakley Avė. 
Valančius
1226 S. 50 Av., Cicero, III

Dieglys, gesai, Iš
pūtimas, dstžnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai rodo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok vai
kui šaukštą Phillips

Milk of Magnesia. Įdėk jo J pirmu- 
tinj vaiko maisto buteliukų ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštų vandens stikle. Tas nu- 
raimins vaikų — palengvins jo vi- 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. ' Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turintį užkietėjimą, 
slogas ir lt. Vaikai jį geria dėlto, 
kad jis skanus.

Sužinok apie jo naudų motinoms 
Ir valkams. Išsirašyk indomia kny
gų “Useful Information”. Rašyk į 
The Phillips Co., 117 Hudson St., 
New York, N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai jų prirašinėjo per 50 me
tų.

Milk of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos pirmatuko Chas. H. Phillips nuo 
1875.

Imk be baimės kaip nurodyta 
“Bayer pakelyje”.

Jeigu nematote "Bayer Kryžių” 
ant pakelio ar pilių, tai jus negau
nate tikro Bayer Aspirln, kuris yra 
milijonų užtikrintas saugus ir gy

Does not affect 
theHeart

šiai neturi jokio įsisąmonini- gyveninių ir patenkinti jį, bet. ,v , . _
mo ir meilės savo pašaukimui. ’ tai nereiškia, kad pašaukimas,^ ,raiZ\ ab .ar 
Vos minimaliai apsirūpinusi turi būtinai vesti moteriškę į' U G ° 1& 
tuo, ko iš jų reikalaujama, kokių nors profesijų, patiek- lnyli mažus vaikus,
Labai mažais sugebėjimais sa
vo pašaukimo srity pasižymi
kandidatės į profesijas. Imki-; veninių, jis turi papildyti jos 
me stenografistes. Užsienyje ' gyvenimo turinį, teikti jai ga- 
įstaiga gauna keletą šimtų i limumo užpildyti taip dažnai 
pasiūlymų, kurių tarpe vos ■ gyvenime pasitaikančių tuštu-

Kiekvienam 
jakelyje

Lumbago 
Rumatlsmo 
Skausmų

neatdarytam "Bay- 
randasi nurodymai.

Pakely dvylika pilių kainuoja kalė
ti jai tarnystę, ne! Moters pa- Ji būtinai bus slaugytoja. Bet bonktse^po’^^ir 100^ pferdu° 
šaukimas turi atatikti jos gy- i h ■•,i‘:*1............... .......................... ■ . 1....................... " --- ------------- >.

kelios tesugeba gerai steno
grafuoti. Arba vėl, ieškoma 
geros virėjos, bet iš šimto no
rinčių užimti laisvų vieta var
gu ar rasis viena mokanti 
kaip reikiant virti. Panašiai 
yra ir visų kitų profesijų at
žvilgiu. Tikrai gerų jėgų, ku-

DARBAS.
(Tąsa nuo 3 pusi.)

gus tuo, kad jų darbo kokybė 
yra menka.

Tr suprantama, koks darbi
ninkų darbas, toks jiems už tų 
darbų ir atlyginimas, pažymi 
Dorotliy Oreliard.

mų, nes tik tada teiks 
džiaugsmų.

jai

FUT
Naikina Muses, Uodus ir

Kitokius Namų 
Vabalus.

TUBBY

HAI
MADE GOOD wftfi

nMUatui

Šame Priee for Over 
38 Ycare

25«*mmn»2SI
Fur«—Ecanaml—t 

EMcienf
MILLIONi OF POUND8 

U»m BY OU« GOVBRNMRNT

GYVASTIES ANUIAUOA
(LITE INSUNAFCB)

Musų raštinėje yra rašoma gyvasties apdrauda vienoje 
iš didžiausių ir geriausių kompanijų Amerikoje. Čia už
sirašęs gyvasties apdrauda turėsi tikra apsauga savo šei
mynai arba paskutiniam reikalam.

Gyvasties apdrauda yra reikalinga turėti kiekvie
nam— turtingam, kaipo taupimo būdas; neturtingam, 
karpo apsauga.

Platesniu informacijų, kreipkis ypatiškai arba laiš
ku pas:

WAITCHES BROTHERS CORPORATION
Real Estate — Loans — Insurance 

52 E. 107th STREET CHICAGO, ILL.
Telefonas Pullman 5050

JŪSŲ GIMINĖS
Reikalauja Pinigu

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

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

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

Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Ūl

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

Strategy.
UlEL-L, ITS MV 

B A L. L AC'I'M GOUIOA 
PlTCH FOQ OUR. «IDE 
Oft .Oo/O'T PLAS*. 
— "THAT SETTLES 

IT!3ES

-4—.

SAS*. LlSEMTHBV'VE MADE TEU 
HOME 2OU-2, ALREAD'V THlS UOMKi’ 
AM UJE AIO'T GOT A OME OF THEM 
OOT S'V-T - UJHS' DOM’TCHA LET 
QDWT PlTOH BEFOR.E THEV GET £7

<-TOO SlG A LEAD OIU Į
--- ---------

2

“THATi ALL RICHT,
LET THEM R.UM ACOOUD 
AU1HILE S’ET. I U)AWTA 
GET THEM ALLTlRED 
OOT AMT 0>e'LL SEAT

THEM EASV

S3.

tai?'

s

2^
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“Monkių” Medžioklė.
Rugsėjo 1 ir 2 d. po pietų 

ir vakarais žada įvykti ‘‘Di
dysis Piknikas” šv. Petro ir 
Povylo parap.

Atėjo gandų, kad tau pik ni- 
kan atkeliaus daug “mon- 
kių”. Taigi prieš jus amunici
ja gaminama ir medžiotojai 
rengiasi. Jau jjaduotas “bom
bų” užsakymas, o medžiotojai 
taiso savo akis, kad nežiui’ėtų 
kreivai ir rankas, kad tiesiog 
į kaktų pataikintų. Geriau- 
siems medžiotojams teks do
vanų. Įsitėminkite tai gerai 
visi Rockfordiečiai. 9

ADVOKATAI:

Bet štai, kokia paslaptis 
man teko sučiulpti. Per tų pik
nikų bus ‘‘Puskugelinė Vaka
rienė.” Kas tų vakarienę gar
džiai valgys ( o jau kiekvie
nas gardžiai valgys, nes ku
gelis bus su plačiais spirgais), 
tas turės progos laimėti aukso 
gabalų. Kaip didelis bus tas 
aukso gabalas, tai dar pas- 
aptis. ; ■ $ Jį

Vasiliauskienė, Lapinskienė, i ka, ypač bažnyčioje, ne taip 
Balčytienė; o gi Aitutienė, ka- j kaip pirma buvo, kas norėjo 
nai ki ūkų augintojai, net visų atėjo ant pusės Mišių, kas no-
gražių kanarkiukų porelę iš
laimėt! atnešė.

Čia jau kiekvienas gali su
prasti, kad tokių aplinkybių 
piknikas turi būti su gražiu 
pelnu.

Nereikia pamiršti, kad ir 
mus “slauni muzikantai”, Ši- 
linskas, Budvidas ir Sautilas, 
piknikų gerai puošė. Jų muzi
ka net šimtametes “babas”

rėjo išėjo. Dabar choristai (es) 
turi susirinkti bažnyčion lai
ku ir būti iki galui pamaldų. 
‘Tvarkdarys to viso prižiūri.

Prie choro jau prisirašė 31. 
narys. Choras sau pasirinko 
naujų vardų ir didžiuma bal
sais išrinkta, Šv. Teresės cho
ras. Yra malonu matyti, kad 
choras puikai tvarkosi ir gra
žiai gieda

malda. Šv. Teresės elioro su-/ 
sirinkimai būna kiekvieno mė
nesio paskutinio antradienio 
(Utarninko) vakarais, parap. 
svetainėje.

Raporteris.

“MIŠPARAI”

DAKTARAI
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 iki 3 

dieną, Ir 6:30 Iki 9:30 vakare

I 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, III.

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. ir Rea. Tel. HenUock 2374

DR. J. P. POŠKA

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Sere&KBis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 ild 6.

JOHN B. BORDEN
(John Bsfdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
TelephoM Randolph 6737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telcpbaae Roosevelt #08(Į 

: 8 Iki O ryte Tel. Rcpnb. 0600

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Daulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. VaJ.; Nuo 3-6 po 
piet:* Vta.rn, ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarlfria.

“Draugo” knygyne galima 
gauti visiems vargonininkams 
ir parapijų chorams reika
lingų “Mišparų” arba 

Kur vadas geras, Vesperae de SS. Sacramento.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Tel. Canal 6764 Virginla 0380

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Ar ne įdomi tokia vakari* priverstė šokti. Apie kitus — ten viskas gerai.
nėra kalbos.

Atgaivinamas L. R. K. Fe-
Rugpiučio 3 d. po pietų Į deracijos skyriaus veikimas, 

ir vakare buvo Šv. Petro iri Skyrius turėjo savo susirinki- 
Povylo “stoginis piknikėlis”.*mų rugp. 6 d. ir sutarė daly- 
Buvo manoma dengti naujos vauti Federacijos Seime, Ci- 
bažnyčios stogas, bet tai ne- cero, 111.
pasisekė. Nedaug liko uždeng
ta.

Bet piknikėlis pasisekė. Vi
siškai gražiai pasisekė. Sve
telių prisirinko graži minia.
Pasišoko, pasikalbėjo, laimi
kius išmėgino ir skambalų 
nekurie gerai pliekė. Vienok 
yra Rockforde pusėtinų stip
ruolių.

Per

ne. V ti—'

šį piknikų senesnie-

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 0:30 Iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street 
Room 928

Tel. Franklin 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare 

63 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Puliman 6950

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Avė. 

Tel. Roosevelt -8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Balis 8t„ Room 3681 
Tel. Randolph 6131-0833 Vai. 8-8 

Vakarais
8141 80. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 6881
T-t ▼. v. apart Pansdėllo Ir 

Pštsyčloe

Pereito liepos mėn. pabai- V. Niekaus. Kaina 35c, 
goję, Šv. Teresės choras ture- 'užsakymais kreiptis 
jo draugiškų išvažiavimų į 1
Jackson parko maudynes ar- i 
ba “beach party”. Choras iš-Į 
važiavime skaitlingai dalyva- j 
vo. Be to buvo daug svečiu, 
kaip tai: p. A. Žitkevičius, p.

Tai veikalas sukomponuotas iValandos: 2 iki 4 p. p. Panedėuaia 
• , ’lr Ketvergais vakare

plačiai žinomo kompozitoriaus1

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III. 
“DRAUGE.”

*,U

Altorių fondas auga. Neku
rie ir nekurios sudėjo pusėti- Sucilienė, (kuri nuvežė užkan-
nas aukas susyk, nekurie pa
siėmė taupymo Lankeles. Yra

džius) p. K. Rečkauskas, p. J. 
Puiša, p-lė M. Yocaitė ir daug

vilties, kad ir daugiau jaunuo- į kitų. Laikas praleista gražiai, 
menės stos į fondo augintojų i Gale choro gabios gaspadinės, 

■[ p-lė Sopliia Kiupeliutė ir M.eilės. •A*1 *
Kažin kas bus su nekuriais 

musų lietuviais. Ar jie mano 
į čigonus įsirašyti, ar kų kita

siems buvo džiaugsmo, kad padaryti? Atėjus šeštadieniui, 
vakare, apsikrovę užkandžiais 
ir “šlapiais gurkšniukais”,

jame daug jaunuomenės daly
vavo. Kų dalyvavo, tai savo 
keliu, bet ir gerai pasidarba
vo.

Aitučiukių Julijos ir Onos,
Noreikaitės Katarinos ir neku
riu kitų surengtas fišinimas 
puikiai ėjo. “Fišių” jos prisi
rinko krūvas. Padarė gra
žaus pelno. Gerai dirbo prie 
“baro” A. Misiūnaitė ir M.
J
jiino “laimikių” E. Butkutėj
DiįriuM, širvinskaite, Karvėj1? S«un«os k"«Pa- Mna‘ ski 
n . • | namas naujos bažnyčios nau-
11S JI Kllle V

C1 ... . dai. Daugelis žada gerai pa-Svarbi ir kita puse. kad iš ,. ,, ’ i remti tų piknikų,jaunųjų tarpo buvo daug

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820 

Res. 6641 South Albany Avenue
Tel. Prospect 1930 

Valandos 2-4, 6-8 Nedėlioj 10-12

DR. J. J., KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel, Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą.

Piktužienė, prirengia visiems, OfUo Tel Canal 2118 
gardaus užkandžio. Ir taip, Į Namų Tel. Lafayette 6608

visi gardžiai pasisotinę ir gra- 1
žiai pažaidę, pilni gero ūpo 
skirstėsi i namus.

‘keliauja į miškus. Ten gyvenat Liepos 30 d., parap. svetai- 
iper naktį ir visų sekmadienį, i n^.)e, Šv. Teresės choras turė- 
Sakoma, kad šoka, dainuoja, t-1° savo mėnesinį susirinkimų, 
žiaukčioja ir vemia ir sekma- i Susirinkime choro nariai skait 

'dienio vakare gryžta dar na- ^n8'ai dalyvavo ir užsimokėjo j 
mon. Bet išblyškę, pavargę ir mėnesinę duoklę. Gyvai svars-Į 

’ su išklypusiomis kojomis. ; lyta choro bėgantieji reikalai.
i ________ Nutarta, atvėsus orui, pradėti
j Rugp. 17 d., šeštadienio poį1H°kytis 8'ražų veikalų arba o-

Janūkvičiukė7prtepar,lavin“- 'I’iet'1 ir vakare renKia Pil;ni' !"‘f*.” 
iii,u, “lain,iki,,” F It„(L-„la i k*-durSe P™ bažnyčios Uote- O'tl, parapijojiaaudau Veika-

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos; prieš pietus pagal sutarti-1 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 ▼. ▼.

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUGKAS

Vai,

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2435 West 69 Street 

9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9 
v. v. Nedėlioj susitarus.

_
lui parinkti )išrinkta> 
V. X. Medonis.

niuz.

“laimikių” pirkikų. Reiškia, 
savo parapijos reikalais ima 
susidomėti visi.

Iš tikrųjų, turi pavykti į 
viskas, kuomet visi ir senes
nieji ir jaunieji sutartina dir
ba.

Raporteris.

WEST PIH1MAN, ILL.

Be to nutarta, kad choro 
mėnesiniai susirinkimai turi 
būti atidaromi ir baigiami su

OPTEMITRISTAI

=================
Res. tel. Van Buren 5358

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 2,06 1570 Mllwaukcc Avė.
Tel. Brunswlck 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak. 
kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 3 vai. 
po pietų.

PILNAS EGZAMINAS 
$500 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrų specialistų, ne pas koki 
nepatyrei j. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus Jūsų kas 
jums kenkia, ar kur skauda, bet 
pasakys pats, po pilno išegzami- 
navinio. Jus sutaupysit laikų Ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie noturi reikalingo patyrimo, su
rėdymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Kaggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų 
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos, 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kią užsisenėjuslą, įsikerėjusią, 
chronišką ligą, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėip pas mana.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016 
>6 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6332 
Rezidencija: 6649 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 8160

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 

Valandos. 11 ryto iki 2 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Choro žinelės.
Šv. Petro ir Povilo parap.

(choras, kuriam vadovauja ga- 
lr štai kokis gražus liuosno-. bus chorvedys muz. V. X. Me

ris duosnumas! Nei prašyti, > donis, tapo naujai ir ant tvirtu 
nei raginti, o kaip bematai vi-'pamatu perorganizuotas. Iš
aus reikalus dovanomis apru- j rinkta nauja chorui valdyba, 
pmm 'būtent: pirmininkas — p. V.

Pinigais parėmė S. Valiulio jX. Medonis, vice-pirm. — p. 
nė, E. Noreikienė, Lenkaus-. Steponas Pučkorius, raštinin- 
kaite ir t. t. Valgomų daiktų ke — p-lė M. Česiunaitė, iždi- 
suaukojo Bagdonienė, Geležie-Įninkąs — p. Justas Česiunas, 
nė, Pieterienė, Jozapavičienė, į tvarkdarys --p. Pranas Moc- 
Naujunienė, Labunskis (duon- kevičius, korespondentai — 
kepys), Lukoševičienė, Polu-Įpp. St. Pučkorius ir S. Piktu- 
janskis (biznierius)> Kaulinai-1 zis. Išrinkta chorui veikian- 
ciukc, Deltuvinė, Grigienė ,čio j i komisija, kurion pateko: 
(Mikolienė) Aitutienė šen., i p-lė S. Kiupeliutė, p. M. Pik- 
Getautienė M. tužienė, p. P. Mockevičius, p.

Bet ar tai čia jau pabaiga? Stasys Kastantas ir St. Puč- 
Kur tau! O-gi išlaiinėjimų pri-'korius. Be to nutarta, kad na-' 
davė įvairiausių — Jusevičie-'rys norintis prie choro 
nė, Zubinienė, Stepanavičienė [dalyvauti turi mokėti į chorų 
(Berkardienė), Lukoševičienė, • iždą mėnesinę duoklę 25 een- 
Bložienė ()., Ivanauskienė A., tus. Įvesta pavyzdinga tvar-

DR. VAITUSH, 0. D.

lietuvis Akių Specialistas
Palengvins aklų įtempimų ku

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų aklų kar
kti. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų re
gyste ir tolimų regyste.

Prirengiu teisingai akinius vi
lnose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiamų mo
kyklos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki S va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 
13 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7689

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

Tel. Kemvood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą, po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Nedėliomis j Džiovų. Motorų ir Vyrų Ligų 
Susitarus vAi,; ryt,, nuo 10—12 nuo 2—* po

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 6911

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriški) 
Valkų ir visu chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. Chicago 
arti 3lst Street

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

DBNTISTAI

pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomis 10 Iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2888

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

Office Boulevard 7641

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4646 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekoe

Tel. Canal 1228

OR. G. I. BLO2IS 
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt st.) 

Valandos: Nuo 6 Iki 13 ryte
nuo 1 iki 9 vakaroRaislng the Family- Appnrentiy Pa wssn't floingtoofa<t frtr Flshef

Tel. Brnnsvrick 8834
DR. A. J. GUSSBN

Lietuvis Dantistas 
167# MILWAUKEE AVENUE 
Valandos; #-13, i-|, 8-8:86 

lekmadlenlals Ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 6836

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenua

DR. HERZMAN
16 RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lz 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. Phore
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 

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

Mich., R. 2. Rašo jis, kad šie-

X Juozas Ralys, savininkas

rys, varsuodaiuas seserų na
mo langus susižeidė rankų ir 
kenčia didelį skaudėjimų.

X Pranas ir Barbora Mala-

met esu geri metai ant nie-‘ 
daus, tai ir kainos pigesnės ir 
medus geresnis.

X P-nas Šliogeris iš Metro
politan State Bank išvažiavo

išlaimėjiinais tikietų. Tas pik- 
1 d.

ims piknike paleista laimėji

Milda Apiaries, Lowell, Mieli. Jkauskai vakar apleido West no valstija. Kelionė buvus snin 
R. 2, rudeniniam “Draugo” jSidę ir išvažiavo į Lietuva, gi, oras geras, vieta tyki. 
piknikui atsiuntė 5d svarų,me-jlvetina Lietuvoj apsigyventi, j X AVest Sidės biznierius V.
daus. Jisai skiria tę medų į 
G laimėjimus. Medaus laimė
jimo tikietai bus 2 ūži 25c. At-

Kelionės reikalus aprūpino lai Neffas, negalėdamas dalyvau- 
vakoreių agentas V. M. Stul- t i parapijos piknikėlyj atsiun- 
pinas. Malakauskai dalyvavo tė $3.00. P-nas Neffas šiemet 

dlankantiejį Į “Draugo” ofi- Aušros Vartų par. piknikėly- turi daug nesmagumų dėl žmo 
sę gali matyti medų lange ir (je ir laimėjo pusei metų “Dr- nos ligos. Ji jau ilgokai ser-

nikas bus rugsėjo (Sep.)
Chernausko darže.

X T^ėokadija f’esnaitė su tė
vais džiaugiasi Lietuva, gėrė-
jasi Palangos maudynėmis, darbo neatsisako, kad ir sun- 

u žmona vakacijų Į AVisconsi- Netrukus grįž į Town of Laite, kiaušio, ši sykį negalėdama 
X “Kliu” užvertimas isma- piknike dalyvauti, vis vien 

tomis ir nešvarumas apie na- suteikė piknikui auką nuo sa
mus, tai jau pačių gyventojų vęs $2.00. 
apsileidimas. ,) o jau Įjekai|jgį apįe p

Ramanauskienę! šita

mui ir jos davė gražaus pelno.
-Musų brangi narė, p-ni Ma

rijona Ainbotienė visuomet 
maloni ir švelni, nuo jokio

vai.,' Aušros ATartų parap. sa
lėje, 2323 AVest 23 Place, Cbi
cago, 111. Nariai, narės atvy
kite susirinkiman paskirtu 
laiku.

Valdyba
lll

E X T R A.

REIKALINGA mergina 
dirbti muzikos krautuvėj prie 
gaidų ir rekordų. Pirmenybė, 
apsipažinusiai su muzika. Ge
ra alga. Atsišaukti vpatiškai.

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

A. R. D. NARĖS VEIKIA IR

Nauja L. Vyčių Valdyba.
L. Vyčių seime išrinkta i 

musų centro valdyba nauji žmonės:

VIETINIS SKYRIUS 
GRAŽIAI AUGA.

poniutė visuomet linksma ir P*rni> Onaitis iš Homestead,

gali laimėjimo tikietų pasi
pirkti.

X Ig. Kryževičius, Aušros 
Vartų par. uolius komiteto nu

j gyva. Jinai viena neateina į f*a>> spkr. Al. Manstavičius is- 
susirinkimų, bet vis su buriu Chicagos (N. S.), iždininku

---------- 7 'naujų narių — per du pasta- Pr- Savickas iš Chicagos (18'
Bridgeport. — A'os tik pra- susirinkimus jinai st-) Dvasios vadu pasiliko tas*

veiksluotę, gražų .“Metraštį”, Neffai yra rėmėjai visų ge-Įėjo A. R, D. Apskričio pikni- viena prjraSė net 17 narių! Ir pats — kun. P. Vaitukaitis. '

augę” į Lietuvę. Jisai taip-gi ga, turėjo įvairių daktarų. Da 
įsigijo “Draugo” didžiulį pa- bar jaučiasi sveikesnė. P-nai ■

GRABORIAI:

S. D. LACIIAWICZ

kur plačiai aprašoma apie A- 
merikos lietuvius, parapijas 
ir t. t. Patartina visiems į 
Lietuvę važiuojantiems įsigy
ti tę “Metraštį”.

X Antanas Šemežis su šei

rę darbų.

RADIO ŽŽ2.

A. kas. Rezultatai puikus. Visi tai dar negaIas! Ponį Tama.
skyriai darbavosi, bet reikia nauskienė tai darbingumo pa- KLI KALINGAS lietuvis,

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit 

GKEEN VALLEY 
PRODUCTS

ūselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

v Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o • mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt S SI 5
arba 2518
2814 W. 23rd Place

Cbicago. IIL

Town of Lake. — Rugp.
i d. čia atvyko kelioms dieno- sk. darbininkų piknike dirbo, 

myna kartu su Pr. Kiškunu'mis kun. Juozapas Skripkus. Be to, pikniko komisija musų 
praleido 5 savaičių vakacijas Vieši pas gimines Šv. Kry-'

pažymėt, kad Bridgeport 2 (VyZ(ys Kų jinai prį^da, vi- patyręs radio Service man. At
skyrius įnešė didžiausių dalį SU0Jnet padaro< Bravo, Tama- sišaukti ypatiškai.

7 šin piknikam Dešimts musų nauskienė!

palei Iroųuois upe. Ten turėjo 
pasisamdė cottage ir gerai at
silsėjo laimingai grįžo į Clii- 
cagos AVest Sidę.

X J. Ralys, lietuvis bitinin-
kas, siųsdamas medaus “Drau rugp. 9.

žiaus klebonijoj.
X Sekim įngp. 11 d. bus

susirinkimas draugijos Šv. 
Arerouikos.

X Klebonas žada sugrįžti

go” piknikui, neužmiršo nei 
Draugo” spaustuvės darb.

X Bažnyčios dekoravimo 
darbas jau gerokai pavarytas.

Simpatiškas — atsiuntė jiems 5 svarų statinę ^Aukštumas jau baigia, pradės 
Mandagus —.medaus. Pataria surengti ge- 3au žemai maliavoti. 

Geresnis ir Piges- ras vaišes. Tos vaišės įvyks! X Magdalena Šatkaitė Jau
nis už kitų patar-j rugpj. 15 d. ir visi “Draugo”

(darbininkai gaus medaus.

skyriaus puikiai pasirodė. Po
nios Marcelė Kamarauskienė, 
Bakienė, Kodienė surinko dau 
gybę “gerybių” piknikui, į- ji
vairių dovanų ir “cash” gra
žių sumų.

Pikniko bil. A. R. D. 2 sk. 
suvirš šimto bus pardavęs. 
Musų gerosios rėmėjos p. Agn. 
Balčiūnienė aukavo porų ran
komis išsiūtų ir apmegztų li
ninių antžvalkių, o p. L. Šiug-

giausia išparduoda, antro Šv. ždienė keturis rankomis siuvi- 
Kryžiaus parap. pikniko, su Į nėtus rankšluosčius. Tas dova-navimas.

J. F, EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero ?794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSI AR IJFT. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų lš- 
dlrbjstės

OF.’SAS
888 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
suomet sąžiningas lr 
įbrangus, nes neturi- 
e Išlaidų užlaikymui 
Trtų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugišką 
patarnavimą.
Patarnavimas 

visose Chica 
gos dalyse lr 
priemiesčuos©. 
Grabai pigiai
net už $25. 

OFISAS
82.38 South 

Halsted Ht.
Vlctory 4088- 

89

St.4424 So. Bockwcll 

Vlrginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUn 

Ofisas:
4688 S. MARSHFIELD AVENUB 

• • Tel. Boulevard 927 7

X Visi norintieji įsigyti ge
ro gardaus šviežaus medaus 
gali kreiptis j J. Ralį, Lowell, 'Į

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 AVest 46th Street

Kampas 46th lr Paulina Sta.
TU. Blvd. 5203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiB- 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyila. dėl šermenų 
dykai.

A.
REIMONDAS AIDUKAS

Mirė rugpj. 7, 1929, 3 
vai. ryte. A. a. Reimondas 
gimė rugpj. 21, 1928 Chi
eago, UI.

Z

Ponai K. ir B. Naugžemiai] 
per kiek jau metų su savo ' 
bizniu piknikan važiuoja. Jie 
aukauja skanaus “orange, 
erusb” ir patys jį parduoda į 
ir vis vienuolynui- suteikia ke
lias dešimt dolerių pelno. Tai 
tikri ir nuoširdus sesučių Ka- 
zimieriečių prieteliai.

Kitos musų rėmėjos prie į- 
vairų darbelių atsidavusios 
dirba. Kai visas sugaudysiu, 
parašysiu kur ir kas dirbo. 
Tik palaukit — visą sužinosit.

Rėmėjoms darbas sekasi, 
kad vienybėje dirba. Nėr jų 
tarpe pavydo, nei užsigaulioji- 
mų. Jos savę pamiršta, kad ke- 
tiems gerų padarius. Tai pa- 
vyzdis kitoms Moterų draugi
joms ir kuopoms musų parapi
joje. ; 1 į

Rėmėja. 
NORTH SIDE.

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

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes teikiamo visiems 
teisingą patarnavimą.

Automobilių sales rulmls atdaras 
vakarais lr šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Užlaikau visokių auk- 
ilnių lr sidabrinių dai
rių, vėliausios mados 
adio, pianų rolių, re
kordų lr t.t. Taisau 
aikrodžius lr muzikos 
instrumentus.

2650 West 63rd St. Cbicago. 
Telefonas HEMLOCK 8880

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

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 3161

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

JUOZAPAS AIDUKAS
Mirė rugpj. 7. 1929, 9 

vai. ryte. A. a. Juozapas 
gimė vas. 17, 1925, Cliica- 
go> IH.

Paliko dideliame nuliūdime motinų Domicėlę po tė
vais Sinkevičiūtė, tėvų Kazimierą, 2 seserį Onę ir Ma
rijoną, 2 broliu Jonę ir Kazimierų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4113 So. Campbell avė. Laidotu
vės įvyks panedėly, rugpj. 12. Iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo Panelės Švenč. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionių sie
las. Po pamaldų bus nulydėti į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: tėvai, seserys, broliai ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741.

Vyčių 5 kuopa rengia didelį 
ir smagų išvažiavimų į miškus 
11 diena rugpiučio, labai gra
žioje vietoje. Vieta visiems 
North Sidiečiams labai gerai 
žinoma, kur kas metai netik, 
kad vyčiai daro išvažiavimus, 
bet ir visos draugijos. Taigi, 
kaip girdisi, bus trukšmin- 
gas išvažiavimas,

Per visų rugpiučio (August) 
mėnesį kas pirks musų krautu
vėj 100 svarų Hanuner Bro-' 
tliers White Lead, tas gaus 
4 colių grynų Chinijos šerių 
šepetį dykai.

Pristatom visur.

J. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850 

Chieago, UI.

AUGUST SPECIAL
Geras varnlsh ku 
ris džluna j ke
turias valandas.,
Gai ima vartoti’ 
ant medžių ir 
fllorų arba kll-
jonkų. Duodame Li«WK-COTE tttRNlSHJ 
trijų colių brušj "MKĮMIįsj
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai $3.00 Gal.

St. Louis . “Dutch Boy” white
lead 100 svarų .......................... $11.50
Pure Turpentlne ................. 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chieago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

ĮVAIRŪS kontraktoriai

METŲ SUKAKTUVĖS

NAMAI - ŽEMĖ
PARDAVIMUI SU DIDELIU 

BARGENU -
Su $300 cash, likusieji po 

nes visa $35 mėn. nupirksi plytų ir me- 
Noitli Side rengiasi važiuoti . dž-io namų ant AV. 18 PI. arti 
in corpore, kad gerai parėmus Į Keavitt su 6 mažomis rendo- 
savo jaunimų, kad pridavus ni's- Rendų mėn. $60. Kaina 
jiems energijos. Ištikrųjų, $3,800.

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palnting 

tt Hardware Co., dabar perėmė visą 
blzn) } savo rankas ir duos visose šio 
biznio šakose pirmo* klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Painters A Decorators 

J. S. Ramancionis, savininkas
3147 So. Halsted Street

Tel. Vlctory 7281

M. ZIZAS
ANNA OGEOLO 

2141 West 18 Place

A. "f1 Ai
POVILAS

MARTINAITIS
I’ersiskyrė su šiuo pasaulių 

rugpiučio 6 dieną, 11:15 valan
dą prieš piet, 1929 m., sulau
kęs 40 m. amžiaus, gimęs Kau
no rėd., Šiaulių apskr., Žaga
rės parap,., Mlnkių kaime. A- 
merlkoj išgyveno 18 metų. Pa
liko dideliame nuliudime mo- 
terj Ceciliją, po tėvais Orencai- 
tę, du sūnūs —— Franciškų ir 
Stanislovą, dukterį Oną, tris 
brolius — Kazimierą, Mykolą 
ir Franciškų lr gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 2546 West 
451h St.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
rugpiučio 10 diena. 8 vai. ryte 
iš namų į Nekalto Prasidėjimo 
P. ft. parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gėdullngos pamaldos 
už vėlionto sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. a. Povilo' Martinaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr sutelkti 
Jam paskutini patarnavimą lr 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Hunai, Duktė, 
Broliai lr Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

A. A.
JONAS IR ONA ANDRIJAUSKAI

A. a. Ona mirė rugpj. 10, 1928, palaidota. Kražių ka
puose, Lietuvoj. Esam likę nuliudime jos vaikai, 3 
dukterys Veronika, Juzefą ir Joana, 4 sunai Adomas, 
Kazimieras, Pranas ir Jonas. Nors prabėgo meteliai, 
kaip netekom savo brangios motinėlės, o tėvelis yra 
miręs 35 metai atgal, bet liudėsis musų širdis tebesle
gia. Todėl ieškodami ramybės pas Visagalį Sutvėrėjų, 
jaučiam gal ir musų brangių tėvelių sielos reikalauja 
pagelbos. Tad užprašėme 4 šv. mišias. 3 šv. mišios 
bus atlaikytos panedėlyj rugpj.,12 d, o vienos šv. mi- 
šioA bus subatoj rugpj. 17, 1929, 8 vai. iš ryto šv. An
tano bažnyčioj. Meldžiam gimines ir draugus atsilan
kyti į pamaldas ir pasimelsti už musų mirusius tėve
lius.

Nuliudusi: Andrijauskų Šeimyna.

kaip tai bus malonu, kuomet 
11 dienų, 2 valandą, trauks 
Norarshaidiečių būriai į Vyčių 
išvažiavimų! Vyčiai su' DIDELIS BARGENAS 
džiaugsmu vaišins savo ma- Su $200 cash, likusieji ant 
mytes, tėvelius bei savo rėmė- išmokėjimo, pirksi puikų ke- 
jns skaniais valgiais ir sai-' tūrių kambarių namų Stickney 
džiais gėrimais, nes viskas bus su dideliu lotu, 3 blokai nuo 
veiklios komisijos geriausiai Ogden avė. Kaina tik $4,300. 
priruošta. j Su $200 cash, likusieji, kaip 1

North Sudėčiai padarykim renda, pirksi šešių kambarių 
šį Vyčių išvažiavimą istoriniu ' namą, lotas 63x289, 1 blokas 
įvykių, padarykim savo vy-, nuo Aurora Elgin geležinkelio, 
čiams supryzę, atsilankydami Berkley mieste. Kaina $4,500. 
visi į jų tų išvažiavimų, pa- Šauk arba kreipkis

N*mq Statymo Kontraktorius 
Statau {vairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenue

Telef. Hemlock 5528

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dalų lr Popieros Krautuvė 

1884 S. LEAVITT ST. Chlcaąo

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

remkime juos moraliai, paro-! 
dykim, kad reikalui prisėjus | 
mes mokam, teikti pagalbų sa-' 
vo jaunimui. Taip pat būt ma 
lonu pamatyti ir iš kitų Vy
čių kuopų vyčius, pasigrožėti | 
žaliuojančių miškų gražumu

FRANK J. PETRU 
1443 West 18 Street 

Tel. Canal 0806

PARSIDUODA NAMAS U2 
M0RGI6IUS

4 flatų medinis namas ant 
ir pakvėpuoti tyru vasaros o- aukšto mūrinio beizmento, lo-
ru. tas 37x120, ant bizniavos gat-

Ir aš ten busiu. vės, pečium šildomas, 2 fl. po 
4 kamb. ir 2 po '6 kamb. Kor-

------------------ jporacija parduoda už skolas.
West Side. — Draugijos Cash $1,000, likusius ant leng- 

Aušros Vartų Š. P. M. vyrų ir vų išmokėjimų.
moterų susirinkimas įvyks Midwest Home & Loan Ass’n

Klump.

sekmadieny rugpiučio 11 d., 
'tuojaus po pamaldų, lygiai 12»

4038 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6719

Tel. Boulevard 8914

M. YUSZKA & CO.
FLUMRTNG A HEATIMG 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia 

4894 80 PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama 1 vieną dieną. 
Perkame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1600,000 no 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 6788-6716


