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SOVIETŲ VALDŽIA KARO PADĖTI 
PASKELBĖ RYTUOSE

ITALIJOJ IR TOLIAUS PASILIEKA 
MUSSOLINIO DIKTATŪRA

ITALIJOS KATALIKŲ JAU
NIMAS AUDIENCIJOJE

Santarvė Apleidžia Pareinį
Britai Kovoj’a Arabus Palestinoj; Ispanijoj Ga

minama Nauja Konstitucija; Bolševikai A- 
mūre Skandina Kiniečių Laivus

ROMA, rūgs. IG. — šešta
dienį ministerių pirmininkas 
Mussolini fašistų partijos vir

vaičių susirinkime kalbėdamas 

( tarp kitko reiškė nepasitikė- 
j jimo katalikų dvasiškija. Jis 
į sakė, kad jo valdžia turinti 
'9,000 žvalgų, kurie tėpiijasi, 
ar dvasiškija yra drauginga 
fašistų valdžiai.

Vakar Šventasis Tėvas au- 
diencijon priėmė 13,000 italų 
jaunuolių, prigulinčių Italų

Katalikų Jaunimo Sųjungai. TTf A
Kalbėdamas j jaunuolius, šve-1 J E
ntasis Tėvas apie Mussolinio ! ___________

pareiškimų tarp kitko sakė: ŠIANDIE KONSTITUCIJŲS 

“Yra sunku įtikėti, kad to- DIENA
kia budėjimo sistema gyvuo- '
tų šiandieninės civilizacijos' .Šiandic ™oj Saly y™ mi‘ 
v mina Konstitucijos Diena. Su-
šviesoje. Nežiūrint to, esu pa- . • , . v .1 ėjo 142 metai kaip šalies kon- 
tenkintas, kad tos rųšies bu- stitucija veikia.
dėjimas įvestas, nes tie bu- i 
dėtojai arba žvalgai pamatys, [ 
kad kunigija ir katalikų jau-! 

nimas yra geri piliečiai, ka- i 
dangi jie pirmoje vietoje yra: 
katalikai.”

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PERMAINOS “RYTO” 
REDAKCIJOJE

NELAIMINGI JUOZAI 
KAZLAUSKAI

KARO PADĖTIS TOLI
MUOSE RYTUOSE

ITALIJOJ PASILIEKA 
DIKTATŪRA

BUVUSIS AFGANISTANO 
EMIRAS, JO ŽMONA 

— KATALIKAIS

MUKDENAS, Mandžiurija, ROMA, rūgs. 17. — Nors LONDONAS, rūgs. 16. — 
rūgs. 16. — Kinija oficialiai ministerių kabinete atliktos čįa gauta žinia, kad buvusis 
praneša, jog kiniečių žvalgu žymios atmainos, bet minis-1 Afganistano emiras Amanu- 

tarnyba patyrusi, kad bolše- terių pirmininko Mussolinio' pah įr jo žmona, kurie apsi- 
vikų valdžia Tolimuose Ry- diktatūra ir tolesniai pasi- gyvenę Italijoj, atversti katė
tuose paskelbusi karo padėtį, lieka
bet apie tai viešumon nepada- į 
vusi.

Be to, patirta, kad sovietų 
valdžia ten sumobilizavusi vi
sas savo karines jėgas. WIESBADEN, Vokietija,

Vladivostoke areštuota apie ruSs* 16* — Santarvės valsty- 
7,000 kiniečių. Pramatomas;bės pagaliau pradeda atšau
namas bolševikų puolimas 'kti savo kariuomenes iš Pa- 

Mandžiūrijos pasieniu.

SANTARVĖ KRAUSTOSI 
IŠ PAREINIO

likybėn.

Kardinolo Bourne rūmuose 
ta žinia patvirtinta.

ŽUVĘ 3 BOLŠEVIKŲ 
JŪREIVIAI

SEPTYNI KINIEČIŲ LAI
VAI NUSKANDINTI

SHANGHAI, rūgs. 17. —į karna laipsniškai.
Kinijos apsaugos kariuomenės ) ___________

viršininkas Mandžiurijoj, gen.
Chang Tso-hsiang praneša, 
kad rugsėjo 13 d. Amūro u- 
pėje bolševikai nuskandino 
septynis kiniečių laivus.

MASKVA, rūgs. 16. — Ka- 
reinio (Bhinelando) po vie ro komisariate paskelbė, kad 
nuolikos metų kai savo krat P™ kele
te šeimininkavimo. ;tos dien,» man<ibl7» laiku susi-

daužusiu du karo laivu. Toje 
Pirmiausia atšaukiama Bri- nelaimėje 3 jūreiviai žuvę 2 

i tų kariuomenė. Tas bus atlie- pavojingai ir 12 lengviau su
žeista.

BOLŠEVIKŲ ŠTABAS 
VLADIVOSTOKE

BRITAI NUKOVĖ 16 
ARABŲ

PALIUOSUOTAS IŠ 
KALĖJIMO

LONDONAS, rūgs. 16. — PARYŽIUS, rūgs. IG. — Iš!

SHANGHAI, rūgs. 17.
Praneša, kad į Vladivostoku! skaičius pasidavė, 
atvykęs sovietų rytinės armi
jos generalinis štabas.

Daily Chronicle koresponden- kalėjimo sųlyginiai paliuosuo-l 
tas iš Jeruzalės praneša, kad tas L. L. Klotz, buvusis Fra- 
šiaurrytuose nuo Nazareto neijos pinigyno ministeris. Jis 

į kovoje su arabais Britų ka- buvo kalėjimu nubaustas už 
| riuomenė 16 arabų nukovė ir be vertės čekio keitimų. 

į daug jų sužeidė. Nemažas1

Sovietų valdžios armijų Ry
tuose sudaro apie 20,000 ka
reivių.

MIRĖ GYVENĘS 139 
METUS

HAVANA, Kuba, rūgs. 17.

AMERIKA KVIEČIAMA J 
PASAULIO TEISMĄ

GENEVA, rūgs. 17. — T., na 108 metus. 
Sųjungos suvažiavime vienba
lsiai nubalsuota Šiaurinės A- 
merikos Jungtines Valstybes 
pakviesti į pasaulio tarptau
tinį teismų. Tam tikslui bus ' 
pataisyti to teismo įstatai.

SOVIETŲ VALDŽIA GAU
DO KONTRREVOLIU

CIONIERIUS

MASKVA, rūgs. 17. — So
vietų valdžia paskelbė, kad

— Arti Havana mirė Santia- jos policiniams agentams pa- 
go Relnoso, 137 metų amžiaus, vyko susekti ir sugriauti nau- 
Buvo gimęs Congoj ir į Kubų Rusijoj išsivysčiusių kon- 
atvežtas vergu. Jo žmona ei- trrevoliucionierių organizaci- 

!jų vardu “Voskresenie” (Pri

ISPANIJAI RUOŠIAMA 
NAUJA KONSTITUCIJA

MADRIDAS, rūgs. 17. — 
Diktatoriaus Primo de Rive- 
ra valdžia paskelbė, kad Is- 

NUŽUDYTAS PIKTADA- pan i j ai rašoma nauja konsti- 
RYBIŲ ŽINOVAS tucija, kuri artimoj ateity bus 

___________ įduota patikrinti tautiniam

PARYŽIUS, rūgs. 17. —»
Savo ofise rastas nušautas 
II. Bayle, identifikavimo tar
nybos direktorius Francijos 
teisingumo ministerijoj. Poli
cija suėmė įtariamų žmogžudį.

WASHINGTON, rūgs. 17. 
— Paskirtas naujas ambasa
dorius Kubai. Juom yra II. 
F. Guggonheim.

susirinkimui ir paskiau — gy
ventojų balsavimui (plebisci
tui).

MINĖJO 200 MĘTŲ 
SUKAKTUVES

BALTIMORE, Md., rūgs. 
16. — Vakar šis miestas iškil
mingai minėjo 200 metų su
kaktuves.

Viens palindo po traukiniu, 
kits supjaustė brolį

BAUSMINIS MOTERIMS 
ŪKIS

Šiomis dienomis Dr. Bist

ras Vyriausio “Ryto” redak

toriaus pareigas įdavė Juozui 

Keliuočiui, tik kų grįžusiam 
iš Paryžiaus. J. Keliuotis 
prieš trejus metus yra baigęs 
Lietuvos universitetų filosofi
jos licencijato laipsniu. Lie-

Dwight, III., kuriamas pa-į tuvos universitete šalia filo- 
vyzdingas bausminis moterims Į sofijos studijavo dar'lietuvii] 
ūkis. To ūkio įkūrimu ir pa-.literatūrų ir pedagogikų. Pa

vyzdingu išrengimu daugiau-1 skui Katalikų Mokslo Akade- 

.sia rūpinasi Chicagos moterų mįjos buvo išsiųstas Pary- 
kliubai. ižiun žurnalistikai studijuoti

i Ūky statoma eilės namukų, ir žurnalisto profesijai prisi- 
kurių kiekvienam gyvens po rengti. Čia mokėsi trejus me- 
16 kalinių moterų ir kiekvie- tus Sorbonos universitete ir 

, nam bus viena prižiūrėtoja žurnalistikos institute. Šalia 
(kalėjimo matrona). pagrindinio savo studijų ob-

Į Moterų kliubai nori, kad' jekto-žurnalistikos studijavo

________________ i nusižengusios moterys iš tos dar soci°l°gij$> literatūrų (y-
THOROLD, Ont., rūgs. 16. įstaigos išeitų išmokusios”ko- pač prancūzų), psichologijų, 

— Netoli čia nukrito ir užsi- ki-nors amatų ir tenai joms
liepsnojo orlaivis. Žuvo 6 bus progos visokių darbų iš- 
skridę -asmenys. mokti.

NELAIMĖS SU OR
LAIVIAIS

CHICAGO, III., rūgs. 16. — 
Praeitų šeštadienį pavakarėj 
Northbrook apylinkėse susi
daužė du orlaiviai. Du vairi
ninkai ir du pašaliniai žmo
nės žuvo, kada orlaiviai, su
sikibę sparnais, nukrito.

BARKELEY, Cal., rūgs. 16. 
— Orlaivis liepsnodamas kri
to ant vienų* namų. Du asme
niu žuvo.

IŠPLUKDYTI KELI 
LAVONAI

Michigan ežere 1
tt n j sitetui Holland,

1 estetikų ir kultūros bei civi-' 
lizacijos istorijų. Per tų patį 
laikų yra parašęs disertacijų 
“Spaudos psichologija,” kuri 
turės apie 250 spaudos pusla
pių in—8; patobulinęs jų re

ngiasi įteikti Lietuvos univer- 
J. Keliuotis turi ne

Mich., pakraščius išplukdyta vien teoretinio

Matyti, Rokiškio apylinkių 
Juozams Kazlauskams atėjo 
negeros dienos. Kų tik gauta’ 
iš ten žinia rodo, kad jų po
rų ištiko tikrai skaudžios ne
laimės.

Pirmoji įvyko rugpiūčio 23 
dienų vakare.

Tai Svėdasų valsčiuj Utenu 
kaime gyveno ten Juozas su 
savo šeima, ir tiek. Tik kar
tais su broliu pasibardavo ar 
pasiplūsdavo ir viskas baig
davosi gerumu. Bet penkta
dienio vakaras nebuvo toks 
laimingas. Parėjo tų vakarų 
Juozai iš kažkur ir susiginči
jo su savo broliu. Besiginčy
damas kad smogs tam peiliu 

j pašonę—brolis ir apvirto.
Pakilo triukšmas, ir pikta

darys buvo suimtas. Ir dabar 
dar tebetardomas.

Kita nelaimė ir kitam Juo
zui Kazlauskui įvyko kitų va
karų prasidedant nakties dvy
liktai valandai. Šis yra. iš Q- 
belių valsčiaus Papilės kaimo.

prisirengimo, jjg pU0]į p(> traukiniu tuo
VERA CRUZ BAŽNYČIOS keli lavonai iš nuskendusio *3 is .yra 3gi3ęs ir praktinio pri- metu; kai jis važiavo iš Ro- 
GRĄŽINTOS VYSKUPUI laivo Andaste, su kuriuom au-' tyrim°’ nes 3au P°ra met^ y' kiškio stoties i Panemunėlį.

'droš laiku žuvo 25 vyrai įgu-'*a a^av^s Pavasarį ir Vagonų ratai padarė savo—
SAN ANTONIO, Tex., ru- los. Jų tarpe buvo ir 14 me- ^n^ra^aybiavęs šiuos laikra- neiaimįngąjain nupiovė galvų

_ _ __ , fipinns Ju»i v.nrnalnAoo* “ Atoi_*. __ . ... _
gs. 17. — Vera Cruz mieste tų vaikiukas.
ir valstijoj gubernatorius Te-| Spėjama, laivas nuskendęs

jeda visas katalikų bažnyčias Į 250 pėdų gilumom 
buvo pavedęs klaidatikiams.

Meksikos valdžios pasidar
bavimu gubernatorius buvo 
priverstas bažnyčias nuo kiai

PLĖŠIMAI CHICAGOJE

Užpraeitų naktį penkios!

ščiuos bei žurnaluose: “Atei- ir abi rankas. Savižudys dar 
*y / ^tuvoje, Lietuvos pa]įko testamentų—laiškutį, iš
‘A „ •,, JFiesos kurio matyti, kad palindo po 
e yJe lr i ny. Jis ne- pafs sava noru. jįs

pri aušo ir nėra priklausęs yra amžiaus gražume
jokiai politinei partijai ir nė
ra dalyvavęs jokiose politinė- 

bei partijinėse diskusijo

-21 metų. ‘R. M

se
datikių atimti ir grųžinti gry-,pesl ų. gaU3aa apnyk® kai'klJ' se. Savaime suprantama, jog 
žusiam vyskupui, kurs tuojaus nas miesto dalis. esi ai uz- permainos redakcijoje tu-
į visas bažnyčias paskyrė ku- puo e dlde ? dir>tuvę, fėg reik§mėg tiek «Ryto„

. viPTin klmhn mpshnti. valtrv-
mgus

i Iria rln/vnIzotyvtIzIo ir Lritoa xno_ ,
dakcija dabar mano daugiau-

MILIJONIERIAUS JACHTA 
KLAIPĖDOJ

MAYFLOVVER PARDUO
DAMAS

, vieną kliubą, viešbutį, valgy-
i , , , < . , . , . . . J II JU OUIIU1.
i kių, duonkepyklų ir kitas vie- *-
tas. Ne visos užpultos vietos* . . .. ....

i ..... „ šia atsidėti kurybimai-pozity-
I policijai gali būt žinomos. Ma- . . , . . , .,

sikėlimas). Sakoma, tai orga
nizacijai prigulėję mokyti ru
sai, kurie dirbę įvairiose so
vietų aukštose įstaigose.

Pažymima, kad valdžia nu
gnybusi tos organizacijos patį 
bumburų, kuriam nebetekę 
pražydėti.

Apie organizacijos narių 
suėmimų ir jų. nubaudimų va
ldžia tyli. Jie “pašalinta” ir 
viskas. Bet kaip ir kokiu bū
du, yra paslaptis.

SOFIA, Bulgarija, rūgs. 17. 
— Nežinomi trys vyrai čia 
vienoj gatvių nušovė serbų A. 
Spasič. Nušautas, sakoma, bu
vęs politinis Jugoslavijos age
ntas. !

WASHINGTON,
— Karo laivyno sekretorius 
paskelbė, kad žinomas laivas 
“Mayflower,” kuriuomi pre
zidentai naudojosi, parduoda
mas už tiek, kas daugiau pa- 
siųlys. Parduodamas sųlyga, 
kad jis nebūtų panaudotas 
svaigalų kontrabandai.

. Ižesni užpuolimai pačių žmo 
rūgs. 16. nilJ nepranešami, nes kų gel

bės.
Tūkstančiai dolerių pinigais 

ir brangenybėmis pagrobta.

NUŠAUTA MOTERIŠKĖ

i vimam veiklumui ir suteikti 
prie savo laikraščio visas kū
rybines katalikų jėgas ir joms 
palankius geros valios veikė
jus. Tik prie šio tikslo dėl e- 
samų aplinkybių teks eiti pa
laipsniui ir palengva. “R.”

LENKAI ŠAUDO

Nenorįs būti pollcmonu
Cook apskrities valstybi

niam prokurorui Swanson iš
kelta priekaištų, kad jis norįs 
eiti poliemono pareigas Chi
eagoj, jei policijai nuolat nu- 
rodųs, kų ji turi veikti.

CASTONIA, N. C., rūgs. j Prokuroras atsakė, kad jis 
16. — Sąryšy su streiku au- nenorįs tos pagarbos.
diminėse nušauta viena mote- ------------------------
riškė, Mrs. Ella May Wiggins,! Tndianapolis boulvarde su- 

35 metų, audiminių darbinin- sidaužė du automobiliai. Mo
kė, unijai prigulinti. Keletas teriškė žuvo. Du jos vaikai 
asmenų sužeista. sužeista.

Iš Ukmergės gauta žinia, 
kad ties Alionių kaimu rug
piūčio 28 dienų apie 11 va
landų lenkų sargybinis prie 
Alionių dvaro, kur yra lenkų 
sargybos stovykla, tris kartus 
iššovė. Po kelių minučių iš 
stovyklos išbėgo daugiau len
kų kareivių, kurie pradėjo 
šaudyti. Šaudė kelias minutes. 
Kulkos krito mūs pusėj. ‘R.’

Rugpiūčio 28 d. į uostų bu
vo įplaukusi Amerikos milijo
nieriaus Drexelio jachta “Al- 
ceda”. Su jachta atvyko 39 
žmonės, iš kurių 34 sudaro 
įgulų ir 5 keleiviai—Drexelio 
šeimos nariai. Jachta išplau
kusi iš Philadelphijos liepos 
mėn., aplankiusi Angliju ir 
Baltijos jūros uostus, Klaipė
don atplaukė iš Liepojos. Ja
chtos įgula gerai apmokama, 
nes paprastas jūrininkas gau
na nuo 80 iki 100 dolerių per 
mėnesį. Rugpiūčio 29 d. 16 va
landų jachta išplaukė iš Klai
pėdos į Dancigu, o iš ten 
plauks į Londonu, kur pasiliks 
per visų žiemų. “R.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; ša
lčiau.

SUIMTA 7 ĮTARIAMI Evanstone vienuose namuo-
GASTONIA, N. C., rūgs. se dvi negrės pašautos. Pas- 

17. — Sąryšy su vienos mo- kiau policija nušovė negrų, 
teriškės — audiminių streiki-! ■ ■— - —
ninkės — nužudymu, suimta1 Policija atranda, kad Chi- 

septyni įtariami toje žmogžu-į cago j veikia apie 209 netikrų 
dystėje. gydytojų.

ADVOKATAS BULOTA 
IŠVYKO Į UŽSIENĮ

Paleistas iš koncentracijos 
stovyklos p. Bulota šiomis die
nomis su žmona išvyko į už
sienį. “R. >»

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22

Vokietijos 100 markių 23.80
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Nors fašistų, valdžios pasidarbavimu Ita
lija pilnai susitaikė su Vatikanu, visgi dar 
yra tarp jų nesusipratimų. Tuos nesusiprati
mus iškelia patys fašistai, priešingai pa
darytam konkordatui (sutarčiai). Fašistams 
labai norisi apvaldyti ir tvarkyti visa tai, 
kas priguli išimtinai Bažnyčiai.

Po susitaikymo fašistai pradėjo savaip 
aiškinti konkordato turinį. Fašistų valdžia 
reiškė noro vaikus globoti, kad iš jų padary
ti neva patriotus ir valstybės gynėjus. Tas 
nepavyko, kadangi pasirodė priešinga kon
kordatui.

Paskiau fašistai prikibo prie katalikų 
organizacijų, ypač prie minėtos didžiosios ka
talikų vyrų organizacijos. Bet jiems atsaky
ta, kad ši organizacija yra grynai religinė ir 
nepolitinė, tad kaipo tokia turi prigulėti Baž
nyčiai, bet ne valdžios kontrolei.

Su šia organizacija štai kas išėjo: Val
džia tikslu jų pavergti ėmėsi gudrybių. Ka
da fašistų partijos taryba įvairių organizaci
jų, bendrovių, profesionalų ir kiti} reikalavo 
paskirti savo kandidatus parlamentan, ši or-

ARŽUS SOCIALISTAS 
VIENUOLIS?!

tai šaukė: “Teesie prakeikta 
amžinybė, teesie prakeiktas 
popiežių gyvavimas 1”... Lite
ratūra buvo šlykščiausią, be
gėdiškiausia. Ir štai tokiu ne

Šiandien Italija smarkiai žen 
gia pirmyn dviem keliais: po
litiniu ir religiniu. Katalikiš- ''ramiu laikotarpiu turėjo su
ką sis veikimas šiandien, tur 
būt, niekur nėra taip puikiai 
organizuotas, kaip Italijoj. To 
veikimo centras yra Milane 
Švenč. Jėzaus Širdies universi
tetas. Jo priešaky stovi gar
sus mokslininkas kun. Augus
tinas Gemellis vienuolis pran
ciškonas.

Kun. Augustinas Gemellis, 
(pirmiau Eduardas, gimė 1878 
m. sausio 18 du turtingoj Mi
lano miesto šeimoj, kuri pri
klausė Italų ūkininkų luomui.

bręsti Eduardo dvasia. Sunku 
jam buvo atsispirti ir del to 
jis pasidarė didžiausias mate
rialistas ir aršiausias Bažny
čios priešas. Tuo pačiu laiku 
buvo patekęs į tų baisųjį sū
kurį ir kitas garsus italas Gio- 
vani Papini, kuris vėliau grį
žo į tikrųjų Kristaus Bažny* 
čių.

1902 met. Eduardas Geme
llis baigia universitetų dakta
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Sir Douglas Mawson kairėj, ima 59,000 svarų /Angį. pini
gai) čekį nuo Macplierson Macrobertson, čekoledinių saldai- 

1 nių magnato, Melbourne, Australijoj. Pinigai skiriami Me
ro laipsniu. Socialistų džiaugs-' Augias’6 mokslinei ekspedicijai pietų žemgaliui tirti, 

mui nebuvo galo. Be abejo, bu- j -------- ----------------- -.................. - —------

Lietuvos visuomenė jau senai nerimsta ir 
laukia tos valandos, kada tautininkų vyriausy
bė grųižlins politinį valstybės vidaus gyvenimų 
į normalines vėžes.

Spaudos atstovai po keletu kartų į me
tus jau nuo 1927 m. lankosi pas diktatorių p. 
Voldemarų pasikalbėti dienos klausiniais ir 
ypatingai paklausti, kada bus Seimo rinki-’

raai- ji. •; ’
P-no Voldemaro atsakymas į tų klausi

mų visuomet yra vienodas: “Jei ne šį rudenį, 
tai pavasarį” arba: “jei ne šį 'pavasarį, tai 
kitų rudenį”. Kitokio atsakymo Lietuvos vi
suomenė ir šiemet nesitikėjo sulaukti.

Praeito mėnesio pabaigoje į žurnalistų 
paklausimų p. Voldemaras, kaip ir tvisuomet, 
atsakė:

“ Savivaldybių rinkimai bus šį rudenį. Jų

ganizacija to nepadarė. Pareiškė, kad ji nč-|Vaiko šeima nežino’°' kas ?
ra politinė ir negali maišytis į politikę. Jei ra var«aa ar ruPcsčial- lr 

drauge nežinojo, kas yra tikė
jimas. Vaikui buvo iš pat ma
žens aiškinama, kad tikėji-

ji butų fašistų paklausius ir butų kandidatus 
paskyrus, tada valdžia butų turėjusi prieka
bių jų suvalstybinti arba sugriauti.

Ši organizacija pajuto tas valdžios gud
rybes ir paliko neliečiama. Net šventasis Tė
vas Pijus XI anų dienų Italijos Universitetų 
studentams audiencijoje reiškė džiaugsmo, 
kad Bažnyčia tuo atžvilgiu valdžių nugalėju
si.

Kadangi fašistai dažnai ima kliudyti Baž
nyčios autoritetus, šie pastarieji užima vis 
stipresnes apsigynimo pozicijas.

vykti ankščiau kaip pavasarį, o jei ne pava- 
sarį, tai jie įvyks rudenį”...

Matomai, p. Voldemaras atmintinai išmo
ko to žydelio “Dainų be galo” kurioje jis 
dainuoja : žiema praeis, vasarų ateis ir t. t.

Bet del neno'rmalinės Lietuvos vidaus po
litinio gyvenimo padėties, kenčia valstybė ir 

viša tauta. ' | 1
Ar ponai tautininkai nejaučia, kad del 

tt) kuomet nors jie skaudžiai turės atsakyti 
prieš visų musų tautų?

Italijoj gyvuoja katalikų vyrų organiza
cija vardu “Azzione Cattolica Italiana”. 
Šių OTganizacijų mėgino pavergti arba su
griauti fašistų valdžia. Bet jai tas žygis ne

pavyko. , i , I i.

Praeitų savaitę Michigano ežere įvyko 
baisi tragedija. Rasta sudaužyto laivo “An- 
daste” šipuliai. Laive buvo 25 žmonės, ku
rie, žinoma, ežere prigėrė.

Tai didelė nelaimė, del kurios daug šei

mynų ap^idepgė gėdųlp rųbąįs, dįpuįįos ste
bisi visuomenė ir reiškia apgaiURKla^nų?

Bet visuomenė kiekvienų, panašų įvykį su 
apgailestavimu sutinka. Juk tai ne pirma to
kia tragedija laivais šiame ežere.

Reiškiant tik apgailestavimo tokiose at
sitikimuose, parodoma kaip nebranginama 
žmonių gyvybė. Musų nuomone, panašios tra
gedijos turėtų iššaukti visuomenės protestų 
prieš laivų savininkus, kurie daro biznį su 
taip menkais ir senais laivais, išstatydami 
žmonių gyvybę į pavojų. Be to, turėtų iš
šaukti reikalavimų, kad atatinkamos vyriau
sybės instancijos stropiai prižiūrėtų, kad įvai-' 
rus biznieriai nežaistų žmonių gyvybėmis.

Pripažįstama, kad “Adaste” buvo jau se
nas ir menkas laivas, del to jis nebegajėjo iš
laikyti ežero audrose. Tat, kalti visi tie, kas 
leido tų nelaimingųjį laivų į kelionę, kalta 
vyriausybė, kad neprižiūrėjo.

mas šiame gyvenime esųs Visai 
nereikalingas.

Tėvai leido savo sūnų gim
nazijom Eduardui besimoki
nant, jo tėvai papuola į dide
lį skurdų. Prieš sunaus akis 
atsistoja visas mįslių ratas. 
Dabar jam pačiam reikėjo su
sirasti lėšų, kad galėtų pra
dėtų mokslų tęsti toliau. Be 
abejo, tokia nauja gyvenimo 
būklė sukėlė jauno mokinio

vo kuo džiaugtis. Jaunas, e- ’ lynan. Atlikęs novicijatų ir 
nergingas vyras stojo jų prie-1 padaręs pirmuosius įžadus, 
šaky ir pradėjo mielai dar- ‘ gavo Augustino vardų. 1907 

buotis. Pasižymėjo ne tik savo m. jis baigė teologijų ir buvo 
neapykanta prieš Bažnyčių, įšvęstas kunigu. Gyveno dau- 
bet ir moksliniais darbais.: giausiai Vokietijoj ir studija- 
Staiga 1903 metais pasklysta.vo psichologijų ir biologijų, 
po Milanu gandas, kad jaunas i 1915 met. jis įsteigė karo 

gydytojas dr. Eduardas Geme- (pamišėliams ligoninę. Po karo 
Uis įstojęs į vienuolynų! Nie-'grįžo Italijon ir tapo vadu 
kas netikėjo. Toks aršus sočia,- naujai atgimstančių katalikų 
listas, kuris butų su mielu no- mokslų; įsteigė Milano mieste 
ru suvalgęs kasdien per pie- Švenč. Jėzaus širdies univer
tus po vienų kunigų, o vakare ‘sitetų, kuriam Italijos valdžia 
po du vienuoliu, įstojo į pran- į 1924 niet. priparžano. valstybi- 
ciškonų vienuolynų?! Taip, iš nes teises. Nuo to laiko Tėvas 
tikrųjų įstojo. Ir kiek jis iš-1 Augustinas yra to universiteto nioms be lenkų priguli dar

tima kalba (vokiškai nemo
ka).

Tie visi, kurie be vokiškos 
kalba dar kitokiomis kalbo
mis, gyvena daugiausia Rytų 
Prūsijoj, Vakarų Prūsijoj, Si
lezijoj, Brandenburge, Sekles
ni g — Ilolsteine, Westfalijoj 
ir Saksonijoj.

Tų, kurie naudoja svetimų 
kalbų, bet skaitosi vokiečiais, 
daugiausia yra lenkų. Iš jų 
yra 214,000, kurie kalba vien 
lenkiškai (mozūriškai).

Vokietijoj tautinėms mažu-

galvoj naujas mintis, naujus ^kentėjo pajuokimų, paniekini- rektorius ir eksperimentalės

planus. ,j

Kadangi tuo -laiku ypačiai 
smarkiai žengė pirmyn gamtos 
mokslai, tai ir Eduardas pa

siryžo studijuoti medicinų, su
jungtų su gamtamoksliu. Šioj 
srity jam gerai sekėsi. Jau 
būdamas 16 metų bandė rašy
ti mokslinio turinio dalykų.

1896 met. rudenį, pilnas į- 
vairiausių klausų ir idėjų, į- 
stoja į Pavijosi universiteto 
medicinos fakultetų. Kaip sa
koma, čia pilna krutinę traukė 
į save to laiko dvasių, o ta

(Tęsinys).

Liet. Kat. Veikimo Centrui per 
pirm. Antana Tumėnų Šiaur. 
Lietuvos šelpimui ..................... 161.00

<5. J. Krušinskas alga už gegužio
mėn.......................................................... 50.00

Adv. Antanas Tumėnas Liet. Kat. 

Veikimo Centro Pirm. šiaur. 
Lietuvos šelpimui ..................... 367.40

Adv. Antanas Tumėnas Š. Liet.
šelpimui ............................................ 79.95

C. J. Krušinskas alga už birželio
ir liepos m........................................ 100.00

Kun. Pr. Bieliauskas Vilniaus naš
laičiams šelpti ............................... 292.00

L. D. S. Paskolos Nota.............. : 5,000.00
Lietuvos L. P. Bonų kuponai .... 180.00
Ū. S. Bonas ir W. S. S..................... 185.00

Serų............................................. ................... 460.00
Raštai nuo Šerų .................................... 150.00

Viso ............................................. $11,975.00
Cash pinigais ............................... 195.40

Labu...............................$12,170.40

Viso išmokėta .... $2,235.04
Gauta viso ..................... $2,430.44
Išmokėta viso ................. 2,235.04

Casli balansas............ $195.40
Be to, Vertybiniais popieriais sudėta

bankoje “safe deposit box’e”:
Lietuvos Laisvės Paskolos Bobų

su % už 1928-29 m. ............ $6,000.00

KATALIKIŠKOJO VEIKIMO VIENYBĖ

(Sutrauka kun. prof. J. Vaitkevičiaus re
ferato, skaityto kongrese).

Katalikų tikėjimas nenaikina žmo
gaus prigimties, nereikia, katalikų tikėji
mų išpažįstant, atsižadėti kokios nors 
savo prigimties dalies. Priešingai, tikėji
mas remia ir palaiko žmogaus prigimtį, 
skaito už sunkių nuodėmę nusikalsti prieš 
jų, nes prigimčiai suirus, turi nukentėti ir 
tikėjimas, panašiai, kaip sugedus kūnui, 
turi iš jo kraustytis ir žmogaus siela.

Žmogaus prigimties reikalais rūpina
si visuomenė, arba tos visuomenės kon
kretus padaras valstybė. Bet ir valstybė 
nepajėgs aprūpinti žmogaus, jeigu nebus 
trijų dalykų: a) tvarkos, b) ramybės, c)

mų nuo savo draugų ir ginii- psichologijos profesorius. Šian 
nių! . Įdien be to dar jis yra garsus

Kaip Šia atsitiko? Eduardas katalikiškojo jaunimo vadas.

Gemellis atsivertė. Prie to at
sivertimo daugiausia prisidėjo 
d-r. Ludovico Necchi, kurs bu
vo uolus katalikas ir turėjo su , 
Eduardu pažintį. Dr. Necclri ; 
pasišaukė dar pagalbon kun.

K. Z.
“Š.”

VOKIETIJOS GYVENTOJAI

šie: vendai, čekai, moravai, 
lietuviai, danai ir rusai. Kai
kurie jų moka ir vokiškai ir 
naudojasi dviem kalbom. Kiti 
kalbaęi tik motiniškomis kal
bomis.

Politiniu atžvilgiu tos ma

žumų^ grupės kadir į šalies 
rinkimus neturi reikšmės. 
1924 metų rinkimuose iš jų 
tik 93,000 dalyvavo, gi 1928

Šiandieninė Vokietijos res-
Giandomenico Pini, tars tuo Publika turi aPie 62,400,000 

laiku buvo šv. Ainbroziejaus «yvcnt°«, iS karili 61,500,000 [metais - dar mažiau, 
kolegijos knygyno vedėju. Kar/ra vokiečiai ir 957,000 svetim
tę su šiuo kunigu, susitiko Ed- Sah* 60,500,000 gyventojų 

motiniška kalba yra vokiška,
575,000 turi dar kitų motiniš
kų kalbų, gi 375,000 motiniš
ka kalba yra svetimšalių kal
ba.

uardas Gemellis ir pradėjo gin 
čytis apie tikėjimų. Ginčas ėjo 

dvasia buvo pozityvizmas. Jis Į vis smarkyn. Prie ginčo prisi-

visoj pilnumoj triumfavo. Vi
si mokslininkai ir profesoriai 
juo kvėpavo. Prieš Bažnyčių 
ir patį Kristų ėjo smarkiau
sia kova. Katalikybė buvo nie
kinama, stumiama į paskutinę 
vietų. Kai kurie Italijos poe-

dėjo ir prelatas Achilles Rat 
ti, dabartinis šv. Tėvas Pijus 
XI. Pagaliau Eduardas neat-

Knygų neskaitys.
Arklių turguj.

— Kam taip brangiai pra
šai už aklų kumelę?

— O pats ar skaityti moki? 

— Moku. O kas tau? — su
pyko pirkėjas.

— Jeigu pats moki, tai ar-

Iš visų svetimšalių 630,000 
silaikė ir turėjo pripažinti ku- j žmonių kalba vien vokiškai, 
nigų tiesų. Ginčas tęsėsi ištisų j.72,000 naudojasi dviem kal- 
vasarų. Tuoj po ginčo Eduar- .boni — vokiška ir kita sveti- kliui neduosi knygos skaityti: 
das įstojo pranciškonų vlenuo- [ma, gi 260,000 kalba tik sye- tegul bunie ir aklas.

darbo padalinimo. Kad tuos tris dalykus 
atsiekus, reikia doros, o dorų neša tik ti
kėjimas. Tikėjimas tat, nešdamas dorų, 
neišvengiamai paliečia visus .žmogaus gy
venimo reikalus, panašiai kaip lietus, kri
tęs ant žemės, neišvengiamai persigeria 
per žemę ir sudrėkina kiekvienų dulkę.

Jeigu dabar atvirkščiai žmonių gy
venimas ir jo reikalai tvarkysis neatsi
žvelgiant į doros ir tikėjimo reikalavimus, 
tuomet turės nukentėti ir dora ir tikėji

mas
Iš tų kelių žodžių, kurių platesnis pa

aiškinimas reikalautų gal atskiros kny
gos, galime suprasti, kad katalikų Baž
nyčia, kuriai Kristaus yra pavesta skelbti 
tikėjimo tiesos, negali praeiti tylomis pro 
žmogaus prigimties reikalus nenurodžius, 
kaip derinti tuos reikalus su doros ir ti
kėjimo reikalavimais ir kaip katalikas 
privalo pasielgti.

Visa viso pasaulio laisvnmanybė ne
nori pripažinti to dėsnio; norėtų atskirti 
tikėjimų nuo gyvenimo, norėtų uždaryti 
jj vien bažnyčiose, o paskui, žinoma, su
griauti ir bažnyčias, kaipo įstaigas gyve
nimui nereikalingas.

Bažnyčia pasmerkė liberalizmų ir pa
našias nuomones ir Leono XIII Encikli

kose išdėstė savo mokslų apie žmogaus 
prigimties reikalavimus, kaip jie turi būt 
derinami su doros ir tikėjimo dėsniais.

Dabartinis popiežius Pius XI yra ka
talikiškojo veikimo, arba katalikiškosios 
akcijos popiežius Jis yra parašęs jau ke
letu enciklikų šiuo klausimu, ragindamas 
vyskupus, kunigus ir tikinčiuosius, realiai 
prisidėti prie katalikiško vekimo.

Enciklikoje: “Ūbi areano” dėsto, kad 
tas veikimas neatskiriamas nuo ganyto- 
javimo pareigų iš vienos pusės ir krikš
čioniškojo gyvenimo iš kitos. Kitaip kal
bant ir ganytojai: vyskupai ir kunigai tu
ri kreipti domės į tų veikimų, privalo jį 
įrašyti į savo griežtų pareigų skaičių, o 
tikintieji arba pasauliečiai privalo pri- 
skaityti katalikiškųjį veikimų prie krikš
čioniškojo gyvenimo reikalavimų. Žodžiu, 
nei ganytojas, nei krikščionis neina savo 
pareigų', jeigu nedalyvauja katalikiškame 
veikime ir laikosi atstu nuo jo.

Kitam savo rašte kardinolui Bertram, 
Vokietijoje, davė nurodymų, kokiais pa
grindais turįs tas veikimas eiti.

Htai svarbiausios to rašto mintys:
1. Katalikiškoji akcija yra tai pasau

liečių arba tikinčiųjų dalyvavimas Bažny
čios hierarchiniame apaštalavime.

Apaštalai gavo įgaiojimų ir pan 
skelbti evangelijų. Bedirbdami tų da 
jie pamatė, kad gali turėti didelės pa 
bos iš pusės pasauliečių, nes, būdami 
tys neskaitlingi, negalėjo apimt visų 
kalų, reikėjo nekartų pasivaduot 5 
nėmis geros valios ir visa širdimi i 
davusiais evangelijai. Tokį pasaulieči 
traukimų į pagelbų evangelijai rand 
pėdsakus pas šv. Povilų jo laiške I 
piečiams 4, 3: “Aš prašau 'Evodiji 
meldžiu Liutikų būti vienokios nuc 
mės Viešpatyje. Taip pat prašau ir t 
ištikimasis drauge, padėk jam; nes ji 
su manim darbavosi evangelijai drau; 
Klemensu ir kitais mano padėjėjais’1

2. Musų laikais darbo daug, nes 1 
jimo ir dorovės cielybė yra atsidu 

Pavojuje, o kunigų trukumas nelei 
tinkamai aprūpinti visus sielų reiki 
pasilieka tat panaudoti katalikiškųjų 
cijų, kad iš pasauliečių tarpo darbi 
kais papildžius tų didelį dvasiškių 
kūmų.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį j
matyta jokios naudos. Reika
lauta įrodyti praktiškai, ar 
zeppelinai gali kovoti su gam-

Prof. Kampininkas

Sovieti} “rojuj”
yra; cigaretas surūkyti, laiš
kas tavorščiui pasiųsti bran
giau atseina negu divorsas 
nuo savo pačios gauti. Įsivaiz
duok sau taip: gyveni Mask
voj; biie dienų, bile valandų, 
bile minutų užėjo tau ant sei
lės noras atsiskirti. Tuoj kau
tų ant pečių, kepurę ant gal
vos ir į artymiausį registra
cijos biurų, kur nuolat, kaip 
sargas prie geležinkelio kro- 
singo, sėdi buržujus komisa
ras. Priėjai prie jo, padavei 
savo vardų, pačios vardų ir 
pasakei, kad nori divorso. 
Laukti tau reikės tiek, kiek 
ims laiko komisarui į knygų 
užrašyti ir tu jau “nevedęs”. 
Komisarui mokėti už tai ne
reikia, net cigareto, jeigu ne
nori, gali neduoti. Niekas tau 
nedraus tų pačių dienų nueiti 
pas kitų “merginų”, su ja at-

sių ypatingi tuo, kad jei skrin- 
dant per vandenynų mechaniz
me ar motore kas sugestų, ta
da sunkus motoras ir kitos 
sunkenybės atliuosuojamos 
nuo orlaivio ir nuskandinamos, 
gi pats orlaivis kai saugi val
tis ilgas dienas gali pliudu- 
ruoti ant vandens kai plūdė.

Toliaus jis pareiškia, kad 
tuo reikalu jis bendrai dir
bus su amerikonais. Šie sutikę

eiti tą patį biurą, į vedybtj ’tos clementais- kaiP «« vė- 
jais ir audromis. Norėta pa
matyti jų išlaikomybė.

Dr. Eckener nenusiminė. Jis 
pasiryžo Amerikos piniguočius 
įtikinti, kad lengvesnis už orų 
orlaivis yra praktiška grei
tam susisiekimui priemonė. To

Jei kas nenorėtu tam tikė-įirodymui jis sav0 orlaiviu ap_ ,_____________________________

**’ **80 paklausia amerikiečio skrido pasaulį ir tai greitu lai-'Atlantike padirbdinti pliudu
YV til z» I ■rkV»TY*r\-r*4- IznmnrYk _ _ _ _

ruojančias salas — stotis, gi 
jis pats dirbdinųs atatinka-

kambarį, palaukti truputį ii-, 
giau negu divorso aukei, ir 
tu jau “vedęs”, o ant ryto
jaus, jei vėl ant seilės užeis, 
ir nuo tos, kaip aukščiau mi
nėta, atsiskirti.

W. MeDermont’o, kuriam, ap- ku Neįvyko jokia neialm4 nei
________silank.ua Kusijoj, įdomiausia• su motoraiSi nei su
dabar taip buvo, kaip jis pats sakosi, rpįk ,okįu ku(iu piniguočiai pa 

vedybų ir divorsų jedJįti patiekti reikalingo ka- 

pitalo.
Dr. Eckener išvyko į Vo- 

Ciceroje, sakoma, dabar de- kietijų. Artimoj ateity teks 
dasi toks dyvas: cicilikiškas J nugirsti apie naujų zepelinų 

“kipšas”, neturėdamas kur statymų.
savo uodegos dėti, prismaili- Vairuojamas už orų leng- 
no jų prie lietuviškų “karei- vesnis orlaivis yra genialio 
vių” ir dabar ta savo uodega ’ žmogaus sugalvojimas. Tų or- 
jųos “muštravoja”. Neužilgo laivį praktikon įvedė buvusio 
vienok laukiama ne dy vo: didžiulio karo laiku vokietis 
kada, pasigalandę savo šobles, ' grafas von Zeppelin, tatai jo 
Cicero “kareiviai” pradės ne vardu orlaiviai ir vadinami, 
tik “kipšo” uodegų, bet ir pas Tas grafas jau mirė, bet jo

pasėdėti 
biure.

lėptus ragučius kapoti.

— Kų manai, Stasy, sunki 
šįmet bus žiema?

— O baisiai sunki.

— Iš ko sprendi?

— Mano pernykštis
kautis suplyšęs, o naujo 
neturiu nusipirkęs.

over-

vietų užėmė jo mokinys — Dr. 
Eckener.

Kada anais laikais “Graf 
Zeppelin” iš Los Angeles skri 
zdamas užsuko ir Chicagos pa 
dangės, milionai žmonių gėrė
josi. Milžiniškas orlaivis oru 

j kai žuvis vandeniu plaukia. 
Lengvai valdomas.

C. B.

BUS DIRBDINAMI 
NAUJI ZEPELINAI

Kada vokiečių orlaiviu
“Graf Zeppelin” laimingai ir 
pavykusiai baigta kelionė ap
link žemę, orlaivio komendan
tas Dr. Eckner porai savaičiij 
pasiliko šoj šaly.

Daug kas žingeidavo, ko
kiais tikslais jis čia pasiliko. 
Buvo aišku, kad jis čia pasi
liko veikti savo orlaivių ben
drovės reikalais.
•f j' •. r
Kajda andai Dr. Eckener gar 

laivių išvyko į Vokietijų, pa
aiškėjo jis šioj šaly atlikęs ne
mažus reikalus. Amerikos ban 
kininkai jam pažadėjo duoti 
keliolikų milionų dolerių, kad 
jis galėtų padirbdinti kelis 
naujus orlaivius zepelinus ir 

kur reikia pastatyti tiems or

laiviams stotis. Tai atlikus, 

bus pradėtas nuolatinis tarp 

Europos ir Amerikos oru su-

sisiekimas. Oru bus vežamos 
ne vien prekės, bet ir keliau
ninkai.

Nauja oro linija iš Europos 
eis nę tiesiog į Šiaurinę Ame
rikų' per Atlantikų, bet į Pie 
tinę Amerikų — į Pernambu- 
co, Brazilijoj. Taigi, zepelinai 
iš Europos skris į Brazilijos 
pakraščius, gi iš tenai į Šiau-

BLERIOTO LAKIOS SVA
JONES.

Louis Bleriot yra francuzas 
lakūnas pionierius. Kituomet 
jis pirmutinis sav-o darbo or- 
aiviu (biplanu) perskrido 
skersai Angliškų perlajų. Šian 
die jis yra didžiausios Franci-
joj orlaivių dirbtuvės prieša- 

rinės Amerikos Jungtines Vai |ky. Jis yra nuomonės, jog ne- 
stybes. Iš Amerikos atgal į tolimoj ateity Paryžiui su 
Vokietijų nebus to užsukimo, New Yorku oru per Atlantikų 
iš New Yorko bus skrindama (busiu galima susisiekti į 24 
tiesiog į Europų. Mat, ištirta, valandas.
kad iš Europos tiesiog Į New Anot jo, tas busiu galima 
Yorkų skridimas yra pavojin-. atikti Atlantike padirbdinus 
gas. Dažnai priešakiu pakyla pliuduruojančias orlaiviams 
didelės audros ir vėjai. Gi stotis. Tų stočių tiesiam ruo- 
skrindant atgal, tos audros ir že turi būt keletas. Iš Pary-

mus tai kelionei orlaivius. 
Bleriot, kaip ir laukta,

kitų gaminius peikia, gi savo 
giria. Apie zepelinus (diriža
blius) štai jis atsiliepia gana 
nepalankiai. Anot jo, zepeli
nai yra geri tik trumpam lai
kui, kaip ilgai neištobulinti 
orlaiviai. Zepelinai šiandie tu
ri pirmenybės ant Atlantiko 
ir Pacifiko. Bet netolimoj at
eity orlaiviai užims tų' pirme
nybę.

Tai dėlto, kad orlaivius esu 
parankiau ir lengviau valdy
ti, kad jais toli-toli greičiau 
galima skristi, galima kuoauk- 
ščiausia iškilti. Su zepelinais 
esu to negalima atlikti. Zepe
linai yra oro mastodonai, gi 
orlaiviai — tikri sakalai.

Tiek apie tų su kitais pa
lyginimų.

Gryžus prie pliuduruojančių 
Atlantike salų — stočių klau
simo, Bleriot yra nuomonės, 
kad tų salų — stočių butų kas 
500 kilometrų. Be to, tose sa
lose — stotyse butiųai reika
lingi viešbučiai, kur keleiviai 
savaites galėtų ramiai gyven
ti- . . i

Kiekvienas pripažins, kad 
senas lakūnas Bleriot turi la
kias svajones. Na, o gal tai vi
sa gali ir įvykti.

Akstinas.

lių, kas visiems patiko. Ka-^ 
driliuje su kitais atsižymėjo 
Jonas Kamarauskas, 73 me
tų amžiaus, uolus ba- 
zarų ir piknikų darbininkas.

X West Sidės par. bazarasI
vis įsisiūbuoja ir taip-gi pa
čiame bazare viskas gerina
ma. Budos dėl draugijų yra 

1 padarytos pagal naujausios 
mados. Orkestros griež per 
visus likusius vakarus. Ma- 

jriampolės minkštų gėrimų už
eigos vedėjas K. Kulbis ga
vo pagyrimų nuo bazaro ko
misijos už gerų biznio vedi 
mų. Dabar jis paskirtas pir 
mininku į Panevėžio valgyklų 
prie lietuviškų palengvicų ir 
kilbasų.

X Kast. Zaurienė ir Jonas iš Apskričio arba iš centro. 
Zaura, westsidiečiai, buvo iš- Tai susirinkimas venbalsiai 
vykę vakaeijų į Madson, Neb. Inutarė prašyti į talkų brolį 

Ten svečiavosi pas Rapolų Vladų, kurs apsiėmė pagelbe- 
Zaurų, Juozų Ramanauskų ir ti tiek, kiek galės.
Pranų Reibikį. Džiaugiasi,
kad turėjo geras vaišės. P- 
nia Zaurienė su p-nia Kaime
ne bazare rūgs. 15 d. pasidar
bavo prie lietuviškų saldainių 
ir pelnė $35.90.

X Rūgs. 14 d., Aušros Var
tų par. salėj įvyko visų Chi- 
cagos lietuvių kolonijų dar
buotojų susirinkimas reikale 
pikniko busiančio rugsėjo 22 
d. Pikniko rengėjai, tai yra 
Brighton Parko Marijonų Rė
mėjų 35 skyrius, prašė pa
gelbos to pikniko sutvarkyme

NAUJI R A D10 S>

Tikri Dažai Duoda
Puikius Rezultatus

Diamond Dažai talpina savyj nuo trijų 
iki penkių sykių daugiau anilino, negu bile 
kokie kiti dažai. Sekanti sykį manydamas Į 
kų nors dažyti bandyk juos. Pamatysi, kaip 
lengva vartoti. Po to palyginkite rezulta
tus. Tėmyk, kad drabužis neišrodo perdažy
tas ; nepalieka nei plėtmų, nei driežlių. Tė
myk, kaip minkšta, aiški ir naujai išrodanti

spalva, ir nesimainanti. Jei nepripažįsi, kad Diamond Dažai nė
ra geresni, tai jų pardavėjas sugrųžįs jums pinigus. Baltas pa- 

,kietas Diamond Dažų yra originaliai “visų tikslų” dažai viso
kiam atsitikimui ir visokiai medžiagai. Jie dažo arba varsuo- 
ja šilkų, vilnas, bovelnų, lininius audeklus, rayon arba bile 
sudėtinį audeklų. Mėlynas pakietas yra specialiai dažai vien 
šilkui arba vilnoms. Su jomis jus galite dažyti savo brangius 
šilkinius arba vilnonius su rezultatais, kurie yra gali prilyg
ti geriausiam profesionališkam darbui. Perkant tų atsimink — 
Mėlynas pakietas dažo tik šilkų ir vilnas. Jūsų pardavėjas 
turi abu. ___

DIAMOND DYES
Lengva vartoti — geriausi rezultai 

VISOSE APTIEKOSE

R . G. 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

ŽEMIAUSIOS KAINOS ANT TAJERŲ

PILNAS EGZAMINAS 
16.00 TIKTAI >6.00
gPBCIALUTAI

& •nusiminki t. bet eikit 
pa* tikrą epeclellat*. ne pee koki 
u«|»tyrėlį. Tikrai ipecUUlatae, ar
ba profesorių*, neklaus Juaų kaa 
jume kac kia. ar kur akauda, bet 
palakia pat*, po pilno liagnaml- 
narlmo. Jų* autaupyalt laika lr 
pldlgua Daugaila kitų daktarų 
negaUJo pagelbėt Junta dėlto, kad 
Jie neturi reikalingo patyrimo, au- 
radymul imogana kenkaralngumų.

Mano Kadlo — Bccpe — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatae Ir ri
dike* bakterlologlika* egaamlna- 
rliae* kraujo atldenga maut tusų 
tikrai negeroroe. Ir Jeigu ai pa- 
Imalu Jua gydyti, tai Juaų sveikata 
Ir gyvumą* eugrjt Jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
Ilgų skilvio, lamų. Inkstų, odoe. 
kraujo, nervų. ilrdlea reumatla
mo, kirminų, uždegimo tarnų, ell- 
pnų plaučių arba Jeigu turit ko
ki* rtaleenėjual*. talke rijusi*, 
obronlik* lig*, kuri nepaaldavė 
net gabiam kelmyno* gydytojui. 
aeaUdėltoklt neatėls pa* mane.

DR. J. E. ZAREMBA
BPKCIALI8TAJB 

Inėjlma* Rumaa l*li 
SS W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Oatvėo 
Ofiso Valandos: Nuo 1* ryto Iki 
t po pietų. Vakarais nuo t Iki 7 

Nedėliomis nuo lė ryto Iki 1 
po pietų.

vėjai orlaiviui skridimų pa- žiaus orlaivis turėsiųs skristi 
lengvina. , apie dvylikų valandų ir į vienų

Patirta, kad Amerikos ban- j tų stočių nusileisti. Paėmus 
kininkai Zeppelino bendrovei, reikaingų kiekybę žibalo,' leis- 
Friedrichshafene duos virš 15 tis toliau ir už 12 valandų 
milionų dolerių. Tomis lėšomis būti New Yorke.
pradžioje bus padirbdinti pne-1 Pliuduruojančių stočių turi 

ki didelį zepelinai ir pora sto- būt keletas, kadangi lakūnams 
čįų (hangarų) — Pietų ir Šiau gali pasitaikyti nelaimių. Vy
rių Anierikose. j kušiai skrindant galima kai-

. . v, i kurias stotis prasilenkti ir nu-Pirm kelenų metų Dr. j. ...... F . ....
,, , , , . ,. sileisti tik esant reikalui.Eckener darbavosi gauti pa-.
ramos iš Amerikos bankinin- Į Bleriot sakosi jis dirbdinųs 

kų. Bet jam tas prašymas bu- naujus orlaivius-biplanus (ke- 
vo atsąkytas. Iš jo orlaivio ne tursparnius). Tie orlaiviai bu-

ŽINiy-ŽINElĖS,
X .Brolio Vlado surengtame 

piknike, rugsėjo 8 d., Aušros 
Vartų par. darže, griežiant J. 
Phillips orkestrai, lietuviškuo 
se suktiniuose pasižymėjo se
nelis Povilas Malakauskas. 
Kas atsižymės piknike, Čer
niausko darže, rugsėjo 22 d., 
tas gaus dovanų.

I
X Surplio orkestrą pereitų 

sekmadienį tarnavusi Brigh
ton Parko piknike prie lietu- 
viškų saldainių, griežė links
mus lietuviškus žaislus. Pasi-• 1
žymėjo suktiniuose Alekna, 
Stankevičius, Klidis, Benis, 
Grybas ir kiti. Ta pati or
kestrą pagrįžo į Węst Si
dės parapijos bazarų, kur ir
gi sugrojo lietuviškų kadri-

Firestone — Oldfield
30x3y2 Rg.............. $4.75
30x3i/2 OS............... 5.00
32x4 ....................... 9.05
29x4.40 ................... 5.65
30x4.50 ................... 6.30
30x4.75 ................... 7.80
30x5.00 ................... 8.20
30x5.25 ................... 9.55
31x5.25 ................... 9.85
30x5.50 ................... 10.40
32x6.00 ................... 11.85
33x6.00 ....................... 12.20
32x6.50 ....................... 14.35

TUBBY
TOBeVS MOTMfiR 80UCHT 
HIM A Aiew STIŽAiM HMt 
AMD ALTHOUCtt n
•rot imkit ofhuch 
Atuse and etotcuti ow 
iuiPArro»T« oTute 
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NOUtDSlONTHt MUCH 
DUPVttDLIDUnDlWEMrr 
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Every Rose Has It* Thorn.

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

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

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

sakančiausių Batterijų.
Kuomet jums reikalinga Battery, pirk Firestone 

Battery musų prirengtas patarnavimas sutaupys jums 
pinigų.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
SAVININKAI LIETUVIAI

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

Virginia 0915 Boulevard 2161

silank.ua


D R A D O A B Antradienis, Rūgs. 17 čf., lSw-
.... ■ .1,1.1. . I UI l i *■»■!

LIETUVIAI AMERIKOJE

BLTROIT, MICH.
Registracija.

dėlių dėkingumu. Tą patį šir
dingą ačių esava skolingi ir 
ponioms Tamošiūnienei, La- 
zickienei ir Gasparienei, ir tai 
linksmai ir gražiai Springfiel-

Cliene jdo lietuvių jaunuomenei, t. 
y. Vyčiams, ir visai eilei žino

ti. Vinewood and Magnolia>
Avenues.

7. Canfield and 
Streets.

8. Grand River and Tvvelfth nių, kurie del mudviejų au
kojos, dirbo ir toje vakarie-

East nėję dalyvavo. Gaila, kad deJ 
, vietos stokos jų visų vardus 

and paminėti negalima.

senų fotografijos ir aprašy-. Grudzinienė Jieva, atvykusi 
niai: I Amerikon iš Viniaus ir ilgai

Policijos stotys atsidaro re
gistracijai piliečiams, idant Street, 
galėtų balsuoti ateinančiuose 9. Betliune Avenue 
rinkimuose. Čia reik suprast, and John R. Avenue. 
kad ši registracija vien del! 10. Petosky Avenue
piliečių ir nieko bendro netu-Joy Road. Į Pasibaigus vakarienei p? p.
ri su ateivių registracija. i 11- Davison Rast and Con-,Grigas ir Pazmeckis piadėjo

4. Vaidinimų (“teatrų”), 
balių ir kitų parengimų skel
bimų ir nuotraukų;

5. Sieninių kalendorių pa
vyzdžių ;

6. Biznio iškabų ir garsini
mų;

7. Ekskursijų į Lietuvų pla
katų, skelbimų, nuotraukų, 
aprašymų.

Šitie dalykai dingsta, o tuo 
,tarpu jie turi reikšmės kaipo

gyvenusi pas Kazį Jecevičių, 
Buffalo, N. Y., po Ansonia, 
Conn. ir Pennsylvanijoje.

Jankauskas Petras, kilęs iš 
Raseinių apskr., Amerikon at
vykęs prieš karą, gyvenęs Tho 
mas, W. Va., ir Frankfort 
mieste.

Raseinių apskr., seniau gyve
nęs Layland, W. Va., paieško 
duktė.

Medučiu mieste Mellin, Wis. 
Nėra žinių nuo 1922 m.

Ieškomieji arba apie juos 
Adomaitis Vincas, kilęs iš ką nors žinantieji maloniai

Šilavos valse., Raseinių apskr. 
gyvenęs Parsons, Pa. ir ne
va išėjęs iš proto. Amerikoje 
apie 22 m. Ieško sūnūs Kazys.

Jovaišas Povilas, Antano 
sūnūs, kilęs iš Panevėžio aps-

Kulikauskas Ginis, kilęs iš1 kr., seniau gyvenęs su Vladu

kviečiami atsiliepti šiuo adre
su:
CONSULATE GENERAL GP 

LITHUANIA,
15 Park Row,

New York City.

r "■ ~'*/xz

Registracijai policijos sto- ant. 
tys — tai nauja sistema De- < 12. Seven Mile Road, 
troite, arba bandymas, idant of Woodward. 
butų piliečiams parankiau. Į3. Canfied Avenue,

'griežti. Sumirgėjo tada visa medžiaga Lietuvos išeivijos is 
west , salė nuo linksmų šokėjų, torijai tirti. Įvairių pramogų

•Kaip linksmu, jauku gražu ir rengėjai kviečiami savo pro- 
bet- malonu buvo mums pabūti su pagandos pavyzdzhj šiai įstai-

Praeityje reikėdavo važiuoti1 ween Woodward and John R. tais, kurie mus užjaučia, ku- gai atsiųsti.
net į City Hali registruotis, o ' 14. Coolidge
dabar bus galima artimiausioj 'Grand River.

Avenue and

policijos stoty. Šiuo nauju 15. Gratiot and Connors
sumanymu miestas sumažins Avenues. 
išlaidas, nes nereikės samdyti i 
raštininkų. Surašą registraci
jos ir visą darbą atliks poli- 
cistai po priežiūra miesto raš
tininko (City Clerk).

Norėdamas matyti visus lie
tuvius Detroito užsiregistravu 
sius, rašau šiuos patarimus, 
idant mes nepasiliktpme pas-' 
kutiniais šio miesto politikos 
judėjime. Ar visi lietuviai, 
kurie yra šios šalies piliečiai,

Jos P. Uvick.

SPRINGFIELD ILL.
i Širdingą ačių noriu išreikš
ti visiems rengusiems Petrui 

i Klumbiui ir man, prieš išva- 
ižiuosiant į kolegiją, išleistu
vių vakarienę, rūgs. 12 d.

Su dideliu dėkingumu mu
du visados atminsiva tas di-

... . , T • v • dėlės pastangas, kurių ypatin-galesmi balsuot? Jeigu busimi 1 ’ .
.... v- . , gai ponia Kazlauskiene ir p.neapsileidę, žinoma, registrą- į 1 .... , ..... A. Jakštas nesigairejo, kad vijos nepraziopsosini ir balsuo • . . v o <» »
v , , įtik jų užmanymas gerai pušim uz tuos, kurie mums ge- r c _ . ~r . ...sisektų. Ponia Kazlauskiene,

rie mums tik gero velija, su 
ta kilnia jaunuomene.

Malonių įspūdžių pilni mes

m.
Paieškoma.-

Kaitiekaitis, Kazys, kilęs
atostogoms užsibaigus, važiuo- nuo Tytavėnų, Raseinių apskr. 
siine į kolegiją, kad vėl per Amerikoje apie 37 metus, se j 
dešimt mėnesių pavarčius peri niau gyvenęs 2126 S. Front 
vasarą storai apdulkėjusias 'St., Philadelphia, Pa. 
knygas. ' Litvinaičius, Antanas arba

Kazys Toliušis. Į jo sūnūs Juozas ir Matas Lit
vinaičius, gyvenę 2828 Els- 
worth St., Philadelphia, Pa., 
kilę iš Gižų v., Vilkaviškio 

' apskr.
IŠ LIETUVOS RESPUBLI

KOS GENERALINIO 
KONSULATO.

I.

“BAYER ASPIRIN” 
TIKRAI SAUGUS

‘Teneužniiršta kiekvienas ______
Lietuvis, kad spalių 9 d. musų i Imk be baimės kaip nurodyta

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

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

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

tamentai, Įgaliojimai, notos, turto perrašimai, ir visi kiti dokumentai.
Parduodami ‘ ‘ Money Orders ’
Priimami teksu, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Siunčiami pinigai į Lietuvą ir Lenkiją per paštą ir per telegrama.
Skolinami pinigai ant pirmu ir antru morgečių; parduodami pirmi morgečiai;

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

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

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

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

dieniais ir Šventadieniais uždaryta.

riausia patinka.
Registruotis nuo dabar ga

lima bile kada, net iki 8 vai. ,
vakare, iki ings. (Sfept.) 18 8™lb,» prekybos 7“’’ ™ 
i • v • • , , žiavo rinkti aukų. kviesti sveti. Kurie čia gimę ir sulaukę > . ’. . .
21 , čių ir atlikti prirengiamųjų:

palikusi savo nįmus, ponas 
Jakštas, atsitraukęs nuo savo

Tautos sostinė Vilnius buvo f 
lenkų užgrobta ir ta diena yra 
lietuvių tautos gedulo diena, i 
Tą dieną broliai vilniečiai 
lauks iš musų piniginės para
mos savo lietuviškoms moky-

m., tiems, žinoma, nėra jo-; ų r fe įkloms. Visų kolonijų lietuviai
i • iv , . • • , . . darbų, kad tik mudviem tiek' . . ° A.v,kių kliūčių, bet ir-gi turi regis ■ , ’ 1V. „ 'lai nepamiršta savo tautn$kos, • 4. • daug džiaugsmo suruošus,t . .truotis. Registruojantiems^, ph-. . , v. , . , . , įpareigos tą dieną., . , . .. . ... kiek čia dar niekados nebuvo-•tariama turėti su savim pilie- . ...., v , , z ... . ,me turėję. Is Širdies dirbdamitybes ženklus (Citizen papers), i

v v i-i i . i savo didžiam linksmumui suneš užrašoma kur ir kada tapo ...
, T • • 1 silaukė visų širdingą pritari-pilietybe" gauta. Jeigu regis-1 * .

trantas žino, kur ir kada gavo 11 . v.
pilietybę, gali užsiregistruoti į Toliau, noriu paša yti sn 
ir be pilietybės ženklo. ačiu_ ponioms Naumavi-

Tie, kurie užsiregistravo ,**^ne* *r Kuperienei ir p. p.
1928 m., arba vėliau, uepriva-! KuPeriui> Shnkui lr Tlskul’ 
lo dabar vėl registruotis, bet, .kurie sav0 Prakalb°'
jeigu katras persikėlęs į kitę l“ linkįj° mod’iem Paslsek‘- 
vietę, turi permainyti, arba mo> sveikatos ir DlCT» Palal‘ 

mos kelyje prie tikslo.

II.
Renkami Lietuviški Plakatai.

Šiuomi kviečiama Amerikos 
lietuvių draugijas ir atskirus 
asmenis paieškoti pas save, 
paklausinėti pas kitus, ir at
siųsti žemiau padėtu Lietuvos Į

ttBayer pakelyje 99

Jeigu nematote “Bayer Kryžių” 
ant pakelio ar pilių, tai jus negau
nate tikro Bayer Aspirln, kuris yra 
milijonų užtikrintas saugus lr gy
dytojų nurodytas per virš dvide
šimts penkis metus del
Saldų

JŪSŲ GI

priduoti, savo naują adresą. 
Kiekvienas lietuvis ir lie

tuvaitė, piliečiai, privalo daly
vauti rinkiniuose. Spalių 8 
d. bus nominacijos miesto 
valdybom Detroito lietuviai,, 
imkim nors mažą dalelę mie- i

Ir vėl noriu padėkoti tam 
gabiam programos vedėjui p. 
J. Adomavičiui, poniai Baku- 
nienei už gražų padainavimą 
solo “Kur bakūžė samanota” 
— pianu skambinant p-lei A.

4. 11 i i 1 Marčiulioniutei, p-lei Yurko-sto valdybos į savo rankas., y“ ’ "
Mes jau turim žymių policis- į ny tei ui. jos 
tų ir kitų, kurie gali užim- ĮPianu pritariant p-lei Litti, ir 
ti aukštesnes vielas ir užims, r'P ,ei Kuprytei už linksminau
jei nemiegosim. iSius Sokius ir daineles-

Ateity stengiuos parašyti! Be to, ypatingas ponios La-
apie visus kandidatus ir nu-; pm^ienės prasidarbavunas 
rodymų, kad lietuviai ir ang- bus visados P™™1’““’ «® d‘- 

paaiškinimus ir

Respublikos Generalinio Kon
sulato adresu atliekamus spal
vuotus plakatus (posters), 
skelbimus, afišas, nuotraukas, 
braižinius ir tt. —tai yra vi
sokių dokumentų iš praeities 
ir dabarties lietuviškumo žy
mių, k. a.;

1. Seimų, suvažiavimų, vie
šųjų mitingų;

2. Laisvės Paskolos, Lietu-
b p-±vl iUlIkU*jvių Dienos ir kitokių rink-
malonų solo — ,. .1 liavų ir vajų ;

3. Paradų ir iškilmingų ei-

Skausmo 
Neuralgijos 

Kiekvienam 
er“ pakelyje

Galvoe Skausmo 
Lumbago 
Rumatlzmo 
Skausmų

neatdarytam *Bay- 
randasi nurodymai. 

Pakely dvylika pilių kainuoja kele
tą centų. Vaistinėje tal-gt parduo
da bonkose po 24 ir 100.

25'

lams duotų 
patarimus.

Policijos stotys kur galima 
užsiregistruoti:

1. Beaubien, between Clin- 
ton and Macomb Streets.

2. Michigan and Truinbull 
Avenues.

3. Hunt and Dubois Streets.
4. Fort and Green Streets.
5. McClellan Avenue and 

Amity Street.

KAIP VAIKŲ SPECIALIS
TAI GYDO SUKIE- 

KIETĖJIMĄ.
Sukletėjus viduriams pas valkus at

siranda dieglys, išpūtimas, odos li
gos ir tt. Tas silpnina Juos, kaipir 
suaugusius; padaro Juos pikius, 

į karščiuojančius ir norirnaujančius. 
Bet nevartok valkams gyduolių, ski
riamų suaugusiems pataria vaikų 
spoe’a’.Utal. 90«?fe daktarų nuošinit.a 
pataria vieną vaistą nuo sukiotė’lmo, 
slogų ir kitų valkų ir kudlk ų su
sirgimų. Milijonai motinų jrodė Jos 
gerumą, per 30 metų. Cas’orla yra 
grynai augmenim*, nekenksminga ir 
aavdl. Tikroji Castoria visada turi 
Eieiclio io parptą. Saugokis IraiUci- 
iv-

Feen&miiit
The Laxative
Skanus kramtlmnl . 

Mėgsta jį visi

mint, taip kaip guma.

— yra 
gera kaina 
už gėrę danty 
košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE 

Large Tube

25'

«

LIETUVOS ŪKIO BANKAS
Kapitalas penkiolika milijonų litų. Padėtieji pinigai 

užtikrinti žeme, namais, fabrikais, nekilnojamuoju tur
tu. Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja, 31 Nr.

Reikalauja Pinigų
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė

lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

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

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

Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
2554 So. Oakley Avenue, Chicago, Iii

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

■i*į, 4.
Raislng the Family- i>ntr«t»e rougn bruto 1

Fisher
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Antradienis, Tfcugs. 1? d., 1929.
SS!s

D R M O O X 9
■.‘■„—T—

8
M. Less e 
C. Bartkus ss 
M. Birbiulute ci 

M. Grybas ss 
S. Matufcs lf
A. Grybas p 
M. Mockus lb
B. Boyden rf 
S. Grybas 3b

V. 4 kuo-'HOME RUNS

6
5
5
6 
6
5
6 
6 
6

1

4
2 
4
3 
2
4 
2 
4

CHICAGOJE Į lo dėkingi toms moterims, ku- 
! rios rinko ir visiems, kurie tik

D A K T A A I
į prisidėjo prie tos aukos.

IŠ SĄJUNGIECIŲ VEIKIMO Siau&unėnų Šeimyna.

FRANK L. SAVICKAS

Sports Editof,
726 West 18th Etreet

Phone: Canal 1603

L. V. OLYMPIADA

bai nelaimingas L. 
pai: jos mergaitės pralaimėjo : Providence 
svaidinio lošimą, su Town of 
Lake, 29 prieš 13 ir tuom pa-
Čiu kartu čempionatą Mergai- Town of Lake 

čių Lygoje, o vyrų svaidinin- 
kų tymas, pralošdamas su 
North Side, nebegaus daugiau 
progos šį sezoną lošti delei 
čempionato Beisball Lygoje.

T. AVilbertaite — One 
G.Bogutaite — Two

Rugsėjo 14 d., Ogden Par
ke įvyko antra L Vyčių meti
nė 'Olympiada — Track ir 
Fiėld Meet — ir labai ipuikiai
pasisekė. Dalyvavo labai daug PAVILIONIS SUSIŽEIDĖ

sportininkų iš beveik visų Chi 
cagos kuopų. Ketvirta kuopa 
laimėjo pirmą vietą, ačiū jų 
mergaitėms p-lėms: G. Bogu- 
taitei, B. Benikaitei, M. Ritai- 
tei ir M. Vilbertaitei. Antra 
vieta teko Brighton Parko 36 
kuopai. Platesnių žinių apie 
visas lenktynes bus vėliau.

Dalyvaudamas L. V. Olym- 
piadoj pereitą subatą vytis M. 
Pavilonis, 8 kuopos pirminin
kas ir Centro Sporto Sekcijos 
direktorius, sužeidė ranką 
taip, kad net reikėjo kreiptis 
prie daktaro.

SPORTININKŲ ŠOKIAI.

PRALAIMĖJO DU ČEM
PIONATU,

Pereitas nedėldienis buvo la-

ADVOKATAIi

A. A. OLIS
Advokatas

L. V. 16 kuopa iš Bridge
port rengia didelį pasilinksmi
nimą su šokiais rugsėjo 22 d., 
Šv. Jurgio par. svetainėj, 32 
Place ir Auburn Avė. Visas 

Į pelnas eis sporto palaikymui. 

Todėl visi kviečiami atsilan
kyti į šiuos šokius ir nuošir
džiai paremti 16 kuopą.

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

TeL Vlctory 0562 
./ 7-9 v. v. ai
ož s p,

STANDING OF THE K OF L 
BASEBALL LEAGUE

apart PanedėJiOt.lr 
’ėSlyčlos

'r

—-g-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Tetephoae Randolph «797

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Northern Division 
W. L.

Cicero 7 3
Bridgeport 7 3
Providence 6 4
North Side 4 6
Town of Lake 2 6
West Side :2 6

Telepbeae Roosevelt 0090 

8 11d O ryte Tel. Repub. 0800

JOHN KUCHINSKAS
K LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

, JŪSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 
Telef. fctulevard 2800 

RESIDENCIJA: 
<516 So. RockVell Street

. Telef. Republic 9722

J. P. WAITCHUS

C. Bartkus — ISvo 

M. Grybas — One 
S. Grybas — One

L. VYČIŲ CHAMPIONSHIP 
TENNIS TOURNAMENT.

. ■ g

Brighton Park. — Moterų 
Sąjungos vietinės kuopos susi
rinkimas įvyko rūgs. 4 d., ku
riame dalyvavo skaitlingas bu 
rys narių.

Labai smagu žymėti, kad 
Moterų Są-gos 20 kuopa didė
ja ir stiprėja skaičiumi narių 
ir darbuotojų. Pereitame ir 
šiame susirinkime prisirašė 
ponios: Vingvienė, Pikčiunie- 
nė, Panavienė, Stirbienė, Va- 
lantienė. Raportą iš šeiminiš- 
kos pramogėlės išdavė p. J. 
Baliunienė, iš kurio .paaiškėjo, 
kad kuopa gavo gražaus pel
no. Ačiū už tai darbščiai ko
misijai: M. Barščienei, J. Ba-

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7820

Res. (641 South Albany Avenue 
Tel. Prospect 1080

Valandos 2-4,1-8 Nedėlioj 10-12
. i.... ■ ' ■■

Rea tel. Van Buren 0868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS

Avė.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 9 lkl 12, 1 lkl 8 

dieno, lr 0:80 Iki 9:30 vakare

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

Rea Tel. Midvvay 6512

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

Telef. Canal l'713-0241 
Valandos: 2 lkl 4 p. p. Panedėliais 

lr Ketvergais vakare

Sulte 1678 Mflvvattkėc
Tel. Brutunrick 0824

Valandos; nuo 1 iki i:80 vai. vak. 
kasdien. Nedėllomis nuo 1 lkl S vai. 
PO plėtų.

Įvyksta rūgėjo (Sept.) 21 
ir 22 dd., McKinley Darkė.

Tai oficialis paskelbimas, kad liunienei, F. Šatienei, O. Ša 
L. V. Chicagos Apskričio čem- * kunienei. Taip pat kuopa ta- 
pionų tennis rungtynės bus'ria nuoširdžiausį aeių savo y 

šeštadieny ir sekmadieny, rug-’prieteliams; pp. V. Baliunui, 
sėjo 21 ir 22 dd., McKinley Šatui už pagelbėjimą. Sąjun- 

gietės taipgi yra labai dėkin-

ui-'M," ■ L-J i

Ofiso Tel. dhasl* 1118
Namų Tel. Lafayette 9998

Pct.
700
700

Parke, 39th ir Western avė. 
Programai yra nustatyta to

kia:
Rugsėjo 21 cL:

1:00 P. M. Finai registration 
ir drowings for opponents.

2:00 P. M. Pliminaries Girls 
and Mens Singles.

5:00 P. M. Pliminaries Girls 
and Mens Doubles.

7:00 P. M. Semi Finais Girlsh
and Mens Singles.

Pliminaries mixed doubles.
Rugsėjo 22 d.;

8:00 A. M. Semi Finais Mix-
ed Doubles.

10:00 A. M. Semi
Mens Doubles.

12:00 Noon Semi
Girls Doubles.

2:00 P. M. Finais Girls

Finais

Finais

&
600 Mens Singles.
400 7:00 P. M. Finais Mixed
250 Doubles.

RESULTS OF GAMĖS 
PLAYĖD sept. 

164h.

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. lr Rea 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 sutarimą.

Tel. Canal 6764 Virginia 0380

gos dvasios vadui kun. Vaitu
kaičiui už atsilankymą ir gra-' 
žius linkėjimus.

“Bunco Party”.
Rudenio sezoną pradedamos 

vietinės sąjungietės ruošia 
dideli “Bunco Party” pp. 
Stirbių namuose, 4408 S. 
Campbell Avė., rugsėjo 18 d., 
7:30 vai. vakare. Komisija 
sudaro darbščioji p. O. Šaku- 
nienė ir naujos darbuotojos 
p. Stirbienė, p. Panavienė.

Tat patartina visiems atsi
lankyti į šią ‘‘party”, nes tik
rai gražu dalykėliu bus gali
ma laimėti.

Taip-gi bušĮišduota graži 
-kaldra nuo “subscription 
books”. Todelei visos narės 
prašomos tas knygutes grąžin
ti per “bunco party”.

Sąjungietės nuoširdžiai kvie 
čia visus į ruošiame, pramo-

DR. A. L YUŠKA
Ofisas

1900 S. HALSTED STREET 
NAKAI:

4103 ARCHER AVĖ.

Valandos; prieš pietus pagal sutarti. 
Nsmilose 2-4 po plet, ofi&e 4-6 ▼. V. 
ir iriu- ■ • iTįiji-.'f —.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

(Misas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Wcstern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedelloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias lr chroniškas ligas 
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliųmis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir x-ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

Tel. Hemloek 8161

DR. Y. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2486 West 60 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—0 

V. V. Nedėlioj susitarus.

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

Tel. Kenwood 6107

gėlę. Vilija.

PADĖKA.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vy.riSkų 
Vaiku ir Visu chroniškų ligų

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

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

DR, A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office; 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

250 Ali entrants are reųuired to 
pay twenty five cents entry 
fee, with exception of Mixed 
Doubles.

Entries elose Saturday 1:00 
P. M. Sept. 21, 1929.

North Side 15, Providence 13 f Send all entry fees and en- 

Bridgeport 13, North Side 8 tries to the Committee Fran-

----- __ —___ eis Graibus, 4008 So. Rockwell
B0WLING SCHEDULE FOR St., or John S. Juozaitis 4429 

SEPT. 17th. ĮSo. Campbell Ąve., Tel. Vir
ginia 2286.

West Side Srs Vs North Side 
Brighton Park vs So. Chicago 
Provid. Srs. vs Provid. Jrs. 
Roseland vs Bridgeport 
AVest Side Jrs. vs Marąnette 

All the bowlers should be 
down at the alieys before 9:00 
p. m. and the managers make

Rap.

VlNČA IR ĖARK1S IŠVA
ŽIAVO TRENIRUOTIS

Town of Lake. — šiuo no
rime nuoširdžiai padėkoti p. 
V. Kromelienei ir p. U. Pana
vienė, kurios tiek prielankumo 
parodė musų šeimynai. Jodvi 
pašventė laiką snrinkdamos 
aukų ir užprašydaroos šv. no- 
veną intencija musų dukrelės 
Joanos, kuri nuo paaugimo ne 
valdo kojų. Todėl esame bėga-

Rūgs. 2 d., musų tautetis 
Jack Sharkey su visa savo 
šeimyna automobilium išvyko 

sure tliat only K of L mera/į Orangebūrg, K V. kur Vil-
bers are registered.

rovų bus keliasdešimts tūks
tančių.

Rap.

ADVOKATAS 

NUO 9:99 iki 1 V«l.
N. Dearborn Street 

Room 928
TM. VriUiklln 4177 
Nuo 8 (kl 9 vakare 

SS E. 107 St, Kamp. Mlehlgan Avė. 
Tel. Pullman 5950

Telephone Central 6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:3b ikt 6 vai. vak.
Lecal Office; 1900 So. Union Avė. 

TeL Roosevelt 3710 
VaL nuo 6 iki 9 vaL rak.

The Town of Lake girls de- 
feated Providence in the K of 
L Girls Baseball Legaue lašt 
Sunday at Grant Park, by a 
one sided score 29 to 13 and 
thereby won the K of L. Girls 
Baseball ChampioUship. What 
the Town of Lake boys could 
not do the girls assomplished. 

PROVIDENCE
B. Benikaite 2b 
M. Zvinikaitė lf 
M. Ritis 3b 
T. W ii berta ite c 
M. AVilbertaite lb 
S. Weslaite rf 
G. Bogutaite ss 
E. Phillipps čf 
M. Martin p

son’s kempėje trėniruosis ruoš 
damies prie kumštynių už pa
saulinį čampijonatą su Tom 
Ųoughran, Yankee Stadium, 
New Yorkė, rugsėjo 26 d.

Rugsėjo 4 d. 11 vai. iš ry
to ten pat išvyko ir musų Juo
zas Vinča lydimas garsaus šioj

FIRST QUEBN SELĖČTED 
!FOR ĖftlDGE lUBU/EE.

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

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; OFISAI:
,, . o S. 49 Ct. 2924 Washlngton

nuo 6 iki 8 vai. Vak. apart 10-12, 2-4, 7-9 12-2. <-«. Bivd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461šventadienio ir ketvirtadienio

O ?T 8M IT R I g TA I
'-r- -

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas lr Chirurgas

BR. VAROM. B.

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomis
Susitarus

I

Alderman William A. Ro- 

wan chairman of the Queen 
committee of the new 106th 
Street bridge celebration Sep- 
tember 28, 1929, announces

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aktų Įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akla nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą 
regystę.

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

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

the seleetion of Miss Kathryn 
šaly kumštininkų trenerio Al. Šimkus, 18 years old of 10707 
Lacey, kuris treniruoja Šarkį 'Avė. as the Lithuanian 
ir Vinčą. Su jais kartu išvyko Queen.

A ąueen from each of theAB R H i kumštininkas Arthur Flynn,
5 2 4 kurs bus Šarkio Bphrring par- 

tnet. Vinča kariu su Šarkiu 
toj pat kempėj treniruosis. Jis

5
5
5

.5
4
4
4

0
2
3
1
1
3
0
1

different nationaliries in the 
Calumet distriet is being cho 
šen to act as Court of Honor

5 taipgi kumščino8is prelemina for Mayor William Hale
2(rėse Sharkio—Loughrano kum .Thompson at the dedication of 
1 štynėse su dar nežinomu opo-Jthe new bridge. They will

nentu bet kuris bus gana žy-'be representative giri of their 
mus. Tai bus pirmas Vinčo? , nationality and will appear in

3;, pasirodymas po globa Johnj 
tlucklay. Ir tai iŠ sykio par

their native 
celebration.

costume at the

T0WN OF LAKE AB R H j saulinėje arenoje, kurioje žiu- į Rap.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8484 SO. HALSTED STREET 

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

Rea. 3201 8. VVALLACE STREET

DBNTISTAI

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6668

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 S. Artesian Avė. 

Valandos. 11 ryto lkl 8 po pietų 
6 lkl 8:30 vakare

, OR. CHARLES SEGAL
*
Perkėlė savo ofisą, po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomis 10 lkl 12 

TELEFONAS MIDVVAY 2886

PO

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl tleoMų aklų

JOHN SMETANA, D. D.
OPTOMETRISTAS

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4198 Archer Avenue

Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

I
Tel. Boulevard 1401

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

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

7—9 vakare
Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
D E N TĮSTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 9 vakare

ĮHt. H.n ' .f r

Ekspertas tyrimo 4klų Ir pritaikymo
■■lt

1801 South Aahland Avenue
Platt Bldg. kamp 11 St J inkštas 

Pastebėklt mano Okabn
ValaUddž »itt> >lM ryto 1*1 8:8* 8 
karo. Seredomis nuo 9:24 lkl 12 ▼. 

F/tA. "Nedėllomis nėfa įkirtų 
valandų. Room 8.
PteM 022*1 1181 -■

TV. Brnnnvlck 9624
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dantistas 
1878 MILWAUKEE AVENUE 
Valandoj; 6-12, 1-8, 6-8:28 

■ekmadlenlals lr trečiadieniais
susitarimu.

Tel. Lafayette 8822

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vėl.: Nuo 9 ryto iki 2 vakare

. DR. HERZMAN
IĖ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 22 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas lr akušeris.

Gydo staigias lr chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius ftietodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pistų lr 
nuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Cknal 8110 Rez. So. Shors 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 

VALANDOS:
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieną. 
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nuo 10 iki 12 dieną, -
Nuo 2 iki 2 po pietų.
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Antradienis, Rūgs. 17 d., 1929

Prasideda Lietuvos Vyčiu Bowling Lygos Rungtyes
■w

Puikiame Bruck-AVeisnev 
Recreation salione, po Nr. 819 
-823 AVest 35th Str. Chicago, 
L. Vyčiai bowlininkai iš Chi
cagos ir apielinkių pradeda 
howling sezoną, šiandien 9 
vai. vakare. Bowling Lygę, su
daro dešimts tymų iš sekančių 
aštuonių kuopų: AVest Side (2 
tymu), Nortli Side, Brighton 
Park, So. Chicago, Providen- 
ce (2 tymu), Roseland, Bri
dgeport ir Marąuette Park. Se 
zonas tęsis per 27 savaites. 
Visi lošimai įvyks utarnin- 
kais 9 vai. vak..

Pasibaigus sezonui, laimėto
jams bus išdalinta apie $900 
pinigais ir tymas, laimėjęs pir 
mą vietą, gaus didelę sidab
rinę taurę (vazą), kurią Aky
čiams dovanojo Thomas E. 
Doyle, 4-to Distrikto Kon
gresmonas.

Lošimai, be abejonės, bus 
labai Įdomus, nes visi tymai 
yra jau nuo senai pasižymė
ję kaipo labai geri ritinėto- 
jai. Visi, kurie interesuojasi 
šiuo populeru sportu ir nori

I laiduoti savo tymui daugiau
i ūpo, kviečiami atsilankyti. 

Įžanga veltui.
F. L. S.

I-

GRABORiAli

S. D. LACHAYVICZ

Zniyžįneles
X Iš Lietuvos sugrįžo p-nia 

Gricienė, žmona plačiai žino
mo Marąuette Parko kontrak- 
toriaus. Rugsėjo 22 d. p-nia 
Gricienė bus piknike Černiau
sko darže ir ten pažįstamiems 
papasakos apie Lietuvą ir 
kelionę.

X Marąuette Parke lietu
vių parapijoj pereitą sekma
dienį baigėsi Gimimo Pane
lės Šv. atlaidai iškilmingais 
mišparais, kuriuos laikė gerb. 
pralotas kun. M. L. Krušas. 
Per visas dienas rytais ir va
karais buvo daug žmonių ir 
klausė iškalbingi} pamokslų, 
kuriuos sakė gerb. kun. P. 
Garmus iš Sheboygan, AVis. Į 
atlaidus buvo atsilankę svečių 
iš visų Chicagos lietuvių pa
rapijų. Iš jų teko girdėti kal
bant apie vykimą į pikniką, 
kurs bus ateinantį sekmadie
nį, rugsėjo 22 d. Černausko 
darže naudai Liurdo Panelės 
Šv. koplytėlės ant marijonų 
lotų Šv. Kazimiero kapinėse.

X Spalių 13 d. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje bus didelės 
iškilmės, parapijos 25 m. jubi- 
lėjus. Dalyvaus pats vysku

pas.

X Spalių 30 d. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje bus Dirmavo- 
nė.

X Patarimas tėvams. Kurie 
nori, kad jų vaikai spalių 30 
d. gautų Sutvirtinimo Sakra
mentą, turi dabar tuojau pa
sirūpinti leisti vaikus į Šv. 
Kryžiaus parap. mokyklą.

X Rūgs. 15 d. draugija Šv. 
Franciškos laikė susirinkimą; 
nutarė aukoti. $25.00 parapi
jai. Tą auką Įteiks per jubi
lėjaus vakarienę. Nutarė su
rengti “bunco party”, spalių 
27 d., parap. salėje.

X Rūgs. 13 d. iškilmingo
mis gėdulos pamaldomis nuly
dėta į kapus a. a. Marciona 

jGerčaitė. Prie velionės grabo 

j buvo suaukota 16 dvasiškų 
bukietų, t. y. ŠV. Mišių.

X Rugsėjo 13 d. 4:30 vai. 
vak. - netikėtai darbe mirė 
Augustinas Antukauskis, 60 
m. amžiaus, gyv. 3427 So. 
Bowe avė. Laidotuvėse patar
nauja graborius Masalskis.

PIKNIKAS PAVYKO.

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laido

tuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano 
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt t BĮ 6 
arba 2518 
2114 W. 23rd Place 

Chicago, HL

RADIO ŽŽŽ.

Brighton Park. — Nekato 
Prasidėjimo Panelės Šv. pa
rapijos antras piknikas Įvyko 
pereitą sekmadienį. Pavyko 
gerai. Diena buvo graži, žmo
nių privažiavo daug, tvarka 
buvo gera, bizniai gerai ėjo. 
Buvo įvairių laimėjimų. Bri
ghton Parko biznieriai visi 
piknike gerai pasirodė. Kai- 
kurie iš jų ypač pasižymėjo, 
kaip va: Y. Paukštis, turįs 
hardware krautuvę, realestati- 
ninkas Pietkięwicz, bučeriai 
J. Zepaltas, p-nia Abaravičie- 
nė, K. Stankienė, Viktoras 
Šlapikas. Jenas Deringis, tu
rįs didėlę maliavų ir geleži
nių daiktų krautuvę po num. 
4414 So. Rockwell, pasirodė 
esąs labai drąsus. Rizikavo 
prie įvairių biznių ir pralošęs 
užsmokėdavo po penkinę, po3 .
dešimkę ir tt .

Piknikan buvo pakviesti tai 
kininkai ir iš “Draugo”. Jie 
varė biznį su lietuviškais sal
dainiais ir lietuviškais paleng 
vicais. Gryno pelno parapijai 
padarė $55.65. Kas turi num. 
38 irl4, lai kreipias pas Sofiją 
Junokienę, 4401 So. Campbell. . J • l.v
Avė. -

Buvo daug trokų, kurie ga- 
beno žmones į pikniką. Buvo

trokai Peoples Furniture kom 
panijos ir kitų. Biznieriaus 
Tičkaus buvo didžiausias 
trokas. Jis parvežė 65 pikni- 
kierius. Jų kelionė buvo ypač 
linksma, nes turėjo muziką.

Šeimininkės buvo gardžiai 
pagaminusios valgius. Visi, ku 
rie tik valgė, gėrėjosi. Tos pa
čios šeimininkės, tai yra A- 
paštalystės Maldos Dr-ja, ke
tina atvažiuoti į talką pikni
kui, busiančiam rugsėjo 22 d. 
Černiausko darže. Tą pikniką 
rengia Brighton Parko Mari
jonų Rėmėjų 35 skyrius pasta
tymui Liurdo koplytėlės ant 
Marijonų lotų šv. Kazimiero 
kapinėse.

Rap.

AVEST SIDE BAZARAS.

X Pereitame sekmadienyje 
apie vienuoliktą ryto valan
dą mirė a. a. Kazimieras 
Dominskis, vienas iš pirmu
tinių lietuvių Amerikoje, uoš
vis M. Meldažio.

PRANEŠIMAI.
«

BUVUSIEMS MILDOS TE
ATRO BENDROVĖS 

ŠERININKAMS!

J. F. RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 16- 
dlrbvstės

OP.’SAS
«8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 
IKI RIUS: 8238
8o. Halsted Street 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me ISlaldų užlaikymui 
įkyrių.

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 Ir 
prlemlesčuose. 
Grabai pigiai
net už $25. 

OFISAS
82S8 South 

Halslnl St.
Victory 408S- 

89

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

syme Namų. Taip gi dei atnaujinimo senų Morgečių. Mes Tarpinin
kaujame Insurance Kompanijoms ir Spulkoms.

Inšuriname automobilius, namus tr kitas nuosavybės.
DARGIS COMPANY

2456 Mest (I9th Street Telefonas Hemlock 6050

RAMOVA
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ned. ir Pan. Rugsėjo 
14 ir 15

“THRU DIFFERENT 
EYES”

Utarn., Ser. ir Ketverge 
Rugsėjo 17, 18 ir 19 

“W0NDER OF WOMEN” 
Pėtn. ir Sub. Rūgs. 20 Ir 21 

“BLOCKADE”
Vitaphone Vodevilio aktai 

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

IŠNUOMUOJAMAS KAM
BARYS.

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

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši, 
alų, sviesto Ir aurlų.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

So. Paulina St.
Boulevard 1889

Town of Lake. — Kad drau
gijos ŠV. Kryžiaus parap. reng 
damos kokius vakarus žinotų, 
pranešama iš anksto, jog Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje bus mi- į 

sijos nuo lapkr. (Nov.) 24 d. 
iki 30 d.'

'■į. "4 f =?

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. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero F794 

SKYRIUS
8201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

ALEKSANDRAS
6ARBAŠAUSKAS

mirė rūgs. 15, 1929 m. 2 vai. 
po pietų, 56 metų amžiaus. Ki
lo Iš Biržų Apskričio, Pumpėnų 
Parap. Valakų Kaimo. Ameri
koje išgyveno 25 metua

Paliko dideliame nultudlme 
moterj Barborą, sūnų Antaną, 
dukterį Elzbietą, marčią Adelę, 
apuką Ričardą, pusseserę Elz
bietą RakuSletnę, o Lietuvoj 2 
seserj Oną ir UrSulę, brolį Po
vilą ir gimines. Buvo narys 
Sv. Petro ir Povilo Ir DLK. 
Keistučio dr-jų.

Kūnas pašarvotas 2022 Ca
nalport Avė. Laidotuvės įvyks 
ketverge, rugsėjo 19. 18 namų 
8 vai. bus atlydėtas į Dievo Ap- 
velzdos par. bažnyčią, kurtoj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po p($maldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę;
moteris, sūnūs, duktė, marti, 
anūkas, pusseserė ir giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Skudas, Roosevelt 7 532

JUZEFĄ
MILAČSKIĖNĖ

Mirė ruga 16, 1929 m. 6 vai. 
ryto 95 metų „ amžiaus.

Kilo iš Tauragės Apskričio.
Paliko dideliame sūnų Juo

zapą, 2 dukterį Kazimierą Šim
kienę, žentą Stanislovą, Oną 
Andriulienę, žentą Antaną, po
sūnį Aleksandrą, pusbrolį Kas
tantą Putramentą ir gimines, o 
Lietuvoje 2 podukras Pauliną Ir 
Antaniną.

Kūnas pašarvotas 700 W. 31 
Str.

Ląidotuvčs įvyks ketvirtadie
nyje, rūgs. 19, iš namų bus at
lydėta į Sv. Jurgio bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pelnai 
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta J šv. Ka
zimiero papines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvaut šiose lai
dotuvėse.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Mažeika Ysrds 1138

Prasidedant rugsėjo 21 d., 
1929 m., paskutinis dividen
das bus mokamas buvusiems 
Mildos teatro bendrovės šėri- 
ninkartus. Dividendai bus mo
kami kas šeštadienį, nuo 9 ry
to iki 9 vai. vakaro. Čekiai 
bus mokami Keistučio Bendro
vės raštinėje, 840 AVest 33 St., 
Chicago, Illinois.

John P. Ewald.

North Side. — Federacijos 
23 skyriaus įvyksta susirinki
mas 17 d. rugsėjo, parapijos 
svetainėj, 1644 AVabansia Av., 
8 valandą vakare. Šis susirin
kimas svarbus, nes bus rapor
tas iš Federacijos Seimo, to
dėl visų draugijų atstovai 
skaitlingai susirinkite.

Valdyba.

Vakar vakare Chicagoj ati
darytos taip vadinamos vaka
rinės mokyklos.

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

2650 AVest 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
MUSŲ ISTORIJOJ

Visas musų stakas vartotų 
trokų turi išeiti, veik visokių 
padarymų, visokių modelių,

visokių kainų:
1927 Chevrolet % Ton Panel

8195
1927 Dodge Brothers % Ton Panel

8465
1927 Ford 14 Ton Panel 

8135
1929 Chevrolet 3 Door Delivery

8525
1926 Reo 1 >4 Ton Panel

8345
DASHIELL MOTOR CO. 

2522 So. Michigan Avė. 
2556 So. Wabash Avė.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.
P. B. Had’.ey Llc. 

Koplyčia Dykai
710 AVest 18th Street

Canal 3181

I. J. Z O L P
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 AVest 46th Street

Kampas 48th Ir Paulina Sta.
TcJ. Blvd. 5203

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlH- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl lermenų 
dykai.

Telefonas Yards 1188
4424 So. Rockwell St.

Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas:
4688 S. MARSHFIELD AVENUE 

Tel. Bonlsvard 9217

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BAIHAMUOTOJAfl

Turtu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, ūl.

A. A.
KAZIMIERAS
DOMINSIU

mirė rūgs. 15, 1929 m. 11 vai. 
ryt. 68 metų amžiaus. Kilo iš 
Mariampolės Apskričio. Aįme- 
rikoje iigyveno 48 metua

Paliko dideliame nuliudlmo 
moterj Prancišką, sūnų Kazi
mierą. dukterį Anelę MeldaZIc- 
nę ir žentą Mykolą Meldažį Ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2244 W. 
28 Pi. Laidotuvės įvyks sere- 
doj, rugsėjo 18. Iš namų 8:80 
vai. bus atlydėtas į Aušros 
Vartų par. bažnyčią, kurtoj į- 
vyks gedulingos pamaldos uš 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gtminea draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
moteris, stums, duktė, žentas 

ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Čechavičius, Roosevelt 2516

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

Nuo ryto iki 3 po piet aš esu kortuose ir savo 

vidurntiesčio raštinėje, 127 N. Dearborn St., o nuo 3 

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

(išėmus ketvirtadienius) ir nuo 9 ryt o iki 9 vakaro 

Šeštadieniais aš esu savo Roselando raštinėje 52 E. 

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

Su pagarba

Adv. J. P. AVaitches.
4 .. f..

RUDENINIS IŠPARDA
VIMAS

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

Kviečiame pasinauduoti.
V. PAUKŠTIS

Maliavos, aliejai, stiklas 
2701 AVest 47 Street 

Telef. Lafayette 1237

Savininkas turi parduoti 
modemiškus rakandus 4 kam- 

j barių, gerame stovyj, 60 dienų 
vartoti. Už $475 gausi 3 šmotų 
parloriaus setą, nuo kandžių 

'garantuotą, 8 šmotų stalavo- 
sios setą, 4 šmotų miegamo
sios setą, 5 šmotų stalo setą, 2 
AVilton divonus 9x12, maži di- 
vonai, lempos, paveikslai, vei
drodis. Tikras bargenas. Mu
kią nugabenimas. Parduosime 
skyrium.

Mrs. WTNNER 

8228 M&ryi&nd Avenne, 

Imas apt,, ties Cottage 

Grove Av. Tel. Stewart 1875

' i -

“BX” Elektrikai išvadžiojimui dra- 
tas tik .............................. 4% c. pėda

Del marinavojimų stiklai ąuorti- 
niai ............................................ 89c. doz.

St Louis “Dutch Boy” white 
lead 100 svarų ......................... 311.50

Pure Linseed Oil .... $1.10 gal. 
Pure Turpentine ................ 80c. gal.

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689 

ĮVAIRŪS kontraktoriai

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

B Hardrvare Co., dabar perėmė visą 
biznį | savo rankas ir duos visose šio 
blsnlo šakose pirmos klesos patar
navimą.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palntera A Decorators

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

TsL Victory 7261 x

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina.

7217 S. California Avenne
Telef. Hemlock 55M

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 
Dažų Ir Popleroe Krautuvė 

8884 S. LEAVITT ST. Cbloago

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 8814

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATING 

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogeriausia

4684 80. PAULINA

MORTGEČIAI-PASKOLOS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% NuošimSai
Paskola sutelkiama i vieną dieną. 
Perkamo real estate kontraktu*. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000.60 
8864 SO. KEDZIE AVENUE 

Tol. Lafayette <788-8716

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

IxM»n« & Insurance
Perkam Parduodam
Mainom Namus
Lotus. Farmas
Biznius visokios rųšies
Nėra skirtumo
Apielinkės tr kur yra ir kas yra.
Perkam notas 2nd morgage Ir pa

rapinėm 1, 2nd morgage lengvoms 
Išlygoms.

Teisingas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 0455


