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RUSUOS BOLŠEVIKAI DARBUOJAS 
U2 PASAULIO REVOLIUCIJĄ

KINIJA APIE TAI PRANEŠA SAVO 
NOTOJE AMERIKAI

Valstybės Planuoja Naują 
Naštą Vokietijai

KGraf Zeppelin” Sugadintas; Lakūnas Coste 
Nesivys Vokiečių Orlaivio; Franci ja Negali 
Pareinio Apleisti — Neturi Kur Dėti Karei
vių; Venezueloj Revoliucija Eina Smarkyn

BOLŠEVIKAI RUOŠIA PA
SAULIO REVOLIUCIJĄ

WASHINGTON, rugp. 22.
*— Kinijos valdžia prisiuntė 
notą Valstybės departamen
tui. Pastarasis notos turinia
padavė viešumon.

Kinija notoje pareiškia ji 
turi kuoaiškiausius (dokume
ntalius) įrodymus, kad Sovie-( 
tų Socialistų Respublikų Uni
ja (bolševikai taip vadina 
Rusiją) yra sudariusi planus 
sugriauti Kinijos,. valdžią, įve
sti sovietij valdžią ir tuo pa
čiu žygiu darbuotis visam pa
sauly sukelti komunistų revo
liucijas, iškėlus valdininkų 
skerdynes.

Tam tikslui siekti Sovietų 
Socialistų Respublikų Unija 
jau senai Kinijoje vedė pro
pagandą ir šiai panaudojo 
Rytinio geležinkelio fondus. 
Visi to geležinkelio valdinin
kai ir tarnautojai buvo komu
nistų propagandos vedėjais.

Kinija, pažymima notoje, y- 
ra priešinga karui ir linkusi 
kaip-nors susitaikinti su Ru
sija. Bet podraug Kinija ne
gali išsižadėti savo teisių ir 
pasirengusi visomis priemo
nėmis tas teises ginti ir* įsi
veržiančius į Mandžiūriją rau
donuosius kovoti. Kinija So
cialistų Sovietų Respublikų

Unijos nepuola, tik ginasi.

NORI SUSITAIKINTI
VOKIETIJOS LĖŠOMIS

IIAGA, rugp. 23. — Fran- 
cija, Italija, Belgija ir Japo
nija sutarė su Britanija su

sitaikinti Vokietijos lėšomis. 
Jos pasiųlė, kad ekspertų pla
nas būtų pataisytas taip, kad 
Vokietija kas metai būtų pri
versta karo atpildymo mokėti 
apie 24 milionus dolerių dau
giau. Tai turi tekti Britani
jai.

EKSPERTŲ PLANAS 
ATMETAMAS

LTV ♦ .

VOKIETIJA TURI RINKTINĄ KARIUOMENĘ

r į U

Į S

V’ \ i

£

o

Nors santarvės valstybės Vokietiją spaudžia ir varžo, bet pastaroji po karo at- 
sigaivelioja. Šis vaizdas nuimtas laike vokiečių kariuomenės manebrų.

“GRAF ZEPPELIN” DAR 
JAPONIJOJ

KINIJA MOBILIZUOJA 
KAREIVIUS

HAGA, rugp. 22. — Tarp
tautinėj valstybių konferenci
joj santarvės valstybės negali 
pasidalinti karo atpildymu. 
Tad išspręsta ekspertų paga
mintą planą, kaip turi būt mo
kamas karo atpildymas, atidė
ti ir Vokietijos delegacijai 
pareikšta, kad Vokietija ir to
liaus turi mokėti einant žino
mu Dawes’o planu. Vokietija 
tam priešinga. .

NETURI VIETOS KA
REIVIAIS

HAGA, Olandija, rugp. 23. 
— Francijos ministerių pir
mininkas Briand pranešė, kad 
Francija labai norėtų savo 
kariuomenę atšaukti iš Parei
nio. Bet pačioje Francijoje 
nesama kareiviams vietos — 
kareivinių.

TOKYO, rugp. 22. — Or
laivis “Graf Zeppelin” pra
eitą naktį išjudo iš pašiūrės 
skristi į Ameriką. Netikėtai jo 
dalys užkabinta ir nusukta.

Tad orlaivis atgal į pašiū
rę įtrauktas, keleiviai specia
liu traukiniu paimti į šį mie
stą ir imta taisyti sugadintas 
dalis.

CHICAGOJE
PRIEŠ AUTOMOBILIUS 

GATVĖSE

NUTRAUKTAS LAIKRAŠ
ČIO LEIDIMAS

Kada baigta taisyti ir šian-l 
die pirm pietų norėta išskri-! 
sti, apylinkėse kilo griausti 
niai ir lietus.

Išspręsta palaukti.

Policija visam Chieagos 
mieste uždrĮjįįė žalimais gat
vių statyti automobilius taip 
vadinama 45 laipsnio kerte, 
ty. užulniai šalę šaligatvių.

Esą įsitikinta, kad tas ken
kia trafikai.

» -------------------------

Vakar -nutrauktas žinomo 
Cbicagoj seno dienraščio 
“The Chicago Daily Journal” 
leidimas. Prijungtas prie 
“Daily tfeivs” dienraščio.

Plėšikai pabėgo

Prieš netikruosius gy
dytojus

Cbicagoj policija pradėjo 
surašinėti visus gydytojus, 
kad tuo būdu surasti ir paša- 

i linti netikruosius gydytojus

LAKŪNAS COSTE NE
SKRIS PASKUI “GRAF 

ZEPPELIN”

NEW YORKO PASAULIO 
PARODA

“Draugas" atstovauja organlruotų 
katalikų minti, remia nuoširdžiai ka
talikiškas draugijas, sąjungas, para
pijas ir lietuvių kolonijas. “Draugas** 
džiaugiasi didele katalikų parama ir 
nori, kad toliau pasilaikytų tie prle- 
tellškl Jausmai.

36 A C 0 P Y
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XIV

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IŠ KAUNO DARBININKŲ ' sudaro rūpinamasis kita savo

GYVENIMO

U L. D. n

SU YLA BADĖSI PILVĄ

fabriką Vokietijoj, kurioj dar
bininkai gauna trisyk didesnį 

Būtų reikalas plačiau paka- atlyginimą ir dirba visas ge
lbėti apie KdUno darbininkų j šias dienas per savaitę, 
gyvenimą. Bet šį darbą tur
būt galėtų atlikti tik pats Sa
liamonas. Nes pasakyti ką no-, 
rs apie Kauno darbininkų gy-J
venimą yra labai sunku. Kau- j Kėdainiuos vienas batsiuvis 
ne yra daug darbininkų. Tas norėjo nudurti namų savinin- 
tiesa. Bet jų gyvenimo nema-, ką, smogė peiliu, bet tik šu
tyti. Klausimas kodėl nema- žalojo. Paskui rimoriška yla 
tyti? Ar dėlto, kad būtų už-.badė sau pilvą ir krūtinę. A- 
drausta žiūrėti į darbininkų bu nugabenti į ligoninę. “U.” 
gyvenimą, ar dėlto, kad būtų 
uždrausta Kauno darbininkų 
gyvenimą rodyti ? Kadangi 
skelbimuose tokio uždraudimo į 
neteko skaityti, tai nė neži-'

P-nas MILIUS “N. ŽO
DŽIO” REDAKCIJOJ

Lietuvis amerikietis veikė
jau, ar panašūs draudimai jas p. Milius demonstravo 
'gali būti. Bet vienas dalykas(“N. Žodžio” Redakcijoj spau- 
yra aiškus tai tas, kad apie dos atstovams ir in t’igmtn 
darbininkų gyvenimą nieko būreliui Lietuvos ir j .1 
netenka girdėti. Tarytum jis veninio nuotraukas. Nuotrau- 
ir nebūtų. Tuo tarpu darbi- kos užtektinai vykusios. “R.”
ninku skaičius Kaune yra la-! ____________
bai didelis. Bet dauguma jų1
laikoma, taip sakant, ant pa-! 
vadžio. Geriausį pavadį šį ka-

ATE1TININKŲ KON
FERENCIJA

rtą bus susukęs tur būt Po- Rugsėjo 28—29 d. Ateitini- 
nas Tilmansas. IŠ darbininkų nkų rūmų salėje įvyksta stud, 
atimta viskas, ką pirmiau da- ' ateitininkų konferencija. 
rbininkas turėjo, o ir darbas1 dimas Vra gautas. “R.” 
sumažintas iki 4 dienų savai-
tei. Kai darbininkai skundžia
si ponui Tilmansui dėl darbo, 
tai p. Tilmansas pataria jie
ms eiti į valdžią ir sudaryti 
atatinkamą sutartį su Estija 
ir kitomis valstybėmis, kad jo 
išdirbinius pirktų. Žinoma, 
taip juoktis iš darbininkų te
gali tik ponas Tilmansas, ku-

KĄ SAKO NEGRAS KON- 
GRESMONAS

NEW YORK, rugp. 23. — 
Kongresmonas De Priest, ne
gras iš Chicago, kalbėjo čia 
vienam negrų susirinkime.

Tarp kitko jis sakė:
“Niekas kitas negali jums

STIANGHAI, rugp. 23. — 
Kinijos valdžia dar daugiau 
kariuomenės siunčia į Mand- 
žifirijos-SilK'rijos pasienį. Be 
to, Mandžiūrijoj mobilizūbja- 
jni kareiviai.

SUKILO INDIONAI 
YUKUTANE

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Įžymus franeflzas lakūnas D. 
Coste pranešė, kad jis netu-, 
rįs noro vytis ir aplenkti or-Į 
laivį “Graf Zeppelin.” Bet 
jis pasirengęs per Atlantiką 
skristi į New Yorką.

Du pietinių parkų poliemo-, apgaudinėtojus 
nai ties Congress viešbučiu 
netikėtai užtiko du piktada
rius, užpuolusius vieną vyrą 
su žmona. j -----------—

Kilo apsišaudymas. Pikta-| NE\V YORK, rugp. 23. — 
dariai įšoko į savo automobi- Čia pasaulio parodą nutarta 
lių ir atsišaudydami drožė turėti 1935 metais. Darbuota- 
pietų pusėn. Policmonai paė- si už 1933 metus. Bet tais mė
mė taxicab ir vijos net ligi 42 tais Chicago j įvyks paroda.
gatvės šaudydami. Bet tie pa
bėgo.

Pakliuvo du prohibicijos 
agentai

Du prohibiciniai agentai,
Nesenai jis skrido, bet nuo sakoma, abu perdėm girti, be

Azorų salų turėjo gryžti, su
sidūręs su audra.

VENEZUELOJ REVOLIU- 
: CIJA SMARKEJA

MASSACHUSETTS’E
ŠALNOS

jokio “waranto” puolė sali li
ną, 175 No. Clark st., ir be1 nešiu, 
jokio reikalo viduj ėmė šau
dyti ir suėmė atėjusį j galiū
ną pašalinį žmogų.
' Prieš abudu iškeliamas ri-

BOSTON, Mass., rugp. 22. 
— Kai-kurias šios valstybės 
dalis palietė šalnos, ko nebū
ta per 32 melus rugpiučio mė-

VĖŽIO LIGAI KOVOTI

riam jo fabrikai Vokietijoj . .
, , . _ • 'Vadovauti, kaip tik toks kursdaug daugiau rupi, negu pasi ’ 1
mus. Iš kitos pusės p. Tilma>n Crowed ^atyb.ų.
nsas pamiršta, kad niekur pa-i ePr^y d® t° vlaa» kas j°ma 
šaulyje fabrikuos darbininkai t" ‘tt’1 L a lm 
nedaro sutarčių su svetimo-' kurs jums siųlo
mis valstybėmis. Negali tokių T*1* J“3’ Į“ 'želd
sutarčių daryti nė Lietuvos z,a' Nuo. t0 lsslsuktl “

POLICIJA KOVOJA 
ŽYDUS

JERUZALE, rugp. 22? — 
Vakar čia britų policija suar
dė vieno žydo laidotuves. Ke
liolika žydų sužeista ir nema
žas skaičius areštuota. Žyda
ms buvo uždrausta numirėlį 
lydėti keliu, kur galėjo juos 
pulti arabai. Žydai neklausė. 
Tad prieš juos panaudota jė
gos.

MEXIC0 CITY, rugp. 23. 
— Meksikos pusiausaly Yuku- 
tane sukilo maya indionai. 
Meksikos valdžia ton pusėn 
pasiuntė karo laivą.

viena priemonė: — Siųlomųs 
pinigus imti ir už tokį žmoj 
nebalsuoti. Tai atatinkamiau- 
sia bausmė.”

darbininkai. Bet visam pasau
lyje fabrikų darbininkai daro 
sutartis su savo darbdaviais. 
Norėdami sutvarkyti p-no Ti- 
Imanso sauvalę darbininkai y- 
ra įteikę atatinkamą pareiški
mą p. Ministeriui pirmininkui 
ir jau kelis kart tuo reikalu 
pas jį lankėsi. Byla perduo
ta ištirti vidaus reikalų mini
sterijai. Rezultatai dar nėra 
žinomi

REIKALAUJA NEPAGYDO
MUOSIUS NUMARINTI

PRAHA, rugp. 23. — Čeko- 
slovakų tautiniam gydytojų 
suvažiavime po ilgų ir karštų

Darbininkai "paduoda" |diskusi« i5"Pr*sla rcikalauti 
šit, pareiškimų, reiškia di-1 Cekoslovak.joje ,vesti ,stoty-

BOSTON, Mass., rugp. 23. 
Curacao, įmtas kaltinimas. Bet vargiai —Tarptautiniam fiziologų ko 

ngrese Harvardo Universiteto 
medikalėj mokykloj pranešta,

AVILLEMSTAD,
Olandų Vakarų Indijos, rugp.{jie bus patraukti tieson 
23. — Venezueloj revoliucija*

ATŠAUKS KARIUOMENES

LONDONAS, rugp. 23. — 
Pradėjus rugsėjo 15 d. Bri
tanija ir Belgija iš Pareinio 
pradės atšaukti savo kariuo- 
njenes, anot žinių iš Hagos.

547 asmenys Cook apskrity 
žuvo nuo automobilių šįmet 
ligi rugpiučio 22 d.

mi mą, kuriuomi einant būtų lei
džiama gydytojams nepagydo

kol-kas nenumalšinama. Anot 
žinių, revoliucijos vadai savo 
jėgas ruošia puoliman i(ofen- 
syvon).

Už svaigalų gaminimą
Suimta Mrs. Mildred Ar

nold, 25 m., 2620 Mihvaukee 
avė. Susekta, kad jinai gami
nusi alkoholį. t

kad išrasta atatinkami vais
tai kovoti vėžio ligą.

VENEZUELĄ PALIETE 
VIESULĄ

PAŠALINTAS IŠ KOMU- »
NISTŲ VEIKIMO,

---------- fik • KeU j»mlj P’4“ilrai “P'P14'kn?’d«iį palietė" didelė vk
1. — lĄe šė kavinę, 3955 No. Ashland,, zMrn(ronnQx Atliktn m,

CARACAS, rugp. 23. — 
Šiaurinę Venezuelos respubli- 

__ _ ___  ____  viešu-
MASKVA, rugp. 23. - IV šė kavinę, 3955 No. Ashland ^ (nragnMR) Anikta dideli 

čiojo komunistų įntemaciona^Aayp. Trys įtariami jau suimta. ••• • •
lo pildomoji valdyba iš ko-|Vk išnaikinimai

ūsai pa-! ^ismunistinio veikimo visai pa-

Apiplėšta kavinė

sprogdinta bomba ties
šalino Buchariną, kurs neti-*butu,;S915 S. State gat., kur 
ki kapitalizmo puolimui ir pa-'parduotiems automobilių dn-

LINCOLN, Neb., rugp. 22. 
— Vakar popiet čia į keletą 
metų buvo šilčiausia diena.

šaulio revoliucijos pavykimui. • lyg. : . Buvo 104 laipsnių šilumos.--- 4 • *

delio pageidavimo, kad vy
riausybė leistų patiems darbi- . . ,

. , i - j muosius žmones numarinti,ninkams rasti budus susitarti, , , , ___ M . ..
su ponu Tilmansu. Jei darbi- ka<l ta0 bodu ji*
ninkai būtų tikri, kad vald
žios organai netrukdys jų ini
ciatyvos, tai patys darbinin
kai taip sutvarkytų reikalą, 
kad p. Tilmansas tuojau už
mirštų visokius postringavi
mus apie sutartis su Estija, 
ir kuo greičiausiai grąžintų 
darbininkams pirmiau turėtas 
sąlygas ir darbas eitų visas 
6 dienas. Tą receptą žino jr 
pats p. Tilmansas, tik bijo jj 
išimti iš kišenės. O tą baimę

ms kentėjimus.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Saulėta, vėsiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sti H 1.35 
Francijos 100 franku J.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22 
Vokietijos 100 markių .3.80
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Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- 
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Bkslul pašto ienklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 sal.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B 
vaL po piet.
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DIENOS KLAUSIMAI
MOTERYS SUSIPRANTA.

Šiuo klausimu “Laivas” rašo:
Nedoras ir palaidas gyvenimas brangiai 

atsieina. Jis praryja didžiausius turtus ir lie
ka nepasotintas. Jis yra lyg tos faraono sap
no sudžiuvusios karvės. Jos prarijo septynias 
riebiąsias ir liko sudžiuvusios ir susisukusios 
kaip pirma.

Prie žmonių gyvenimo nedorumo ir palai
dumo labai daug prisideda moteriškoji lytis. 
Ne ji viena, žinoma, kalta, bet iš jos pusės 
yra labai daug kaltės.

Moterys siekia laisvės -visose gyvenimo 
šakose. Čia nebūtų dar nieko bloga, jei jos 
atsimintų savo silpnybes ir ginkluotųsi prieš 
jas.

Šalę kitų moteriškosios lyties silpnybių

I»W

I

Penktadienis, Rugp. 23, 1929

kių Susivienijimas savo metiniame suvažia
vime išnešė daug naudingų nutarimų. Juos 
pasiryžo vykdinti gyvenimam

Pirmoje nutarimų eilėje stovi rezoliucija 
prieš dabartines madas.

Susirinkusios moterys apgailestauja, kad 
labai daug merginų ir moterų palinko daryti 
parodų iš savo kūno nekuriu dalių, ypač kru-

FEDERACIJOS 19 KONGRESAS.
II Posėdis.

Antrasis posėdis prasidėjo 
4:30. Viso draugijų atstovų 
dalyvauja 143, neskaitant sve
čių. Salė pilna. Eina Centro

tinęs ir kojų ir kitų. dalių. Jos todėl tapo valdybos pranešimai. Kalba 
versme pagundų kaip suaugusiems taip ir C. Valdybos Pirmininkas kum 
jauniems vyrams. ' Albavičius, kiti valdybos na-

Apgailestauja ir tai, kad daugybė mergi- riai. Duoda smulkų pranešimų 
nų ir moterų nešioja drabužius iš permato
mos medžiagos.

Moterį} Susivienijimas nutarė prisidėti 
prie plačiausio visoje Amerikoje veikimo į- 
vesti moterų, drabužius, kurie nors bus “mad-
ni”, bet padorus. Jie neužgaulios padoriųjų1 kiek ir kaip darbavosi šiais 
žmonių jausmų ir nekels gundinančių jaus- j metais lietuvių katalikų vi
nių kūno garbintojuose. į suomeninio veikimo širdis —

Gimdymų Kontrolė. Federacija. Posėdis
Katalikų Moterų Suvažiavimas pripažino, 

kad plačiai Įsigyvenančioji gimdymų kontro
lės/praktika yra “naujųjų pagonų filozofi-j

ir apyskaitų Federacijos Sek
retorius p. K. Krušinskas. Jo 
pranešimas telpa “Drauge” 
atskirai. Todėl čia nerašysiu. 
Iš to raporto galima matyti,

baigėsi

, 1 Vice-Pirm. — Leonardas 
Šimutis, Chicago, UI.

2 Vice-Pirnu — Juozas P. 
Mačiulis, Brooklyn, N. Y.

Iždininkas — kun. Jonas 
Švagždys, Brockton, Mass.
. Sekretorius — Kazys J. 
Krušinskas, Brooklyn, N. Y.

Reviz. Komisija: kun. Jonas 
J. Jakaitis, VVorcester, Mass.j 
kun. Dr. Jonas Navickas, Hins 
dale, 111., p-lė Jozė Leonaitė, 
Woreester, Mass.

Pernai Federacijos valdyba, 
norėdama prisilaikyti didžiau
sio taupumo, nutarė: pilnai 
apmokamo sekretoriaus nelai
kyti, bet primokėti už Federa-

jonai specialio aukų rinkėjo JOHN GARLAND POLLARD 
po kolonijas nebuvo paleidę; 
pasitenkinta viėn pačių kolo
dijų prijautimui. Viso Bernai
čių Kolegijai aukų gauta 
$674.22.

Moksleivių reikalai.
Nesant lėšų moksleivių šel

pimo reikalams, nes gavusieji 
paskolos, nors jau keletas me
tų savarankiškai gyvena, bet 
paskolos netik kad negrųžina, 
bet ir Į laiškus neatsako. Tai
gi, neturint lėšų, prisėjo atsa
kyti prašantiems paskolos — 
pašalpos; Juozui Bulevičiui ir:
Juozui Kadzavičiui; Kazys1 
Vaškevičius dar tik pridavė! 
savo prašymų. 1

Europiečiai gavusieji pas-

5:45.

SEKRETORIAUS RAPOR
TAS.jos,” labiausia doriniai įžeminantis išradimas.

Ta praktika stato žmones žemiau gyvu
lių ir lygina su velniais. Gyvuliai, elgdamiesi 
sulyg Dievo jiems nustatytų gamtos Įstatymų, 
nevartoja gimdymų kontrolės. Priešingai gim
dymo užduotį pildo šventai. j Lietuvių R. K. Federa-

Žmonės, kontroliuodami gimdymų, išvien t cįjos Valdybos.noru, man teko 
su velniais žudo sielas ir patys tampa velnių Įgarbės būti Federacijos Cen-

Am. Liet. R. K. Federacijos 
XIX Kongresui.

Gerb. Kongreso Atstovai:

vergais, gyvendami nuolatinėje paleistuvyr- 
bėje.

Žmonija apsirinko savižudybės kelių. Ve-;Kongreso atstovams Federaci- 
dusiųjų paleistuvybė žudo juos, žudo jų svei-Įjos Sekretoriato darbų apy- 
katų, yra priežastimi įvairių naujų ligų, ko- j skaitą.
kių vedusieji seniau nežinojo. I Federacijos valdyba.

Mažinimas šeimynos narių skaičiaus ne Į Tuojau po Federacijos-Kon- 
tik kad neduoda geresnių ir sveikesnių visuo- toje pat svetainėje „au-
menei narių, bet duoda eilių eiles išlepintų, Į jaį igrinktoji Federacijos Val- 
išgverusių, fiziniai paliegusių, doriniai page-i lvba padarė savo susirinkimų 
dusių žmonių. Tai nauja žmonijos savižudy-! įr pasįskirstė pareigomis 1928 

-1929 m. sekamai:

tro Sekretorium, todėl man 
priseina patiekti gerb. XIX

kolos: kun. P. Karalius grųži-

Nominuotas kandidatu į 
Virginia gubernatorius. Pol- 
lard yra demokratas, Al. 
.Smitli’o opozicionierius.

cijos reikalų vedimų- $50.00 lno gautųjų paskolų $150, 
mėnesiui pradedant rugsėjo 1 Uršulė Urnežiutė Star- P-

bė
Katalikių Moterų Suvažiavimas nutarė I 

yra jų žymiausia silpnybė — yra ganįojimosi įvairiausiais budaįs kovoti tų baisių nelaimių Ambotas - 
paskui madas. 1 Prieš* “ gundymų kontrolę. - ' * ‘

Mada daugybei moterų brangesnė už jų 
tėvus, už vyrų, vaikus, brangesnė už dorų, net 
už religijų ir Dievų.

Nors mada butų nepadoriausia. Nors ji 
butų smerkiama Bažnyčios ir visų padorių 
žmonių, tai vienok labai daug moterų to ne
žiūri ir laikosi mados.

Šių dienų moteriškųjų rūbų mada yra la
bai nepadori, šlykšti. Ji daugiau tinkama vie
šoms paleistuvėms, viliojančioms vyrus Į 
ištvirkimų negu šiaip moterims, o itin ka
talikėms.

Daug gimdymų kontrolės šalininkų ir 
šalininkių teisina tų pragaro išradimų' men
kais uždarbiais, pragyvenimo sunkumu ir 
kitais panašiais argumentais.

Bet tai yra tik dangstymas dorinio ban- 
krutijimo, palaidumo, nenoro eiti savo parei
gas.

Daugelį žmonių laiko sukaustęs didžiau-

Dvasios Vadai— kun. Jo- 
.rtford, Conn.

Pirmininkas — kun, Ignas 
Albavičius, Chicago, III.

d., 1928 nu
Centralinės organizacijos į 

Federacijos Tarybų nuskyrė: 
A. L. R. K. Moterų Sųjunga: 
S. Sakalienę, A. Nausėdienę, 
S. Subatienę; Am. Liet. Dar
bininkų Sųjunga: A. 0. Avižy- 
nį; Lietuvos Vyčiai: L. J. Ši
mutį.
Am. Lietuvių Katalikų Kultū

riniai Reikalai.
Pereitam Kongresui jokių 

specialių vajų nenuskyrus, to
dėl vien per spaudų atsišau
kimais raginta aukoti Seserų 
mokytojų Kongregacijoms, gi 
Bernaičių Kolegijai raginta 
skirti Vasario 16 dienos ap- 
vaikščiojimo pajamos. Nors 
Bernaičių Kolegijos reikalin
gumų, rodos, visi turėtų su
prasti ir savo lėšomis jų pa
remti, bet vis-^iį didelio prie
lankumo neparodyta, gal, ir 
dėlto, kad patys Tėvai Mari-

Emilija Vileišienė, a. a. 
!Dr. A Vileišio žmona. Atvy- 
Įkus vilniečių atstovei Federa

^cienė dalį — $50.00.

Šv. Kryžiaus ligoninės kam
bario įrengimo reikalas.

Pereitas Kongresas nutarė mar§ru^ Rytinėse valstijose; 
Federacijos vardu įrengti vie- dabar garbingoji darbuotoja 
nų kambarį Šv. Kryžiaus lie- }anko vakarines valstijas. Su- 
tuvių ligoninėj, Chieagoje, bet, rįnktos aukos palikta jos nuo- 
atvykus vilniečių atstovei, gįuraį. gįųStį jas tiesiog Vii* 
vėliau kilus Lietuvoje badui, nįun, ar, užbaigus maršrutų, 
rinkliavos nukreiptos kita
vaga, gi ligoninės reikalas pa
liktas tolesniam laikui.

Šiaip įvairiais svarbesniais Į

cijos Sekretoriatas surengė 
gerbiamai viešniai prakalbų

vežtis su savim. Dabar atsto
vė pati priima aukas ir jas 
siunčia Vilniun.

Minint Vilniaus lenkais už
klausimais rašy ta spaudoje! grobįnio sukaktuves, spalių 9 
ir raginta juos paremti. įd( auky Vilniaus naSlaičiams 

Lietuvos šelpimo reikalai. i',rauta $292.80
Jau pereitame Kongrese bu- J spandoje pa-

vo ..mėta, kad Vilniaus Lab- lcistas! paskal buk Federa. 
darių Dr-jos Komitetas žada cija u- mariruto 8urongilua 
atsiųsti savo atstovų Arneri- inianti net
kon parinkti , aukų Vilniaus HaL Taį yra grynas prasilna. 
našlaičių šelpimui ir jų lavini-' s _ ir noraa
mui. Tokiu atstovu -atvyko kenkH vilniečių atstovės dar- 
senai žinomų vilniečių tarpe' buotei Fcderacija jokio aw. 
visuomenės darbuotojų gerb. nėra

Ima kovoti.
Padorios moterys pamatė

durnasis laisve, skleidžia palaidumų- Jis pa
juokia moterų kuklumų,»niekais verčia skais
tybės dorybę ir šeimyniškų drovumų.

Iš to eina jaunųjų palaidas gyvenimas ir 
moterysčių suirimas — divorsai.

Daugeliui jau nėra nieko šventa, nieko

reikalavusi, nes
----------- ----------- ---------- ' • - -* vilniečių reikalus Federacija
o daugiausia telpa nedoriausių atsitikimų ii-' visados kuokarščiausia rėmė ir 
giausi ir interesingi aprašymai. rems.

Tokiais skaitymais besimaitindama jau
nuomenė neturi jokių idealų, kilnesnių min
čių. Ji tik užsėmus savim. Savimeilė jos požy

sias tinginys. Jie nori ragauti ir apsiėsti vi- gerbtina. Kuomet prie to įsitikrinimų prieina 
šokiais pataikavimais sau, naudotis visokiam; :motervs, tuomet visuomenė gali laukti tik 
siais patogumais. Gi tanj skersai kelių stoja baigenybių ir galutino sugriuvimo, 
šeimyna. Lodei jos vengiama. i Moterų Susivienijimas apgailestauja, kad

j Vengimas skaitlingesnės šeimynos nei Į dabartinių laikų jaunuomenė katalikiškų kny- 
prie kokių vieno nepadarė turtingu. Paprastai ne šeimy-' gŲ įr laikraščių neskaito. Ji neturi jokio su-

nedorybių veda šių dienų moterų rūbų ma- , nos reikalai žudo turtų, o tik gyveninio pa pratimo apie katalikų Bažnyčios ir katalikų 
visuomenės veikimų. Ji prisisėmus įvairiau-da. laidumas.

Jos jau stojo kovon su tuja nelemtąja ' Amerikos Katalikių Moterų Susivieniji- šių keistų žinių ir supratimų apie katalikybę 
mada. mas toliaus pasmerkė tąjį “apgavingų ir ne-Į iš “mėšlinių” laikraščių, kuriuose viskas tel-

Štai Amerikos Tautinis Moterų Katali- tikrųjį moterų išsiliuosavimų.” Jis dangsty-'pa, ir kas gera ir negera, kas dora ir nedora,

ŠVENTOJI TERESĖ
viskų, kaip atsitiko su musų tėtuku pas- savo širdies daug nepririšk, nes jaučiu, 

kad šiam pasauliui tik trumpam laikui j 
skirta. Mano misija jau arti galo, bet,

mis.

Šiaurės Lietuvos badaujančių 
šelpimas.

Pereitos vasaros lietus supu-
. . . . . . .. dė šiaurinės Lietuvos ukinin-Ar jaunųjų tėvams gerai ar negerai, jiems * .. . a ,

- T- i • v x j kų sėjų. ir dėlto kilo toje da-nerupi. Jie valgo tėvo sunkiai uždirbtų duo- , ... . T * "v. , . . lyje badas. Am. L. R. K. Fenų, nei kiek tėvui neuzjausdanu. ;. .
T . ... . . , ... . . deracija kviete savo skyrius
Jų daugeliui nerupi darbas, o tik palai-x._.____ .________________

das tinginiavimas.
Moterų Susivienijimas nutarė remti pa- 

saulionių apaštalavimų, apaštalavimų su pa
galba geros katalikiškos spaudos.

Lietuvėms katalikėms moterims panašiais 
keliais tenka eiti, nes visuomenės ligos visur 
tos pačios. ' (Tųsa ant 4 pusi.) 1

i ir šiaip visuomenę organizuoti 
aukų rinkėjų burius. Chica- 

! giečiai pirmieji tokį šelpimo 
j Komitetų iš Fed. Apskrities 
suorganizavo ir daugiausia au 
kų tam tikslui surinko.

PENKIŲ AKTŲ DRAMA

Parašė Kun. J. R. Mačiulionis, M. I. C. 

(Tųsa)

ELENA (Nusiima velionų). Atleisk 
man, Terese, tai tik išbandymui aš taip 
pasielgiau.

LORETA. Neužsigauk, Terese.
PULCIIERIJA. Tai tik tai buvo bai- 

kos.
GABRIELĖ. Atleisk mums, Terese.
ONYTE. Eikime pažaist, Terese.
JULYTĖ. Eik šen, Terese.
TERESĖ. Mergaites, aš nepykstu, 

džiaugiuosi esant jūsų tarpe ir jus visas 
myliu. Dabar galime eit padainuot (Išei
na).

(Uždanga).

TREČIAS AKTAS.

(Teresė sėdi ir rašo prie stalo; ant 
stalo kryžius; Sesuo Genevaitė, Celina 
piešia). į

TERESĖ. Sesute, papasakok man

kutinėse valandose čia, žemėje.
SESUO GENEVAITĖ. Tėtukas mi

rė palaimintų mirtimi. Prieš pat mirtį 
mažai tegalėjo kalbėti; manęs prašė, kad 
paskaityčiau jam iš Evangelijos knygos. 
Tat, kų prašė, tų ir skaičiau. Jam nenu
sibodo klausyt, o man skaityt. Galų gale, 
žiūrėdamas į kryžių, atidavė savo sielų 
Dievui. Mes visi atsiklaupę pagiedojome 
“Libera”. Viešpatie, duok amžinų atsil
sį tam, kups mus užaugino.

TERESĖ. Ir šviesybė amžina tegul 
jam šviečia (Sesuo Genevaitė apsiver
kia). Neverk, sesute, taip Dievas surėdė. 
Aš, gal, kalta, kad Jėzaus maldavau to
kios malonės, nes šiandie mudvi nesi
džiaugtume šioje vienuolyno karalystėje, 
jeigu kitaip būt Dievas tėtukui skyręs. 
Nusiramink, atsimink,- kad danguje ne
trūksta džiaugsmo, o tėtukas tikrai dan
guje.

SEŠUO GENEVAITĖ. Dabar tu, se
sute, busi mano suraminimu ir prie ta-

sesiite, ir danguje būdama aš tavęs ne
užmiršiu, tu man visuomet busi brangi. 
Aš už tave melsdav'ausi ir melsiuosi ar 
čiu, žemėj, ar tenai, kur musų tėvelis 
džiaugiasi tobuloje laimėje — danguje 
(Rašo valandėlę). Jau, turbut, bus pas
kutinės inintys šiai mano knygai, šian
die tiek daug gražių minčių turėjau, bet 
šios paskučiausios tai mano sielos di
džiausias troškimas.

SESUO GENEVAll’Ė. Paskaityk 
man jas, sesute, leisk ir man su tavimi to
mis mintimis pasidžiaugti.

TERESĖ (Skaito). Koks tai kilnus 
kunigo luomas! Su kokia meile, o Jėzaj] 
aš Tave nešiočiau mano rankose, lyula 
mano balsas Tave pašauktų iš dangaus! 
Su kokia meile Tave dalinčiai^neloms! 
Ir aš norėčiau dirbti sieloms^aip pra
našai, pamokslininkai. Ir a.š norėčiau ap
eiti žemę, išgarsinti Tav<vvardų ir pas-

vęs man nebus sunku, kad ir ilgai čio- > tatyti ant netikinčių laugR> Tavo garbin- 
nai reikės gyventi. ' Į gų kryžių, o mano NunBlėtasai! \ ienos

TERESĖ* Bet, sesute, prie manęs 1 misijos man neužtektų norėčiau taip

put skelbti Evangelijų visuose pasaulio 
kraštuose. Aš norėčiau butr misijonoriu- 
nti ne vientik keletu metų, bet nuo pa
saulio pradžios iki pabaigai. Jeigu aš ži-. 
noeiau, kad danguje nebegalėsiu pagelbėti 
sieloms šioje žemėje, aš noriu būti čia 
nelaisvėje, negu ten, namie.

SESUO GENEVAITĖ. Paskaityk 
dar daugiau tokių gražiių minčių, sesute, ir 
savo troškimų.

TERESĖ. Aš norėčiau būti kankinė! 
Kankinė, tai nuo pat jaunų mano dienų 
mano siekis! Šis troškmns iv pasiliko su 
manim čia, vienuolyne. Bet da prisideda 
kita paikybė; aš trokštu ne vienos rųšies 
kentėjimų. Kad mane patenkinus, aš no
riu visų. Kaip Tu, mano garbingas sužie
duotini, norėčiau būti plakta, prikryžiuo- 
ta. Aš norėčiau numirti kaip Šv. Baltra
miejus; kaip Šv. Jonas aš norėčiau būti 
įmesta į verdantį katilų; kaip šv. Ignotas 
aš trokšu būti sudraskyta žvėrių danti
mis, kad galėčiau tapti tinkama Dievui 
auka. Su Šv. Agniete ir Šv. Cecilija no
rėčiau savo galvų paguldyti po kirviu ir

SESUO GENEVAITĖ. Sesute, gana, 
gana, tie troškimai tave gali numarinti!

TERESĖ. Mirti1 iš meilės yra gar
binga; Kristus ir-gi iš meilės mirė (Skam
bina).

SESUO GENEVAITĖ. Eisiu į pamo

kų, bet, sesute, tu per greit nerašyk, pa
silsėk nor truputį (Išeina).

TERESĖ (Ima kryžių nuo stalo į 
rankas ir klaupiasi). O, kryžiau, tu ma
ne išmokinai paslaptingos meilės; tu ma
ne išvedei iš tėvelio pastogės, tu atida
rei man Karmeličių vienuolyno vartus; 
tu apvilkai mane šiuo skaisčiu rubu; tu 
uždegei mano širdyje begalinės meilės 
ugnelę; tu mane traukte trauki vienytis 
su Jėzumi šv. Mišių Aukoje; tu neapri
botų džiaugsmų gaivini manyje; tu atra
kini man amžinosios laimės vartus; tu 
duodi paišinti man mano Mylimąjį; tu 
mano visa laimė! (Bučiuoja ir gieda). 
Kryžiau šventas, visų medžių 
Vienas tu pagarbintas;
Tokio girios neišželdys žiedais, lapais 

želmenų

kaip Joana D’ Are ugnies apimta garbinti J Saldžios vinys, saldus medy, saldžių naštų 
Jėzaus vardų. i JT (Uždanga)
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Visus “Draugo” Skaitytojus, 
Visus Prietelius, Rėmėjus, 
Visus Lietuvius Biznierius, 
Visus Musų Profesionalus, 
Visą Musų Inteligentiją,

Visą Gerb. Dvasiškiją,
Visas Draugijas, Organizacijas, 
Visą Musų Jaunimą,
Visus Darbo Žmones,
Žodžiu, Visus Chicag os

Ir Apielinkės Lietuvius Į

PASKUTINĮ 1929 RUDENINĮ

BERGMAN’S D?
Riverside III

BUS DUODAMOS DOVANOS
Nes: “Draugas” Yra Visiems 
Draugas; Visiems: Draugijoms, 
Organizacijoms, Kliubams, 
Net Pavieniams Asmenims 
Veltui Patarnauja.
Todėl — Paremkime

“DRAUGĄ”
Piknikas Prasidės 11 vai. ryto

Griež p. Simučio Orkestrą
RENG. KOMISIJA
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D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

ti stebėtina. Tokios pažangos 
nebuvę nuo karo laikų. Tai e-

________ santi istorinė pažanga.
tie City, N. J., įvyko į Jis P^pažįsta, kad Šaly e 

cos Darbo Federacijos *ama dar dauS ir nedarbo, 
josios valdybos narių su nemažai darbininkų tarpe 

kas metai atlie-
pinn abelnų
išmetimų suvažiavimų. į ««- s

klos suvažiavimuose- po-'.«**» P.,Green darbininkų naa, 
ima apie nusistatymus,
laikomasi abelnuose su-

FEDERACIJOS PRE- 
bENTO RAPORTAS.

>Įdie apie tai praneša plačiųjai 
visuomenei. Štai svarbiausios 

,ištraukos iš jos pirmojo pra
nešimo.

J. Amerikos Valstybėse yra 
ligi 2,500,000 meksikonų atei
vių darbininkų. Apie 2,000,-
000 jų gy vena keturiose Mek-

muose ir tiems suva- 
ams pagaminami pra- 

nai apie Federacijos ir 
ai apie organizuoto dar- 
ųdėtį. *
įdybos narių suvažiavi
me savo raportų patiekia 
.dentas. Šįmet prezidentas 

ė labai įdomų ra- 
riuomi daug kas ne- 
tsistebėti. Ir štai ko-

>rte pareiškia, kad šį-, 
^anizuotam darbui esu 
'svarbus metai. Visose 

a pramonėse darin
is be streikų padidinti 
tsniai. Jam taip pat ne
girdėti, kad šįmet kur- 
larbininkams užmokes-
įtų mažinami.

Green sako, kad auk- 
Kmokesnių pažanga esan-

IYER ASPIRIN” 
TIKRAI SAUGUS

skurdo. Bet tas menkniekis
Federaci-; palyginus su didžiuma.

! Antai ant geležinkelių, nu- 
'rodo
idai daugiau ir daugiau milio- 
nų dolerių išleidžiama. Tai mi
nioms gerbūvis.

Toks tai preaidento Green 
pranešimas. ;

Tokios nuomonės apie dar
bininkų gerbūvį yra ir visi tie, 
kurie darbininkus išnaudoja.

Toli kitokios nuomonės yra 
Nacionalės Katalikų Gerovės 
Konferencijos Socialės Akci
jos departamentas. Šis pažymi, 
kad šiandie milionai ir milio- stybes. 
,nai darbininkų negauna už 
darbų teisingo užinokesnio. 
kas atatiktų šių dienų gyve
nimui. Aukštus užmokesnius 
šiandie gauna vien statybos 
amatninkai ir nedaugelis kitų, 
kaip tai įvairios rųšies eks
pertai ir mechanikai.

Einant Darbo departamen
to biuro paduodamomis sta
tistikomis, šiandie maistui mo
kama apie 59 nuošimčiai dau
giau, negu pirm karo. Kad 
tai brangenybei nėra šiandie 
proporcionalių uždarbių, kiek-

sikos pasienio valstybėse ir 
Čoloradoj. Likusieji gi yra pa
siskirstę po įvairias šalies da
lis.

Visus meksikonus ateivius 
reikia padalinti į dvi grupes: 
viena jų, tai meksikonai atei
viai, kita — tai čiagimiai ne
turtėliai ispanai. Meksikonų 
ateivių didžiumų sudaro, taip 
vadinami “ peonai ”, ty. bau
džiauninkai. Į šių šalį juos 
yra patraukę agentai, žadėda
mi gerus darbus ir puikius 
uždarbius. Gi ispanai betur
čiai — tai senovės ispanų ai
niai. Tie ispanai gyveno dar 
toli pirm to, kada tos terito
rijos prijungtos į J. Am. Val

Nėra lengva tarp tų abiejų 
grupių rasti skirtumų. Visgi 
jų yra. Nežiūrint to, jų gyve
nimo padėtis yra vienoda. 
Kaip viena, taip kita grupe gy 
yena vienodose sųlygose. Jom 
abiem trūksta tikybinio išsila
vinimo ir apšvietos. Abi gru
pės katalikiškos ir Bažnyčios 
stipriai laikosi, bet taip pat 
abi begalo išnaudojamos 
skurde gyvena.

ir

Kam teko kartu su meksi
konais dirbti arba jų padė
tį studijuoti, tas patyrė, kadvienas darbininkas tai gerai i , ...
šioj saly meksikonai pasiliks

[be baimės kaip nurodyta 
“Bayer pakelyje”.

Does not af fect 
the Heart
nematote “Bayer Kryžių" 

akelio ar pilių, tai jus negan- 
kro Bayer Asplrln. kuris yr« 
ų užtikrintas saugus Ir gy- 

Uurodytas per virS dvlde-
penkls metus dėl

Galvos Skausmo
Itis Lumbago

Skausmo Rumatlzmo 
ilgljos Skausmų

į ate vienam neatdarytam "Bay- 
pakelyje randasi nurodymai, 
įly dvylika pilių kainuoja kele- 
»ntų. Vaistinėje tai-gi parduo- 
Įonkose po 24 Ir 100.

tas Egzaminas
5.00 TIKTAI $5.00
EGIALISTA8 

nenusiminkit, bet eikit
rą specialistą, ne pas koki 
ėlį. Tikras specialistas, ar-

^rofesorius, neklaus jūsų kas 
kenkia, ar kur skauda, bet 

tkyg pats, po pilno lšegzaml- 
tmo. Jus sutaupysit laiką Ir 

ilgus. Daugelis kitų daktarų 
klėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
neturi reikalingo patyrimo, su- 

lymul žmogaus kenksmingumų, 
ao Ratilo — Scope — Raggl 

ty Roentgeno Aparatas Ir Vi
tas bakterlologlflkas egzamlna- 

kraujo atidengs man Jūsų
Irias negeroves, ir jeigu ai pa
lu jus gydyti, tai jūsų sveikata 

imas sugryfi juras taip kaip 
vo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 

skilvio. Sarau, inkstų, o-los. 
nervų, ilrdlea, reumatla- 

t kirminų, uždegimo žarnų, sll- 
plaučlų arba jeigu turit ko- 

užslsenėjuslą. {atkerėjusią, 
ihliką Ilgą, kuri nepasidavė 
gabiam šeimynos gydytojui,

stldėiiokit neatėle pas mane.
J. E ZAREMBA
8PBCIALI8TA8 

Inėjlmaa Rūmas 101*
,W. JACK8ON BOULEVARD 

Arti State Gatvės
Įso V&landoa: Kuo 10 ryto Ikipi, ! , V i a. ■

IMedėliomJg nuo 10 ryto Iki 1 
PO pietų.

gesnis už kitus. Dažniausia 
kontraktuojamos jų visos šei
mynos įvairius darbus atlikti.

įvairiausiais budais meksi
konai išnaudojami. Kai-kurie
.darbdaviai, duodami jiems
darbo, nuo jų paima ateivy-1
bės raštus ir tuo, budu juos 
varu verčia dirbti darbus. 
Daugelis meksikonų, kad at
gauti tuos savo raštus, pri-

ši prabanga yra nuodėmių pri 
žadintoja ir nuolatinė nelaimių 
^pradžia; ji tvirkina pavienis 
asmenis ir ardo šeimynas; ji 
traukia į pražūtį didžiausių 
sielų daugybę. Kadangi ši yda' 
nemažai siaučia ir katalikų 
tarpe, tat nekutalikams daro
si papiktinimas (L. 146. N.

Pirmų pirmiausia mes tiki-
versti kreiptis į savo konsulį niės pagalbos nuo Bažnyčios 
ir tik pastarojo pagelba šis-į kunigų, kuriems Dievas sutei-

kė pareigas žodžiu lavinti ar
ba mokinti žmones ir užves
ti juose dorus papročius. Te 
gul jie niekuomet neliauja' 
smarkiai (fortiter) šaukę prie 

iįšais girtybę ir visas girtybes 
progas tvirtai pasistengdami.

to, kadangi žodžiai 
tiktai paskatina, o pavyzdžiai 
patraukia, kunigai patys, kaip 
sako Šv. Paulius Apaštalas, 
privalo būti iš širdies savo a- 
velių paveikslu, tebūnie blai
vumo do^bės pavyzdžiu.” 

’,(N, 261).
miestuose, kur yra daug niek- į ])a daugiau ri,il;ill žinoti> 
sikonų, laMarybės organiza- į kad Galva ir Kris.

taus ant žemės vikaras nesy-

tas atsiekiama.
Kiti dirbę kelias savaites 

norėtų kitur persikelti. Už tai 
jie neapmokami ir dar jiems 
grųsinama, kada reikalauja 
Užinokesnio.

Su meksikonais darbinin- 
,kais darbe apsieinama nežino- J Negana 
niškai. Jie verčiami dirbti sun 
kiaušius ir aršiausius darbus.
Ir kada pagaliau už tai pigiai 
apmokami, galima įsivaizduo
ti, koks jų gyvenimas.

Menkai uždirbdami, gyvena 
nešvariose lindynėse. Tuose

FEDERACIJOS 19 KON
GRESAS.

( Tąsa nuo 2 pusi.)
Kun. P. Karaliaus misija.
Atvykus Amerikon gerb. 

kun. P. Karaliui, Ateitininkų 
namų įrengimo reikalu, nors 
Federacija jo misijai kraščiau- 
sia pritarė, bet, esant dviem 
kolektoriam, _ trečio nebuvo 
kaip skelbti, taigi palikta su 
juo susitarus, kad kun. Ka
ralius pats pasigamins ' sau 
maršrutų, gi Fed. gelbės vien 
moraliai, kur tiktai bus gali
ma. '

Federacijos iždas.
Gauta per metus pa

jauni viso .......... $2,430.44

sos

cijos turi vilkti didelę naštų. 
Kai-kur jie viešose užeigose 
niekinami ir pašiepiami, ki
tur net į teatrus neįleidžiami.

Taip išnaudojamų ir nieki
namų žmonių nei nekalbink 
liktis šios šalies piliečiais arba 
persiimti šios šalies kultūra.

Darb.

NIEKAS NEGALI.

kį Pilnosios Blaivybės broli
jas apdovanojo apaštališka 
palaima ir Bažnyčios atlai
dais, o pop. Pijus X pats sa
vo ranka parašė kasdieninę 
formulų arba maldelę pakar
toti arba atnaujinti prižadus— 
visai neragauti jokių svaiga
lų ir už kiekvienų pakartojimų 
tos maldelės suteikė po 100

Išmokėta ..................... 2,235.<M
Balansas pinigais .. $195.40

Be to vertybinėmis popie- 
riomis sudėta bankoje, safe 
deposit box’e:

Lietuvos Laisvės Paskolos 
Bonų su % už 1928-29 fli. $6,- 
000.00.

L. D. S. Paskolos nota $5,- 
000.00.

Lietuvos L. P. Bonų kupo- 
nai $180.00.

U. S. bonas ir W.S.S. $185.00
Šerais $460.00.
Raštai nuo šėrų $150.00.
Viso $11,975.00.
Pinigais $795.40.
Viso $12,170.40.

BĮ

, < J

/J

žino. i, i į
, Geležinkelių kompanijos dau
gelį milionu dolerių daugiau . .......
v ... . ... i k- • i dyn ir kitu tautų darbininkaišiandie išleidžia darbininkų J . - * . .

, ... . t, . , • i •« . ten jų negali pakeisti. Ne vie-apmokejimui. Bet Kiek iš tų J h 1
... , , . . •• i ,ni vyrai meksikonai dirba,milionų tenka pavieniui dar- ' J

........ , .Dirba ir ju moterys ir vaikai.Liniukui, jei jų yra šimtai tuk 1 J
. .. AT i Visi pigiai apmokami, kuometstancių. Nepagerinsi darbimn-,-. 1 1 , ’

kui būvio prie skurdaus „^gyvenimas jiems nėra pi- 
darbio prikerkdanias kelis cen
tus darbo valandoje arba ke- 
iiolikų centų darbo dienoje.

Milionierius J. Raskob an
tai pareiškia, kad kiekyvienas 
žmogus gali pasilikti turtuo- i 
liu, tik tegul jis kas mėnesį 
per 20 metų įdeda bankon po 
15 dol. Bet visas vargas tame, 
kati darbininkas kas mėnesis 
negali turėti atliekamų nuo 
pragyvenimo 15 dolerių. i 

Am. Darbo Federacijos pre- j 
zidento Green pranešimas a-1 
;pie geruosius darbininkams1 
laikus visais žvilgsniais yra 
labai įdomus.

visados. Kai-kuriose pramonė
se jų skaičius nuolat eina di-

Aguona.

MEKSIKOS DARBININKAI 
J. AM. VALSTYBĖSE.

Nacionalės Katalikų Gero-1 
vės Konferencijos Socialės Ak j 
cijos departamento atstovo; 
Miss Liana E. Bresette skel-l 
bia apie meksikonų darbiniu-: 
kų padėtį J. Amerikos Vals-! 
tybėse. Jinai tų žmonių pado ' 
tį nuodugniai ištyrė ir aian-

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.

Štai būdas greitai Ir lengvai nu. 
raminti ir užmigdintl veikianti val
ką. Tai būdas, kur| daktarai ln-1 
dorsuoja ir milionai motinų prlpa- j 
žino saugiu ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmcnlnės, gardžios 
Fletcherio Castorijos, nuramina ne- I 
ramiausia kudik) ar valką ir užsnlg- Į 
do ) keletą minutų! O nuo dieglio, : 
sukietėjimą, slogų nėra lygios Cas- j 
torijai. Chas. H. Fletchorlo parašas 
yra ženklas tikras Castorloa Vengk 
imitacijų ir buk mugue.

------------ ' ! dienų atlaidų, o per visas di-
Niekas negali raginti žmo- Į džiausiąs šventes 

nes prie dirbimo ir pardavimo
svaigalų, kas yra skaitęs Baž
nyčios ištarmes.

Štai, kaip skamba visos 
Amerikos Vyskupų ištarmės:

“Nėra abejonės, kad šios 
šalies nedorybių tarpe apverk- 
tiniausia paskaityti tinka svai 
giųjų gėralų prabanga. Nes

žinomomis 
sąlygomis — pilnuosius atlai
dus.

Taigi, kas drįstų raginti ki
etus daryti ir pardavinėti svai
galus, toksai negali būti kata
likas.

P. B.

PLATINKITE “DRAUGĄ

JŪSŲ GIMINES
Reikalauja Pinigu

■ >

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

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvą per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gerą, teisingą ir greitą 
patarnavimą.

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

Norintieji gerą ir greitą patarnavimą, kreipkitės:

DRAUGAS PUR. CO.
2334 So. Oakley Avenue,

TELEFONAS: ROOSEVJ

Ofisas atidarytaskasdieną nuo
Z

Chicago, 111
:T 7791

ral. ryto iki 8 vai. vak

)

i

Įsteigta 1879

Žmonės sudaro sau nuomonę apie Tave 
pagal tai, kaip išrodai. Jei ir nesi pasiekęs 
milijono dolerių, tai neprivalai išrodyti 
nepasisekėliu.

Riclnnan’s drabužiuose jus rasitę vė
liausias madas, pilnų pritaikymų ir spor
tiškų išvaizdų, kas duoda supratimų, kad 
nešiotojas yra “šaunus vyras”. Gera ma
terijos rųšis ir geras kriaueiškas darbas «
užtikrins pastovių madų, ir drūtumų.

Ir jus galite pirkti du ar tris Ricliinano 
siutus vienu sykiu nepasirodydatni iš
laidžiais. Richmano milžiniškas gamybos 
lengvumas ir tiesiog — Iš — dirbtuvės 
pardavimas suteikia jums progos neribo
tai pasirinkti siutų naujausios mados ir 
materijos už vienų žemų kainų.

UICIIMAK'S 
C LOTU KS
Richman’s Vienatinis v

; ' i

Storas Chicagoj , )
* »

114-18 So. State Street
PRIEŠAIS PALMER HOUSE

i
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LIETUVIAI AMERIKOJE

raunamu, n.
2v. Cecilijos iv. Kazimiero pa

rapijos piknikas.

Rugpiučio 18 d, didelis bū
relis žmonių linksmai, praleido 
dienų tyram ore. Jaunimas dai 
navo miške, kaip paukšteliai, 
gražias dainas; kiti grybavo,

išklausyti šv. Mišių, kurias 
laike kun. Virbickas.

Bažnyčia buvo gražiai pa
puošta svečiams priimti. Gerb. 
kun. Virbickas pasakė labai 
gražų pamokslų, kuris nevie
no širdį sugraudino.

Po pamaldų abi kuopos vy
ko į paskirtų vietų ir tuojau 
iš abiejų kolonijų suorgani
zuota du base' bąli tymu.

IŠ LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

CHICAGOJE AIŠKUMO DELEI. A K T A R A I

RADIO ŽŽŽ.

uogavo.
Muzika griežė ir visi, jauni 'Springvalliečiai išlošė pirniu- 

ir suaugę, šoko visokius šo-ttini žaidimų-su 14 prieš Ke- 
wanee 13. Iš Spring Valles 
basebolininkų pasižymėjo St.

dalyvavo sve-

kius, lietuviškas polkeles. Be 
to, buvo ir visokių žaidimų. 

Išvažiavime
čias iš Chicagos.

Musų kunigėlis Daumantas
visados su žmonėmis sykiu 
linksminas. Parapijonai sako, 
kad da tokio kun. nebuvo Plii- 
ladelpliijoj.

Buvęs piknike.

SPRING YA1IEY, LL
Jaunimo išvažiavimas.

Lietuvos Vyčių 28 kuopa iš 
Spring Valley ir Kewanes kuo 
pa buvo suruošę antrų išvažia
vimų gražam parke, netoli 
Sheffield, III.

Springvalliečiai atvyko 8 į

Šie asmenys gyvenų Ameri
koje yra ieškomi:

Mažeika, Feliksas 1924 m. 
gyveno Cbicagoje. Atsiliepė je 
motina, Marijona Mažeikienė, 
gyv. Šančiuose.

Mikulėnas, Antanas kilęs iš 
Radeikių k., Daugelių vai., 
Utenos apskr.

Mikulieius, Mykolas kilęs iš 
Lap^ vai., Kauno apskr. 1911 

metais gyveno 636 Medbury 
Avė., Detroit, Mieli. Atsiliepė 
jo žmona, (Ina Mikuličienė.

“Drauge” rugp. 21 d., apra
šant Fed. Kongreso prezidiu
mų, pažymėta, kad antras 
,rašt. yra klierikas Šilkas, Jo
kūbas; o rugp. 22 d. M. Šlikas. 
Tat kuris jų yra rašt., nes Chi
cago je randasi daug Šlikų.

V. S.

Telefonas Boulevard 1939

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

dieną, Ir 6:30 Iki 9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Cbicago. III.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

BARGENUS

Ivanauskas, P. Ivanauskas ir > Noreiliai; Kazys ir Jokubaa 
Kaz. Pilipaitis. Kewaniečių Kvedarnos ¥alTaura_
“heavy hitters” buvo A. Sl.im pra.Qm. apsilįepU
kus, J. Krapavičia ir V. \Va-1
latka.

Springyallietės
surengė gardžius pietus. Po 
užkandžio pasilsėjus buvo įvai 
rus žaidimai ir dainuota dai
nos.

Po to visi sėdo į savo au
tomobilius ir atvyko į Qlen 
Oak Park piknikų. Tenai pasi
linksminę 6 vai. sugrįžo į Šv. 
Antano parap. svetainę, kur 
Kewanietes, Bernice Vysiutei 
pirmininkaujant, paruošė ska
nių vakarienę.

Vakarienės “toast master”
Kewane Šv. Antano bažnyčių1 buvo P. A. Ivanauskas. Gra-

mergaitės

reikale jų brolio Liudviko No
reikos palaikų.

Norvaiša, Petras kilęs iš Tir 
kšlių vai., Mažeikių apskr. 
,1912 metais gyveno Cleveland," 
Ohio.

Paliulis, Leonas kilęs iš Pi
kelių k., Vaiguvos vai., Šiaulių 
apskr. Gyveno kadaise adresu: 
722 W. 21 Place, Cbicagoje.

Peleckis, Vaclovas iš Šiaulių • 
miesto. Prieš karų gyveno Chi
cago je.

Sadauskas, Juozas 1921 me
tais gyveno Oklahoma City,' 
Oklahoma.

Sadauskienė. Kazimiera U-

Town of Lake. — Rugp. 20 
d, miesto ligoninėj mirė a. a.
Franciška Vendzelis.

X Ponas S. Zaturskis baž
nyčios maliavojimo fondan 
aukojo $100.00. Pasižadėjo da 
daugiau aukoti.

X Dabar kunigai su komi
tetais vaikšto po namus rink
dami aukas bažnyčios malia
vojimo užbaigimui. Kurie da Rea- VaD Buren 5868 
neaukoję, dabar aukoja. Daug 
yra gerų parapijonų, kiti jau 
atidavę pilnai paskirtų kvo- ) 
tų ir da prideda po $5 ar 10 
dol.

( X Pavyzdinga mergaitė —
,Antanina Šerauskaitė bažny
čios maliavojimui aukojo 
$25.00.
, X Jau pradeda imti iš baž
nyčios medžius. Apačia dar 
neužbaigta maliavoti, bet jau! 
galima matyti, kaip bus gra
žiai išmaliavota.

X Kas nusipirko iš anksto 
parap. jubilėjinio pikniko ti- 
kietų, tas turės progos laimė-

’.ti gerų daiktų. Piknikas, kaip 
■ žinote bus rūgs. (Sept.) 1 d.,
,Čemausko darže.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Suite 201 1571 Milwttukee Avė.
Tel. Brunswlck 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

Ofiso Tel. Canal 2118 
Namų Tel. Lafayette

ADVOKATAI:

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 0562 
7-9 v. ▼. apart Panedėlio tr 

Pėtayčios
—....... —

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
TelephoM Randolph 0727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telcpbane Roosevelt OOOO 

Namie: 8 11d I ryte Tel. Repub. 0000

žiai kalbėjo St. Ivanauskas saite duktė Motiejaus, kilusi iš'
iš Chicagos, V. Vysiutė, Ke- 
wanes kuopos rašt., V. Valat
ka, kp. pirmininkas, A. Šim- 
kiutė, Spring Valley kuopos 
rast., ir Ed. Pajaujas, kų tik 

įgrįžęs iš Vyčių Seimo, Cleve- 
Įland, O., papasakojo, kas bu

vo nuveikta.

Krokanavos vai., Panevėžio 
apskr.

Šimkienė, Liuda Usaitė, dūk 
tė Motiejaus, kilusi iš Kreko- ■' 
navos vai., Panevėžio apskr.

Šalteniai, Anicetas ir Boles
lovas kilę iš Kurklių miesto, 
Ukmergės apskr. Nekrįtį laikų 

avitt St.,Po vakarienės P. Ivanaus- j gyveno 2323 So. Leav 
kas pakvietė visus Vyčius į Į Cbicagoje.

ĮWindmont parka, kur b'uvoį Šatkauslds (Satkoyskis),

šokiai. Ivanausko orchestra — 
‘ ‘ Curly ’s Midnigbt Merry 
makers” linksmino visus.

Širdingiausis ačiū kewanie- 
čiams už tokį graž i priėmimųraz g; 

ii Zs

Rugpiučio 18 d. Spring Val-
įr suruošta pasii - /sminimų.

Rez. Tel. Midway 5512

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

Telef. Canal 1713-0241 
Valandos: 2 iki-4 p. p. Ranedėliais 

ir Ketvergais vakare

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. TVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų
0008

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos; prieš pietus pagal sutart). 
Namuose 2-4 po piet. ofise 0-8 v. v.

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

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 
Antras ofisas ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet: Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarifria.

T61. Canal 6764 Virginla 0380

. DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
x IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

JOHN KUCHINSKAS
lietuvis advokatas

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552
Valandos 9 lyto, iki 8:00 va
kare. Seredanais ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iM 6.

, JOSEPH J. GRISH
(Juoaas J. Grišius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Bedlevard 2800 
RESIDENCIJA: 

8516 So. Rockvrell Street
Telef. Republic 9721 ,

J. P. WAITCHUS
ADVOKATA8
Nuo 0:80 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 028 

Tel. Franklin 4177 
Nuo S Iki 9 vakare

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

X Nei vienais metais Towni
of Lake nemaliavojo nedeko- 
raVo tiek namų, kaip šįmet 

[Girtinas apsireiškimas. Pagal 
švaros ir tvarkingumų apie 
namus, galima spręsti, kokios 
kultūros žmonės gyvena.

X Vaikinai, ruoškitės prie 
Šv. Vardo draugijos susirinki
mo, kuris bus rūgs. (Sept.) 
13 d. , ; -’į

X Town of Lake gerašir
džiai-(dės) rengia klerikui Ka 
.tauskui išleistuves?

Ignas kilęs iš Macaliunų k., 
Drisvėtų vai., Ežerėnų apskr. 
Kadaise gyveno adresu: 12060 
Stigal St., Detroit, Mich.

Štenderis, Karolis. Kadaise 
gyveno Waukegan, III. 

Straigis, Adomas. 1923 me-
ley Vyčiai atsilankė į pikni-jtais gyveno alresu: 8714 Ca- 
ka, surengtų Kewanes Vyčių, meron Avė., Detroit, Mieli.
Pelnas paskirtas studentui E. 
Pajaujui sušelpti.

Spring Valley Vyčių 28 kuo-

Ulbikas (Olbikas), Kazys, 
1914 metais gyveno Sandwicb, 
111. Atsiliepė jo žmona, Mari-

pa rengia piknikų rūgs. 1 ir i joną Urbikienė.
2 d., parapijos darže. Kvie-J Vančys, Jurgis kilęs iš Sar
čiam visus į šį piknikų. Busjtininkų vai., Tauragės apskr. 
daug įvairumo.

Ten Buvusi.

DETROIT,

[Gyveno kadaise Canton, III. 
Vitolas, Kazys kilęs iš Ža

garės miesto. Kadaise gyveno 
Oregon City, Oregon. Atsilie
pė jo žmona, Elena Vitolienė.

Vasiliauskai, Juozas, Vin
cas, Antanas ir Ona (vaikai 
Vinco), kilę iš Skaudvilės 
vai., Tauragės apskr. Prašomi 
atsiliepti reikalu jų dėdės J. 
Vasiliausko palaikų.

Cbašanstauskai, Paulina, E- 
milia, Bronė ir Cezaras.' Kilę 
iš Stulgių parap., Raseinių ap-

Paskutinis Šv. Jurgio parapi
jos piknikas.

Rugp. 25 d. “Birutės” dar
že (kampas Jolin R. ir 11 Mi
le Road) įvyksta paskutinis 
Šv. Jurgio parap. piknikas.
Jei tų dienų lytų tai piknikas 
bus nukeltas į rūgs. 1 d.

Grieš Bukantų orkestrą. į.skr. Kadaise gyveno apie Pau- 
Piknike bus: užkandžių, gėri
mo, šokiai, žaidimai, ratų 
sukimas, prakalbos, dainos, 
lenktynės: merginų, moterų, 
vyrų laibų ir drūtų, porom 
ant trijų kojų; kitokių lenk
tynių, virvės traukimas ir t. t.

Tel. Hemlock 8151

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 5—0 

v. v. Nedėlioj susitarus.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

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

Office; 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutart)

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

Tel. Kenvvood 5107

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

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas
Dieglys, gesai, iš

pūtimas, dažnas 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 Į pirmu
tinį vaiko maisto buteliukų ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštų vandens stikle. Tas nu
ramins vaikų — palengvins jo vi- 
durėlius. I penkias minutas jis bus 
linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turint) užkietėjimų, 
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 
kad Jis skanus.

Sužinok apie jo naudų motinoms 
ir vaikams. Išsirašyk lndomlų kny
gą "Useful Information”. Rašyk J 
The Phillips Co., 117 Hudsoh St., 
New Yark, N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gailium 
TIKRĄ Phillips Milk of Magnesia. 
Daktarai Jų prlrašinėjo per 50 me
tų.

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

NAUJOS MUZIKOS
V. X. HEDONIO

OPTEMITRISTAI

DR. VAITUSH, 0. D.

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PL 
Tel. Cicero 2888

Kų tik iš spaudos išėjo se- 
Pau liną kan te ji veikalą:

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Zalandos: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Nedėliomis ir šventadieniais 
10-1^.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

OFISAI:
1446 R. 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 tr Chirurgas

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Jtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamų akių karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Nedėllomis
Susitarus

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5918

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. VVALLACE STREET

DBNTISTAI
Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 1222

DR. O. I. BLOŽIS 
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 2 Iki 12 ryto
nuo l iki 9 vakare

Telephone Central 6926

F. W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak. 
Lecal Office; 1900 So. Union Avė. 

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

Brangus lietuviai! Mokykla 
išpentinta”, seserų namas pa

paisytas, malonu visiems.
Štai, kiekvieno pareiga yra

dalyvauti tame piknike, kad 
kuodąugiausia padarius pe!- 
no atinokėjimui lėšų.
; v. p. j.s.

liną Street, Chicagoje.
Arvasevičienė, Ona. Iš Stul

gių parap., Baseinų apskr, Ka 
daise gyveno apie
Street, Cbicagoje. L Mišram Chorui 20c.

Aukščiau išvardyti asmenys 2 Tėve mūsų (Pater Noster) 
yra prašomi atsiliepti, ir kiek- • 20c.
vienas kas kų nors apie juos 3 Sveika Marija (Avė Maria) 
žinotų yra prašomi suteikti 
žinių. Bet kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Room 1032
608 So. Dearborn St.,
Cbicago, Illinois.

20c.
Virš minėtus veikalus gali

ma gauti:» *

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue

Cbicago, UI. /

Tel. Bninswlck 2624
pa. A. J. OUSSEN

Lietuvis Dentistas 
1572 MILWAUKEB AVENUE

, Valandos; 9-11. i-|, 6-8:82
lekmadlenlals Ir trečladlenlalt

pagal susitarimą.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 8t. 2 aukitas 

Pastsbėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto lkt 8:86 va
karo. Seredomls nuo 9:10 Iki 12 v.

ryto. Nedėllomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.

Canal 6621 v

Tel. Lafayette 6822

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Arenus Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 26M

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava 

Valandos. 11 ryto Iki 8 po pisti. 
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEDAI
Perkėlė savo ofisą, po nuxxxei|

4729 S. Ashland Al
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2-|

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomis 10 iki 12

TELEFONAS MIDVVAY

Tel. Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMI
Gydytojas, Chirurgas ir

3343 SO. HALSTED d
Valandos: Nuo 2 — 41 

7—9 vakare

DR.HERZ
I d R U S I J|

Gerai lietuviams žino! 
metus kaipo patyręs gyl 
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir 
gasvyrų, moterų tr valkti 
jauslus metodus X-Ray ( 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Labod
Netoli Morgan

1025 WEST 18
VALANDOS: Nuo 10 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vt,
Tel. ofiso Canal 3110
2238, arba Randolph 6|

DR. MAURIC1
Gydytojas ir

4631 SO. ASHj 

Tel. Yai

Rezidencijos^

Nedėl.
Nuo 7.
Nuo
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CHICAGOJE

žinių žineles
X Ona Urbonavičiūtė iš Mt. 

Carinei, Pa., leidžia vakacijas 
Roselandp pas p-nus Praibius. 
Chicagoj ji aplankė didžiąsias

yentojai turėtų policijos rei
kalauti geresnės apsaugos.

X Šerifas Vincas Sakavi
čius gavo žinių iš Baltimorės, 
kad jo giminaitis Jurgis Ma
kauskas, 18 metų amžiaus, vien 
turtis sūnūs prigėrę besimau
dydamas.lietuvių įstaigas ir labai pa

tiko. Aplankė ŠV. Kryžiaus Ii- X Aušros Vartų parapijos
goninę, Seserų Kazimieriečių 
Akademijų, dienraščio “Drau
go” ofisų' ir spaustuvės niaci
nas, Aušros Vartų par. baž
nyčių, kur pamatė šv. Onos 
naujai įtaisytų koplytėlę. Da
lyvaus “Draugo” piknike ir 
sugrįžus namo, parinks “Dr
augui” ir “Laivui” naujų 
skaitytojų.

X Jonas Totoraitis, west- 
sidietis, randasi county ligo
ninėj ir sveiksta.

X “Draugo” pikniko pasi
sekimo komisijos visose kolo
nijose uoliai darbuojasi, išaiš
kindami reikalų paremti kata
likiškų dienraštį. Ikšiol pir
moj vietoj stovi AVest Sidės 
biznierius N. Karlavičius.

bazarui dovanos daiktais ir 
.pinigiškos aukos jau plaukia 
— Reimondas (įudleikis, 2241 
AV. 21 st., atvežę gražių lovu- 
kę. Bazaro rengimo komisijos 
narys brolis Vladas aukojo 
$5.00. Girdėt, kad visoje para
pijoje daug šnekama apie ba
zaro parėmimų. Draugijos jau 
yra paskirusios aukas ir dar
bininkus prie bazaro. Bazaras 
prasidės rugsėjo 11 d. trauk
sis vakarais trečiadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadieniais. 
Baigsis rugsėjo 29 d. šv. My
kolo šventėje. Bazaras įvyks 
parapijos darže. Per visus va
karus grieš rinktinė orkestrą.

X Šventosios Šeimynos pa
rapijos turės metinį piknikų

žirgvaikiai, “Draugo” ir “Lai 
vo” prenumeratos, Albumai 
ir tt. ir tt.

Tikietų galima gauti Brigli- 
ton Parke pas K. Gubistų, K. 
Šatų, Zofijų Količienę, O. Kas- 
ragienę, J. Manikų, An. Gužai
tę, A. Barštį, J. Koncevičių. 
Cicero j pas Valančių, Raba- 
čauskų, Mockų; lioselande pas 
Misiūnų, Kaušilų, Teličena. AV. 
Pullmane pas Z. Gedvilų. Mar- 
ųuette Parke pas J. Stočkų ir 
pas ‘ ‘ Draugo ’ ’ išnešiotojus. 
Dievo Apveizdos par. pas J. 
Puplesį, V. Lukošienę, O. Bu- 

(dvitienę. Town of Lake pas 
Pr. Belskį, J. Paukštį, J. Ma- 
temaitį, A. Rumšienę, E. Mi- 
laševičienę, B. Kalvaitę ir 
“Vyčio” redakcijoj. North Si- 
dėj pas A. Bacevičių, J. Ber- 
kelį ir K. Šerpetį, “Draugo” 
platintojų. AVest Sidėj pas M. 
Mikšienę, P.- Šliogerienę ir 
“Draugo” ofise. Melrose Par
ke pas Jonų Žvirblį. Chicago 
Heights pas kun. Cužauskų.

Reng. Komisija.

Teatrų ir įspūdingus persta
tymus. Kaip prie Teatro, taip 
ir viduje tvarka buvo pavyz
dinga, tokia, kokia yra “down 
town” teatruose. Kituose Bri
dgeporto teatruose susirinkę 
vaikpalaikiai staugia, klykia, 
kaip laukiniai. Bet Ramovos 
Teatre publika yra ramybėj.

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — šv. Pran.

Rem. 3 sk. susirinkimas įvyks 
rugpiučio 25 d., 1929 m., Šv. 
Kryžiaus parapijos salėje, 2 
vai. po pietų.

Visas nares kviečiu daly
vauti.

Narė.

kasi, gerai, jei nesiseka — ir
gi gerai”. Daugiau nieko, nei 
vienos eilutės, nei vieno taš
ko.

— Kų tai reiškia! — klau- 
.sia nustebęs ponas ir paduo
da laiškų šoferui.

, Tas perskaito, trupučiukų 
pagalvoja ir išbėga j gatvę. 
Dar sekundė — ir jis visai 
uždusęs įvirsta atgal.

— Tai jam pasisekė, — su
šunka.

— Kas pasisekė!
, — Pavogti automobiliu!..
- L

;vas ir laukus. Dabar keliose 
vietose nepaprastos seklumos. 
Neseniai žemsemės šiaip taip 
prakrapštę vagų ties Sered
žium, vien bevagę seklumų ne
toli Kauno trijų kilometrų at
stume ties Aukštutiniais Ver
švais randame. Čia ne tik ga
rlaiviai sustoja su keliais de- 
sėtkais žmonių, bet šaukiasi 
pagalbos. . “R.”

Remkite tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 

enraštyj “Drauge”.t

LENKŲ KAREIVIAI METO 
PLEČKAITININKŲ LI

TERATŪRĄ

J. E. TELŠIŲ VYSKUPO 
40 METŲ KUNIGAVIMO 

SUKAKTUVES

X Ant Hoyne avė. tarp 22 National Grove, Riverside, III. 
gat. ir 21 PI. priviso vagilių, rugpj. 25 d. 
kurie veik kas naktį daro ban-1 
dymus apiplėšti Storus. Gy-

TEATRAS ATSIDARĖ SU 
DIDŽIU PASISE

KIMU.

North Side. — Draugystės 
Šv. Kazimiero Brolių ir Sese
rų susirinkimas įvyks 25 rug
piučio, 1929, parapijos svetai
nėj tuojau po pamaldų. Ka
dangi šįmet musų parapija ne
turės bazaro, tai draugija y- 
i*a nutarusi po susirinkimo su
ruošti pietus ir išlaimėjimų 
parapijos naudai.

Kadangi kitos draugijos 
duoda iš kasos aukų parapi-

Bridgeport. - Ramova Te- > iubil«-iub draugija,
'atras atidarymo dienoj turėjo:budanm neturtinga, negali to

GRARORTAI:

ĮSIGYKITE ‘DRAUGO’ 
PIKNIKO TIKIETUS 

IŠANKSTO.

S. D. LACIIAWICZ
Lietuvis Oraborlus 
Patarnauja laido

tuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu at- 
slSauktl, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt ISIS 
arba 2518 
2114 W. 23rd Place 

Chicago, KL

Visi privalo žinoti, kad 
“Draugo” piknikas jau čia 
pat, būtent ateinantį sekma
dienį-, rugpj. 25, Bergmano 
Darže. Tikietai šiuos kartu y- 
ra su laimėjimais. Tam pėskir-. 
ta 35 dovanos. 1-ma dovana 5 

J svarai medaus, 2-ra — 6 i
“Draugo” kalendoriai 1930' 
metams, 3-čia — didžiulis su
ris iš Marijonų farmos. Pas
kui eis paveikslai, knygos,

milžiniškų pasisekimų. Teatro 
durys atsidarė 1:30 vai. po 
pietų, bet žmonių minios , kur 
kas aukščiau susikimšo ap
link Teatrų ir kamšatis buvo 
iki vėlyvos nakties. Visiems 
buvo įdomu pamatyti ir pati

daryti. Tat norime padaryti 
kelis dolerius iš pietų ir išlai- 
mėjimo. Tai-gi, visi nariai 
kviečiami dalyvauti šitam dr- 
jos bankete ir paremti nau
dingų sumanymą parapijos 
naudai ir draugijos garbei.

Komitetas.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 1S- 
dlrbystės.

OPJSAS
668 West 18 St. 
Tel. Canal 6174 
MYRIUS: 8238
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

A. "f* A.
JUZEFĄ

VINDZELIENĖ

J. E. Telšių vyskupo Jus
tino Staugaičio 40 metų ku
nigavimo sukaktuvių proga, 
liepos 29 d. vakarų iš Vilka
viškio vyskupijos atvyko į 
Telšius Jo Ekscelencijos mo
kslo draugai: kun. J. Sruogi- 
nis—Sintautų klebonas, kun. 
Izid. Keblaitis—Didvydžių kle 
bonas, kun. S. Švilpa—Mari
jampolės dekanas, kun. St. Če- 
sna—Sasnavos klebonas, kan. 
J. Valaitis—Prienų klebonas, 

kun. J. Vaičaitis—Griškabū
džio klebonas, kun. J. Brid
žius—Kampiškių klebonas. Be 
suminėtų čia vieši nesenai pa
rvykęs iš Amerikos kun. T.
Žilinskas.

Garbingasis Ganytojas lie
pos 30 d., svečiams asistuo
jant, laikė gedulingas ponti- 
fikales Mišias už a. a. mirusį 
savo draugų kun. Matų Plau- 
šinaitį. “R.”

Iš Trakų apskrities gauta 
žinia, kad liepos 21 d. vakare 
antro rajono policininkas Ka
zys Savickas rado Galaverk- 
nio miške, ties Vizgirdų kai
mu, permestų į mūsų pusę 
“Pirmyn” pundukų ir 24 eg
zempliorius “Kas mus val
do!”

Tų pačių naktį 12 valandų 
4 rajone ties Daugirdiškių mi
šku, rasta taip pat primėtytų 
plečkaitininkų laikraščių. Kvo 
čiant nustatyta, kad plečkai
tininkų literatūrų i mūsų pu
sę metė lenkų kareiviai. “R.”

Išsirenduoja flatas iš 4 kam
barių šeimynai.

Taipgi išsirenduoja forni- 
šiuotas kambarys vyrui. Kreip 
tis vakare nuo 6 vai.

A. RIMKUS 
917 West 33 Place

RAMOVA
Gražiausias Teatras Chicagoj 

35-ta ir Halsted Gatvės 
SAVAITĖS PROGRAMA

Pėtn. ir Sub. Rugp. 23 ir 24 
MOTHERS BOY 

Ned. ir Pan. Rugpj. 25 ir 26 
THE MYSTERIOUS DR.

FUMANCHU 
Ut. Ser. ir Ketv. Rugp. 27,

‘ 28 ir 29 
FOLLIES

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Del geriausios rųSle* 
lr patarnavimo. Saukit

GRKKN VALLLY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1289

AUGUST SPECIAL
Geras varnlsh ku __
ris džiuna i ke
turias valandas.
Galima vartoti 
ant medžių lr 
fliorų arba kll- 
jonkų. Duodame 
trijų colių bruSĮ 
su kiekvienu ga
lionu.
Tiktai >3.00 Gal.

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

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We»t 46th Street
Kampas 46th lr Paulina Sta 

Tel. Blvd. 5208
Nultudlmo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatlB-
ir Balzamuotojas ka’- mandagiai. lr p’e’au

negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERT AKINO CO.
P. B, Hadley Llc. 

Koplyčia Dykai
710 West 18th Street

Canal 8161

Telefonas Yards 1182

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

B A L8 AM UOTO JAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
■ Chicago, Ill.i

(Po tėvais Dragūnaitė) '
Mirė rugp. 20 d., 1929 m. 11 

vai. naktį, 40 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės • Apskričio, 
Vainutu Parap. Galnių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 17 metų.

Paliko dideliame vyrų Pran
ciškų, 3 dukteris, Eleną 7 metų, 
Juzefų 5% m., Stanislavų 4 me
tų ir gimines, o Lietuvoj tėvų 
Vincentų, pamotę Anastazijų, 2 
brolių Aleksandrų lr Vincentų, 3 
seseris Marijonų, Jozefų lr Onų,

Kūnas pašarvotas 4527 So. 
Marshfia’.d Avė. Laidotuvės 
Įvyks Subatoj rugpj. 24. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta Į Šv. 
Kryžiaus bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pafnaldų bus nu
lydėta Į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę;
Vyras, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Yards 1741.

ĮVAIRENYBĖS.
Puikiai sekasi.£I

Nesenai Monfe Karlo buvo 
toks įvykiš. Prieš vienų gražių 

\Vilų' stovi melsvas automobi- 
} lis. Automobilis gražus, gra- 
jžus ir jo šoferis. Jis sau sė- 
;di kojų ant kojos užkėlęs ir 
•leidžia Į viršų melsvus eiga- 
jro durnus.
i Tuo tarpu tik šmakšt — ir 
| kyštelia kaži koks ponas su 
Į angliška sporto kepure ant 
galvos ir laišku dešinėje. Jis 
paduoda šoferui laiškų ir sa
ko iškilmingu tonu:

— Buk tamsta toks geras, 
perduok laiškų ponui.

• Šoferis paima laiškų, nuei
na į vilų ir perduoda jį ponui. 
.Tas atsiplėšia ir perskaito nu
stebęs: “Jei viskas puikiai se-

NEMUNp, DAUG 
SEKLUMŲ

IŠSIRENDUOJA kambarys 
iš fronto, ant'antro aukščio 
vyrui arba merginai, arba ve
dusiai porai.

3314 Auburn Avė.

A l A.
JONAS ŠEŠKAS

mirė rugpj. 21, 1929 m. 10 vai. ryto, 42 metų amžiaus. 
Kilo iš Suvalkų Red., Pilviškių Parap., Kirkiškės 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 16 metų.

Paliko dideliame nuliudime draugus Amerikoj, o 
Lietuvoj 2 broliu Salemonų ir Juozų ir 2 seseri Ma

rijonų ir Jadvygų.
Kūnas pašarvotas 1612 So. 50 Ct. Cicero, UI. Lai

dotuvės įvyks pnned. rugpj. 26. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Šv. Antano bažnyčių, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų nuly

dėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 

pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: Broliai, Seserys ir Draugai.

Laidotuvėms patarnauja grab. Lulev.ičius Victory 1115

I

Aukšt. Veršvai. Dėka tam 
tikrų įstaigų apsileidimo, Ne
munas kasmet duoda nuosto
lius, griaudamas krantus, su
naikindamas ūkininkams pie-

NAUJI R A DIOS

R . C. A. Radiola 46

$179
R. C. A. Radiola 44

$11O
R. C. A. Radiola 66

LENGVUS IŠMOKĖJIMAS
Išgirskite ir pamatykite pas:

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

Tel. Boulevard 4705

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

Pristatom visur.

J. BALSEVIGIS
2325 So. Hoyne Avė. 

Telefonas Canal 6850 

Chicago, UI.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė visų 
blsnĮ | savo rankas ir duos visose Slo 
biznio Sakose plrmee kleaos patar
navimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPFR
Palnterg & Decorators

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

Tel. Victory 7261

MARRUETTE JEWELRY 
' & RADIO

Savininkas R. Andreliunas

M. ZIZAS

Užlaikau visokių auk
sinių lr sidabrinių dai
ktų. vėliausios mados 
radio. planų rolių, re
kordų lr tt Taisau 
laikrodžius lr muslkos 
Instrumentus.

Namų Statymo Kontraktorlus 
Statau Įvairiausius namus prieinama

kaina.
7217 S. California Avenne 

Telef. Hemlock KK2«

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojtmo Kontraktorlus 
Dažų lr Popleroa Krautuvė 

>224 8. LEAVITT 8T. Chicago

2650 West 63rd St. Chioago.
Telefonas HEMLOCK 6380

PARDAVIMUI 2 muro na
mai, 8 šeimynoms, 4 po 4 kam-1 

barių, 4 po 3 kamb. Visi įtai-1 
symai ir patogumai. Norim 
tuoj parduot ir važiuoti į Lie

tuvą. Kaina visai pigi — $9,- 
000. Savininkas visada namie. 

A. JUCIUS 
929 West 33 Street

PARDAVIMUI plytų bun- 
,galow, 5‘kamb., karštu vande
niu šildomas, su modemiškais 
įtaisymais. Pleisteriuotas beiz- 
mentas, užpakalinis porčius 
stiklinis. Kaina $7,800. Įmo
kėti $1,000. Randasi 7223 So. 
Mozart St. Kontraktorius

J. JONIKAS
6628 So. Maplewood avė. 

Tel. Hemlock 3699

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 6214

M. YUSZKA <S CO. 
puumbino * hrattng 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla 

4494 BO. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKŪLŪS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktus. 

Intemationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000 00 
9904 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 4711-4714


