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FRANCI JA GRIEŽTAI PRIEŠINGA 

ŠIENU KEITIMUI RYTUOSE
Turkijos Kariuomenė Apleido 

Persijos Plotus

Francija Daug Užimta Kariuomenės Lavinimais; 
Gandhi Reikalauja Indijos Gyventojų Apsi
sprendimo; Elmira, N. Y., Dvi Komunistės 
Nubaustos Kalėjimu

KĄ KAITROS YRA ATLlKUSIOS LAUKUOSE

VOKIETIJOS ATSTOVAS 
FRANCIJAI VYKSTA 

BERLYNAN

PARYŽIUS, rugp. 19. — 
Vokietijos atstovas Francijai 
von Huesh vyksta Berlynan 
pranešti savo valdžiai, kad ji 
nekiršintų Francijos sumany
mu atitaisyti rytines sienas.

Praneša, kad Francijos už
sienių ministeris Briand ne
nori nei girdėti apie tų sienų 
keitimo sumanymų.

Čia nurodoma, kad rytinių 
sienų keitimas negalimas kad- 
ir dėlto, nes Lenkija baigia 
statydinti nuosavų uostų Gdyn 
netoli Dancigo.

Be kitko Francija perspėja 
ir pačių Lenkiją, kad ji pa
naikintų Įvairiausius Įvestus 
varžymus Dancigo karidoriu- 
je, kad vokiečiams per kari- 
dorių perėjimas ir prekių per
siuntimas būtų, laisvas. Tie 
varžymai yra svarbiausias pa
grindas Vokietijai reikalauti 
sienų atitaisymo.

FRANCIJA LAVINA 
KARIUOMENĘ

TURKAI APLEIDO 
PERSIJĄ

LONDONAS, rugp. 18. — 
Besivydama kurdus turkų, ka
riuomenė persimetė per Per
sijos sienų. Tarp abiejų ša
lių kilo nesutikimai. Turkija 
net atšaukė savo atstovų iš

ibilizuoti atsargas.
Gauta žinių, kad turkų ka- 

> riuomenė apleido * Persijos 
plotus ir tuo būdu nesutiki
mai baigti. Tik nepasakoma, 
ar il<am laikui.

GANDHI REIKALAUJA 
GYVENTOJŲ BALSAVIMO

LONDONAS, rugp. 18. — 
Paaiški, kad laikomas kalėji
me indiečių vadas Mahatma 
Gandhi paliauboms stato sąly
gų britų valdžiai. Jis reika
lauja, kad Indijos padėtis tu
ri būt išspręsta gyventojų re
ferendumu (apsisprendimu), 
ar jie nori dominijos ar ne
priklausomybės.

Ši sąlyga kaip tik yra prie- 
i šinga Anglijoj nusistatymui.

PARYŽIUS, rugp. 18. — 
Įvairiose Francijos dalyse ka
ro ministerija lavina kariuo
menę. Vienur manebrai bai
giami, tuojaus kitur pradeda
mi.

Kairiųjų gaivalų laikraščiai 
paduoda žinių apie įvykstan
čias nelaimes manebrų laiku. 
Tuo būdu kovojamas versti
nas kareiviavimas.

Pati karo ministerija reiš
kia nepasitenkinimo, kad ka
reiviams tarnyba sumažinta 
ligi vienerių metų. Tokiu lai
kotarpiu jaunus vyrus nega
lima išlavinti kareiviais.

BLAŠKOMI SUKILĖLIAI 
KINIJOJ

STTANGHAT, rugp. 19. — 
Kinijos valdžios kariuomenė, 
atsiėmusi Tsinan miestų Sha- 
ntungo provincijoj, blaško 
šiauriečių sukilėlių jėgas.

KOVOJAMAS
PREZIDEN1

ČILI 
TAS

LA PAZ, Bolivija, rugp. 19. 
— Čili (Chile) respublikoj 
studentai su , darbininkais ve
da kovų respublikos prefliden- 
įtui Ibanez. Jie paskelbė atsi
liepimų į gyventojus. Prezi
dentas vadinamas tironu.

;RUSIJOJ SUŠAUDYTA 
KETURI

MASKVA, rugp. 19. — Už 
sidabrinių pinigų krovimų ir 
slėpimų Rusijoj sušaudyti ke- 
įturi žmonės. Daug kitų nu
bausta kalėjimu.

. SPINDELMUEHLE, Vokie 
tija, rugp. 19. — Ant šlapio 
kelio paslydęs autobusas įsi
ritino EJbos upėn. Žuvo 8 
žmonės. .

Atvaizduojami nuo didelių kaitrų nuke-ntėję komai Ohio valstybėje. Dešiniąjam 
šone oro biure Washingtone valdininkas veltui tėmijasi į padanges, kurios skaisčios, 
iokio debesėlio ir lietus nepramatomas. Tonis dienomis kai-kųriuose kaitrų paliestuo
se plotuose gerai palijo. Bet persėjus lietus.
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. NIEKO APIE PENSIJĄ 
SENATVĖJE

rsKV-
PIJOf KARIAMA MOTE

RŲ FEDERACIJA ~

Federacijos Kongresas Įvyksta 

Newark, N. J.

Šiandien prasideda A. L. R. 
K. Federacijos dvidešimtasis 
kongresas. Jis įvyksta Newa- 
rk, N. J., lietuvių parapijos 
salėje, 207 Adams str. Šiame 
kongrese svarbius referatus 
skaitys: L. Šimutis, “Drau
go” redaktorius apie Vytautų 
Didįjį ir kun. Balkūnas iš 
Brooklyn, N. Y. apie katali
kų akcijų ir spaudų. Dieno
tvarkėje numatyta svarstyti

keletas konstitucijos punktų 
pakeitimų klausimas, jaunimo 
reikalai ir bendrai — Ameri
kos lietuvių katalikų akcijos 
įpraplėtimas ir sustiprinimas. 
-Iš chicagiečių veikėjų į kon
gresų išvyko; kun. H. Vaičiū
nas, kun. Ig. Albavičius, kun. 
Dr. J. Navickas ir L, Šimutis. 
Spėjama, kad kongresas bus 
skaitlingas ir nutarimais vai
singas. Mes to kongresui nuo
širdžiai ir linkime.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LIETUVOJE
VOLDEMARAS NENORI 
SĖDĖTI PLATELIUOSE

TRAUKINIS UŽVAŽIAVO 
ANT ŽMONIŲ, 12 ŽUVO

Alf. Dėdelė suimtas
ROMA, rugp. 18. — Pradi

nėse ir aukštesniose Italijos 
mokyklose katalikų tikėjimo 
mokinimas yra verstinas, ei
nant Vatikano su Italija La- 

* terano sutartimi (konkorda
tu).

Apaštalų Sostas parėdė vi
siems Italijos vyskupams pa
skirti mokykloms tikėjimo mo
kytojus, kurie turi būt kuni
gai ar vienuoliai. Tik bažny
tinės valdžios patvirtinti ran- 
kvedžiai turi būt naudojami. 
Tikėjimo mokytojai naudojasi 
lygiomis teisėmis su kitais 
mokytojais.

DVI KOMUNISTES NU
BAUSTA KALĖJIMU

ELMIRA, N. Y., rugp. 18. 
- Komunistų išlaikomos sto
vyklos vaikams dvi vedėjos 

iMiss A. Holmes ir Miss M. 
Husą, abidvi iš New Yorko, 
už vėliavos išniekinimų teis
mo nubaustos 1po 50 dolerių 
baudos ir po tris mėnesius
kalėjimo kiekviena.

NUSILEIDO ATSIEKĘ 
PIRMENYBĘ

ST. LOUIS, Mo.( rugp. 18. 
— IŠskrajoję ore virš 647 va
landas lakūnai Jackson ir O’- 
,Brine vakar nusileido žemyn. 
(Jiedu išbuvo ore apie 94 va
landas ilgiau už brolius Hu- 
nter.

JACKSONVILLE, Fla., Iru 
gp. 19. — Suimti trys vyrai, 
kaltinami sąmoksle nužudyti 
Floridos gubernatorių Carl- 
ton. • i' •! !' 1t ♦ i J Ll -.uj

Stevens viešbuty šeštadienį
Demokratų partijos kandi- !«v-vko Clli“«° ’^ivyskupijos

.datas į senatorius J. H. Le- katalikilJ organizacijų
atstovių susirinkimas tikslu 
sudaryti šių organizacijų fe
deracijų. Susirinkime dalyva
vo apie 200 atstovių. Jos at

kris kalbėjo Norvegų Senųjų 
Žmonių įstaigoje, Norwood 

t-Parke.
į Kalbėjo apie senelių! išlai-, 
kymų, bet vengė pensijų se-,stoTaT° aPie 200’000 moteni- 
natvėje klausimo. Tik sakė,

ikad federalė valdžia turėtų
;parūpinti seneliams išlaikymų. 
Matyt, jis mintijo apie dides
nio skaičiaus prieglaudų stei
gimų.

bininko Sheil globoje, 
r Išspręsta rugsėjo mėnesiu 
sušaukti dar vienų susirinki
mų ir tada bus įkūnyta sako
ma federacija.

Kuriamos federacijos svar
biausieji tikslai bus: palaiky
ti ir vykinti katalikų švietimo 
sumanymus, socialė tarnyba, 
dvasinė gerovė ir kovojimas

Išjudo klanital
Chicagos Ku Klux klanitai 

anų vakarų arti Willow Spri
ngs turėjo išvažiavimų. Tenai, 
apsitaisę baltomis kaukėmis, sumanomų kenksmingų1 abel-
sudegino Kongreso atstovo O- gerovei įstatymų,
scar de Priest, negro, pavy-
dalų.

Atėmė pinigus
A. Yarc, North Chicago, iš 

bankos išsiėmė 725 dolerius. 
Į Šių savaitę rengėsi vesti žmo
nų. Važiuojant automobiliu 
namo plėšikai užpuolė ir vis
ką atėmė. Priede žmogelį dar 
-peiliu suraižė.

Buvusfs teisėjas teisinasi
Nužudyto gaujos vado Zu- 

to rekorduose rasta čekis, ku- 
riuomi einant tas vadas išmo- 

Įikėjęs 250 dolerių buvusiam 
i teisėjui E. Eller. Teisėjas sa
kosi, kad tie pinigai duoti jo 
politinei kampanijai. Gi Zu- 
itų jis pažinęs tik iš matymo.

, CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie dailus oraS;
vėsiau. ■, ; . j i/J, '

j Kaunas, VII-28 E. Teko 
patirti, kad į Platelius pas 
Voldemarų automobiliu buvo 
atvykę du asmenys. Pasivai
kščioję po apylinkes, jie norė
jo kartu su prof. Voldemaru 

'pavažiuoti automobiliu. Dežu- 
ruojančiam policininkui parei
škus, kad ir jis važiuosiąs ka
rtu, atvažiavusieji įsileido į 
nekorektingų ir neleistinų gi
nčų. Tačiau policininkas savo 
ramiu ir korektingu elgesiu 
incidentų likvidavo. Visi, su
sėdę į automobilį, po trumpo 
pasivažinėjimo sugrįžo į Pla
telius.

Įtariami teisinasi
Iš nušauto Zutos rekordų 

iškeliama daugiau papirkimų. 
Įtariami visa eilė politikierių, 
iteisėjų ir kitų. Teisinasi kiek 
įgali visi įtariamieji. Prama- 
tomas nepaprastas triukšmas.

Advokatų suvažiavimas
Šių savaitę Chicagoj įvyks

ta “American Bar Associa- 
tion” metinis suvažiavimas. 
Suvyko daug įžymiųjų advo
katų kaip iš Amerikos, taip ir 
iš kitų pasaulio dalių.

Staiga mirė valstybės 
senatorius

Anų dienų staiga mirė H- 
linois valstybės senatorius 
,Joyce. Mirusio organuose su
sekta nuodui Ieškomas Juodi
nto jas ir priežastys. . •

VIENNA, Austrija, rugp. 
18. — Šalę Zagrebo, Kroati
joj, ties geležinkeliu turėta 
pramogos. Sprogdinta priemo- 

jninės ugnys. Daugelis žmonių, 
I kad geriau matyti, sustojo ant 
J geležinkelio bėgių.

Nei nepastebėta, kai atūžė 
greitasis traukinis iš Belgra
do. Žmonės nesuspėjo pabėgti. 
12 žuvo ir kelios dešimtys su
žeista.

SPAUDOS IR SUSTIPRIN
TOS APSAUGOS 

ĮSTATYMAS

Spaudos ir sustiprintos ap
saugos įstatymas bus baigti ir 
įnešti į ministerių kabinetų 
svarstyti maždaug po 10 die
nų. Tada mano panaikinti ka
ro stovį. Kol kas šie įstaty
mų projektai galutinai paruo
šti dar nėra. “R.”

P. ČARNECKIO UŽUO
JAUTA ITALIJAI

* Pietų Italiją ištikusios ka
tastrofos proga Lietuvos at
stovas Italijai p. V. Čarnec
kis italų vyriausybei pareiškė
užuojautų. E.

UŽ POPIEŽIAUS ATSTO
VO/ĮŽEIDIMĄ

BELGRADAS, rugp. 8. — 
Kroatijos mieste Zagrebe Eu
charistinės procesijos metu 
studentų būrys įžeidžiamai at
siliepė apie šventojo Tėvo at
stovų (nuncijų) Jugoslavijai, 
arkivyskupų Pellegrine|ti, ku
rs ėjo procesijoje.

Tuojaus areštuota keliolika 
studentų.

AGENTAI SURADO 
BRAVARĄ

NEW YORK, rugp. 18. —
Prohibiciniaj agentai surado 

didelį bravarų Brooklyne. Su
imta 18 žmonių. Bravaras e- 
sųs vertės 250,000 dolerių.

ILLINOIS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

AVASHINGTON, rugp. 18. 
— Einant “cenzu, Illinois val
stybės oficialia gyventojų skai 
čius yra 7,607,684.

MIRĖ ŽIOBIŠKIO 
KLEBONAS

Mirė Žiobiškio klebonas kun. 
Jurgis Gogelis, sulaukęs 57 
metų amžiaus. “R »

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .$10.0C 
Britanijos 1 sv. sterl 4.8t 
Francijos 100 frankų 8.91 
Italijos 100 lirų 5.28 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietins lixj markių 23.83
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Alseikai ir kiti į lenkų dūdų pučia. Del to jie 
ten turi laisvės ir privilegijų, kuomet tų lie
tuvių. veikimą, kurie nori Vilnių Lietuvai grą 
žinti, persekioja, veikėjus Į kalėjimus kiša, 
ištremia, uždaro mokyklas ir tt. “Liet. Ži
nios”, liaudininkų organas, ne kartų biauriai 
šmeižė Vilniaus lietuvių veikėjus, patriotus, 
dėl to piktinasi “Vilniaus Rytojus’’ ir liau
dininkus vadina provokatoriais. Anot ‘Ryto’,
“Liet. Žinios” laikomos Vilniaus lietuvių 
blogesnėmis už atvirų priešų t. y. lenkų val
džių, kuri Vilniaus lietuvius visaip persekioja

Daug kas klausia, kokia neregimoji jėga 
verčia liaudininkus taip elgtis ir rašyti? Ar
tik nesiekiame santykių su lenkais be Vii-j juos turi tik stambesni ūkiai, 
niaus.. Taip spėja ir “Rytas”, kuris apie tai kurių skaičius parceliacijos

KAS DEDASI LIETUVOJE.
Gyvenimas Lietuvoje spar-nius žurnalus; norėtų įsigyti 

eini žengia pirmyn, vejasi kul dideles bibliotekas, tačiau ši- 
tūringųjų šalių gyvenimų. tam reikalui permaža “mo-

Nuobodu būtų jums, slcaity- ney”, perdaug tuščia mūsų 
tojai, leisti akimis įvairios, mokytojų kišenė. Be to dabar* 
statistikos, tatai aš čia jų ir ruošiama visoki kursai tiek1
nededu: jas įdėsiu, kai Ta- Lietuvoj, tiek užsieny. Reikė-
mistos būsite geresniame ū- tų bent į kursus užsieny ko
pė, labiau pasilsėję.

Žemę ir mes stengiamės dir-
mandiruoti mokytojus, sutei
kiant pašalpos. Šitą vasarų

' r a r * T «•* .«, s • <6 5 f s š' m ^• -'^'9 S 00

•' . ’"X. -

bti geresniais įrankiais: ne- buvo ruošiama Berlyne kursai 
svetimi jau ir traktoriai nors svetimtaučiams mokytojams į 

rankų darbų, muzikos ir t. t.
Į tuos kursus nesigirdėjo, kad

(Rietavo (Lietuvoj) vidurinė mokykla.

taip kalba: “Ar tik ne Pilsudskio naudai vei-į dėka liko labai mažas. Par-įkas būtų lankęsis. O juk įdo- jus”
Mūsų Ryto- o4. Iš Amerikos pusės: E-

ir “Mūsų Laikraštis” van E. Young, buv. Ameri-
kiama ir dabar, aiškiai norint supešdinti ir Į celinei jos išvengė dvarai tųįmu pamatyti, kaip dirba mo- > tesukrapšto ligi 100,000 kos Ministeris Santo Domiu
suskaldyti lenkų okupuotame Vilniaus k r aš- savininkų, kurie ūkį veda tik

rai moksliškai, pav., grafas 
Komaras Baisogaloj ir kiti. 

gviau būtų ir okupuotos Lietuvos liaudį į sa- Juk reikia, kad ir pas mus 
vo pinkles užgrobti”. j būtų pavyzdingų ūkių. Įsižiū-

Del to ir nestebėtina, jei lenkai, žinodami' ^ėję i pavyzdinius ūkius ir 
socialistų ir liaudininkų nusistatymų atiduo- .kiti ūkininkai ima pavyzdin- 
ti Lenkijai Vilnių, šiandien labai garsiai pra- K*au tvarkyti savo ūkius: įve
dėjo skleisti gandus, kad Lietuva mananti 
Vilniaus išsižadėti.

DAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Chicago te k1u,‘“ros visuos-
__________ _________________________ nę, kad, visokio plauko endekams paskui len-

kyklos darbą vokiečiai moky- j skaitytojų. Jų skaičius, žino- go ir buv. Aukštasai Komisa-
tojai. Mūsų jauni mokytojai niu, 
būtų daug ko pasimokę. Vi

DIENOS KLAUSIMAI
KO JIE SIEKU.

Pastaruoju laiku vėl atsinaujina gan
dai, būk Lietuva norinti kokio nors susitari
mo su Lenkija ir net Vilniaus esanti pasiry
žusi išsižadėti. Esu tautininkų dabartinė vy

riausybė prie to vedanti.

Nors mes žinom, kad- tautininkai, beieš
kodami kelių susitarti su lenkais, padarė stani 
bių klaidų, kurie žymiai pasunkina Vilniaus 
atvadavimų, tačiau mes netikime tam, kad 
jie Vilnių už Seinus lenkams atiduotų. Tau-1 
ta juos už tai skaudžiai nubaustų. Mes tuo 
pareiškimu neteisiname ir neginame tauti
ninkų, o tik pasakome kaip ištikro dalykai 
yra. Tautininkai nenori iš valdžios pasitrauk
ti, o Vilnių lenkams atidavus, jie būtų pri
versti tai padaryti. Ta aplinkybė juos ir su- 
tMko nuo išsižadėjimo Vilniaus, už kurio at- 
vadavinių, griežtai stovi visa mūsų tauta.

Kitaip yra dalykai su jy^ci^jstais ir liau- 
dtainkate. Jie atvirai kalba apie sudarymų 
santykių su lenkais, aplenkiant Vilniaus kinu 
eitną. Jie anais laikais rėmė Hymanso pro
jektų; jie, 1926 m. paėmę valdžių į savo ran-

sam tam reikia “money”.
Yra daug mokytojų muzi* j

kos mėgėjų, tačiau nepajėgia 
įsigyti fortepijonų, • ar bent1 
pianinų. Mokyklose jų ir gi I

vis auga. Težydi moks
las, gyvenimas pasivys.

Senis besmegenis.

ras Pabaltės Valstybėse ir 
Dr. C’lovis Bevilacųua — ži- 
nomasai Tarptautinės Teisės 
žinovas ir Brazilijos Užsienių 
Reikalų Ministerijos juriskon 
sultas.

Lithuanian Legation.

TARPTAUTINĖS KONSI- 
LIACUOS KOMISIJA 

TARP LIETUVOS 
IR AMERIKOS.da dauglaukę žemės sistemą, į nėra. Mokyklos džiaugiasi 

įsigyja geresnius įrankius ir “šarmankom” Rodolphe 
t. t. •

Užpraeitais metais dideli

ir LIETUVOJEMasalskio darbo. Tačiau šitie. Washington, D. C., rugpiu- 
instrumentai labai blogo dar- čio 16 j , 1930 šiomis

įvyko tarptautinis krikSčionių demokratlJ Pasiunti-
kongresas, Variam pirmininkavo belgų mi- į™“’ L“tOT“ “kl”'"k”8- Ta.,mok.mus; gadmą jų klausų Is nys Amerikai B. K. Balutis ir į

‘buvo smūgis ir bendram Lie-;tokių instrumentų nauda, kaip statė Departamentas pusikei-Į , .
tuvos ūkiui, tačiau praeitieji1 iš to ožio vilnų. Tai ir čia tė notomis, kuriomis nustato- 78 \r ®Prair^į or‘
ir šie metai šitų spragų žy-1mokytojo mažas atlyginimas ma- Nuolatinė Tarptautinė Sa'nizu®Gos snau e, vei imas 
miai užpildys. Tiesa, šiemet Į skaudžiai jaučiamas. i Konsiliacijos Komisija, kaip !™vo tar^ supara-

Įsausos truputį (kai kur ir ; Mūsų šaly ir automobilių 'to reikalauja pasirašytoji tarp i Dttbar* rųosiamasi at-
ilabai) pakenkė vasarojui, už-'skaičius auga. Daugiausia au Lietuvos ir Amerikos Konsi- 87tl". ai? gam. P111111®11813 
tat rugiai šiemet labai geri.. tomobilių plečiasi sekančių nacijos sutartis. atgyja tai, kas jauna, taip ir
Kadangi šiemet rugiai žymiai'sistemų: “Chevrolet”, “Bui-. šios Komisijos užduotim 1& pra(leda krutetl jaunimas: 
atpigo, tai žmonės daugiau ck”, “Chrysler”, naujasis bus apsvarstyti ir taikiu bū-^™8*™ ai, Angelo Sargo 
vilties deda gyvulinink avime, “Ford”, “Fiat”, “Oakland”. Hn JSrišfi W Vnlrina !valkll' Kb’-ja Pavasarininkai

- Liepos pabaigoje Antverpene, Belgijoj, į

Misteris Poullet. Darbų tvarkoje žymiausių 
vietų užėmė partijos veikimo klausimai, šei
mos klausimas ir profesinės organizacijos 
moderniškoje valstybėje. Prie tarptautinio 
krikščionių demokratų judėjimo priklauso ir 
Lietuvos krikščionių demokratų partija.

Dr. Elsberg, radikalų veikėjas, apvažia
vęs visų Rusi jų, sako, kad nerandųs žodžių, 
kuriais galėtų aprašyti tų vargų ir skurdų, 
kurį jis matęs Rusijoj. Tai vergų kraštas. Ot 
kokį Rusijos žmonėms rojų bolševikai priruo
šė. ’ .

Lenkai ir vėl pradėjo skleisti visokias in
sinuacijas apie Lietuvą. Pastaruoju laiku jie 
paskelbė, būk Lietuvos vyriausybė išsižada

du išrišti bet kokius ginčus,
veža pienų į pienines, kurių “Cadillac”, “La Šalie” ir kit. kurie ateityje galėtų 
yra kiekviename bažnytkai- Dviračius ima stumti iš gy- šių šalių kilti.

tarp

M ALĖTAI, Utenos apskr.
tuose gyveni-

tyliai, krupščiai betrusėdami,
į žemiškąjį vargą bevargdami,

myje ir kai kuriuose kaimuo-į venimo motociklai.’ Į Komisijos sudėtis numaty-įj^11 1S ^vairių vakan* sukrap-
se. Taip gi sėkmingai plečia- j Ir mūsų plentams, ir .vieš- ta pačioj sutartyje: kiekviena'8t3 ^fPpUt} atsar^®ip kupda- 
si kiaulių ūkis (bekonai) ir/keliams ir siauriems keliu-igalįs paskiria po du nariu • liniuau Juk teko SY'enti 
paukščių ūkis. Įgyja pilietinių kams tenka daug automobilių
teisių ir koperacija. perkelti per savo nugaras.

Jau veik visur įvestas pri-'Nors esama užkampių,

po vienų iš savo piliečių ir po 
vienų iš kurios nors kitos 
valstijos piliečių. Komisijai

ir finansinį krizį. Čia reikia 
padėkoti kun. K. Trimoniui. 
Šis asmuo pasižymi toleran-

kaa, lenkams lietuvėje davė ^didžiausių va- WMesMVtosX,Sior IVer8tini8 ’pradžios mokslas^.kur žmonės savo amžiuj dar!gį pirmininkauja penktas na- Į^U?U: 2L^rb,a_
lią; slapta įsileido Lietuvon Lenkijos seimo 
atstovą; socialistų vadas St. Kairys atvirai 
sėiftie kalbėjo už santykus su lenkais be Vii-'e
niaus; jų vadai, Plečkaičiui vadovaujant, pa
bėgo Lenkijon ir ten organizavo armiją Lie
tuvos puolimui. I

Nedaug kuo skiriasi ir liaudininkai, so-, 
cialistų artimiausi draugai. Šiomis dienomis 
jų vadas dr. Grinius pareiškė, kad “gal do-' 
bar ir nebūtų reikalo pasilikti visiškoj Įso- j 
Racijoj nuo lenkų”. Tat, jo nusistatymu, rei- ( 
ktų pradėti su lenkais derybas kaimyninių ry į 

šq) užmezgimui nors Vilniaus klausimas 
dar tebėra neišrištas.

Sekant Vilniaus lietuvių gyvenimą, ma
tomą kad ir ten liaudininkų vienminčiai pp.

KATALIKO VISUOMENIŠKOS | 
■■PAREIGOS.

<lš “Laivo”).

(Pabaiga).*
L. Kiekvienas katalikas privalo nelau

žyti Bažnyčios įstatymų, bet juos pildyti 
sąžiningai. Kiekvienas tuo žvilgsniu nusi- 
hMtrsanr daro skriaudų Bažnyčiai. Todėl . 
B&tnyČia liepia užsidėti mėlynų stilių, 
kuomet klausoma išpažinčių, yra tai ne 
vien valdžios, bet ir nuliūdimo ženklas 
dėliai žmogaus nuodėmių.

2. Darbo žvilgsniu Bažnyčia turi tre'- 
jopą pareigą; a) Mokyt, b) Dalinė! šv. 
sakramentus, c) Ganytoja*!. Visi kata
likai privalo prisidėt sulig savo išgale ir 
aplinkybėmis prie tų darbų.

3. Katalikai privalo pastatyti bažny
čias, mokyklas; privalo prisidėti prie Ba
žnyčia* tarnų užlaikymo, privalo palai
kyti katalikiškų spaudų, knygas. Remti 
•aro centais bedieviškąją spaudų lygu y- 
ra. tikėjimo ir Bažnyčios išdavystei.

4. Katalikas privalo remti .misijas, nef 
Striatoe yra davęs paliepimą apsakirėt

talikai, lygiai nekatalikai. , 
Taip gi jis turi gerų vardą 
ir vyriausybėj stovinčių asme
nų eilėse. Tuo tarpu, kai ki
tur pavasarininkų veikimas 
esąs trukdomas, čia gi jis bu-

Komisijos pirmininkas: E-Į^a’ a be j ingai žiūrį į pa-
c . , ta •• ivasanmnkus toleruoja jų dar-nk Scavenius, buvęs Danijos.. , ,

TT* • • t> i i w • i ■ buetę. Čia, sakau, reikia dide-Uzsiemų Reikalų Ministeris. ’

abiejųkutią p. Balutis, Lietuvos atstovas, užginčija',toli g™ŽU mato automobilio Bei-(kuris renkamas
nedėjome, nes žinojom, kad tai yra melas. Jo- i į 7™"^ - puses s.tam (k,a pažymėtų kad žmonės an-taUu bendrai iš kurios nors
, . -v- j • -v u. j.-tv, • m . darbui gerų noru netrūksta, tomobihus vadinakia vyriausybe nedrįs išsižadėti Vilniaus.,Tai L., . • , , ./1 . . , A ,... .• , ,. . . . T • •• > z . lUk pats gyvenimas ka kita siais vardas: tanąbihais, ta-gerai žino ir tautininkai. Jei jie parduotų len-1 , T1 , . i ,A .... . , ., ,7., . . . , A . .. , rodo. Juk daug mokinių ten- mabikais, tanobiliais, katabi-
kams Vilnių, lietuvių tauta tuojau priverstai, - x. • , - A x ,.. 1JX. ., , A. rn • . . . ka atleisti dėl vietų stokos. bais, taniabuzais ir dar ki-juos is valdžios pasitraukti. Taigi, tautiniu- i T , . .. . , , ,. i .
t • —j • *1*1 x* i j** • i • i luobai ^cUiH. Kad nepakelia taip.kai, norėdami pasilikti valdžioje nedųs to pa-• . , . ’ v 1 ,v. t A .i mokytojams, ypač pradžios i Kai kas turi noro knti-daryti, nors ir kažin kaip norėtų su lenkais 
susitaikinti.

įvairiau- kitos valstijos piliečių tarpo.
Viršminėtomis- notomis nu

statoma sekanti komisijos su
dėtis :

.mokyklų, algų. Dabar iš mo- kuoti (ir net labai aštriai)
kytojo daug reikalaujama: seimų laikus. Žinoma, netobū-

;jam reikia ir spaudų sekti— lumų buvo, na, ir kur gi jų
Lietuvos katalikų mokytojų sąjunga šie-skaityti visus dienraščius ir nėra. Tačiau anuokart šiuo

met mini savo gyvavimo dvidešimties metų pedagoginius žurnalus, kiti nės, dalyvaudami politiko<
sukaktuves. Del to, mgpiučto 21, 22 ir 23 mokytojai norėtų skaityti ir gyvenime, labiau ir domėjosi j alininkas ir Eduardas Beneš [Sargo vaikų dr-jos nariai ruo

Užsienių šiasi sudaryti didelį vaikų 
! bažnytinį chorų. Blusa.

dd. Kaune įvyks jubiliejinis katalikų mokyto-, vokiečių, prancūzų, anglų bei pačiu gyvenimu, daugiau skai 
jų kongresas. j italų laikraščius ir pedagogi tė laikraščių. Dabar populiam

evangelijų visam pasauliui. Jeigu jų nie
kas nerems, tai misijonoriai neturės ga
limybės md nukeliaut ten, kur jų darbas 
yra reikalingas.

5. Katalikas, apdovanotas dvasios tur
telis, gabumais; muzikos, poezijos, litera
tūros, dailės srityse, privalo savo gabu
mų dalį, panašiai kaip turto, pašvęsti 
Dievo namų ir pamaldų papuošimui.

Labai liūdna ir skaudu, kuomet kata- I
likas, apdovanotas talentais sakosi Baž
nytinėje srityje neturįs įkvėpimo. Pras
tas tai bus katalikas.

6. Katalikai privalo auginti savo vai
kus katalikiškoje dvasioje, to dėliai be
dieviškose valstybėse privalo savo lėšo
mis steigti mokyklas, jas užlaikyti, o kast 
svarbiausia — siųsti savo vaikus ton mo
kyklon, nes neužtenka pasistatyti sau mo
kyklų, o paskui laikyti jų tuščią.

Daug yra dar nesusipratusių šiuo 
žvilgsniu lietuvių. Keli centai jiemR yra 
brangesni ir meilesni, negu vaiko siela, 
o sakosi mylį savo vaikus. Tai nėra ka
talikiška meilė, o gyvuliška, kurioje sielų 
meilė neturi sau vietos, panašia meile kar
vė myli savo veršį, katė kačiukų ir t.t.

7. Kiekvienas katalikas privalo prisi
dėti prie parapijos užlaikymo ir gyventi

parapijos gyveniniu.
8. Prigulėti prie labdaringų draugijų. 

Bažnyčia siekia ugdyti žmonių širdyse 
ne vien Dievo, bet ir artimo meilę, kaipo 
būtinų išvadų iš Dievo meilės, o artimo 
meilė yra neįmanoma be gailestingi] dar
bų. Reikia tad susirūpinti gailestingais 
darbais. Pavargėlių neorganizuotas šelpi
mas neturi gerų padarinių, nes plačiai 
atidaro duris visokioms apgaulystėms, ir 
išnaudojimams.

Kokios rūšies pavargėlius katalikas 
privalo šelpti?

Pirmoje 'eilėje savo tautos pavargė
lius. . Meilė, o tumu pačiu ir labdarybė, 
kuri plaukia iš meilės, turi būti teisinga. 
Juk niekas nepagirtų tokių tėvų, kurie 
išmestų į gatvę savo vaikus, o pilną būtą 
prisivarytų svetimų. Pirma reikia aprū
pinti savuosius; to reikalauja prigimties 
dėsniai, o paskui, jeigu turime galimy
bės, atsižvelgti ir j kitus.

Pavargėlis nėra vien tik tas, kuriam 
trūksta duonos, ar pastogės, bet kiekvie
nas, kurį slegia kokia nelaimė, ar sloga.

9. Čionai prasideda tėvynės meilės 
klausimas, kuris yra tiek platus, kad reik
tų naujos paskaitos, kad jį tinkamai iš
gvildenus. Tenka šioje vietoje trumpai

Komisijos nariai yra šie: 
1. Iš Lietuvos pusės: Anta

nas Krikščiukaitis, — Lietu
vos Vyriausio Tribunolo pir

— Čechoslovakijos 
Reikalų Ministeris;

pažymėti, kad nors katalikas būtų gimęs 
ir augęs svetimoje šaly ir tos šalies pa
sidaręs piliečiu, vis vien negali pasiliuo- 
suot nuo pareigi], kurios jį riša su jo 
broliais, su giminėmis ir su tauta, iš ku
rios yra kilęs.

Jeigu visi katalikai taip suprastų sa
vo pareigas, kaip čionai suglaustai tapo 
išdėstyta, neilgai trukus švęstumėm šven
tę to laimingo įvykio paminčjimui, kuria
me išsipildytų Kristaus troškimas, kad 
būtų vienas Ganytojas ir viena avidė.

STEBUKLINGAS REGĖJIMAS.

Nicolao Laghi da Lugano pasakoja 
“ftv. Domininko Sažančiaus” knygoje, 
būk viena jauna mergaite, Locija, labai 
maldinga prie Dievo Motinūs ir gabi kal
bėti Rašančių, kartą pamatė nepaprastą 
šviesą ir Dievo Angelą, jaunikaičio iš
vaizdoje.

Angelas jai taręs: — Eikš, Lucija, 
nuvesiu tave gražiom bažnyčion, kur pa
matysi stebuklingus dalykus. — Ir tuo
jau ji pasijutus taip gražioj bažnyčioj, 
kad jos gražumo nei apsakyti negalima.

Šv. Ona ir šv. Magdalena paėmusios

ito takto, kad šitaip save pa
sistačius.

Pavasarininkai 
daug rimtų veikalų,

pastatė
Angelo

Lucijų už rankų ir nusivedusios prie Dan
gaus Karalienės sosto. Šv. Marija jai 
tariusi: — Miela dukrele, kadangi mane 
garbini kasdien kalbėdama pamaldžiai 
Rąžančių, aš parodysiu tave mano Sū
nui. —

Ir štai Lucija pamačiusi neapsakomai 
gražų, blizgantį altorių ir Viešpatį Jėzų, 
apsitaisiusį už vis gražiausiais kunigiškais 
rūbais, tarp meilingų giedojimų Angelų 
pulkų, belaikantį Šventas Mišias.

Kada atėjo Komunijos valanda, visos 
dangiškosios dvasios ėmė artintis prie 
Viešpaties Stalo; bet Lucija nedrįsusi ei
ti, laikydama save nęverta tos laimės.
Bet štai Marija, stebuklingoji Motina, 

paima ją už rankos ir veda į pirmąją 
vietą. Pajuto širdy be galo didelę laimę...

Bet štai apreiškimas išnyko. Lucija, 
it atbudusi, pasijuto viena savo kambarė
ly. Bet stebuklingas regėjimas niekad iš 
jos širdies neišnyko. Pamaldi mergaitė 
iki pabaigai amžiaus karštai mylėjo šv. 
Mariją ir dar uoliau kalbėdavo jos šv. 
Rąžančių. Su savo dangiškos Motinos pa
galba Lucija pasiekusi didelio dvasios to
bulumo ir šventumo.

P. Va—vičius, Caaabridge, Mass.
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Prašau Į Mano Kampelį
--------------- Rašo prof. Kampininkas.------------------

FROF. KAMPININKO KE
LIONĖ.

Nei pusės valandos nepra
ėjo, jau žygiuoju per garsią 
West Sidę. Pas mokyklą ant 
tvoros žiūrau tupi sutūpę vy
rai, pypkes rūko ir bėdavojo,

Naujai nusivalęs batus ir 
pasiglostęs neskustą, barzdą,' 
pasileidau^ keliauti pa mūsų įįį s^tadJ(inio

stalyčią ’ Bridgeportą.
Žiūriu, vaikai išdykauja: 

juodukai baltiesiems langus 
daužo. “No good”, tariau

eit tvar- buvojai!

bas, kad vargų perdaug.

— Sveiki, vyrai! — tariau.]I
— Sveiks, profesoriau. Kur1

Sveikata -- Laimės Šaltinis
■Rašo Dr. A. G. Rakauskas

AKMENYS TULŽIES 
PŪSLĖJE.

Priežastys
vedančios

prie atsira-
dimo
nų

akme-
tulžies

šau ir jau pamaniau 
sqs daryt. Bet štai porą žing
snių paėjus į Auburnės pusę, 
girdžiu — baisiausias trukš- 
nas.

— Nevidonai, pasiutėliai, 
surūgėliai, — šaukia viens 
misas.

— Tylėk! — atsiliepia ant
ras: — kad duosiu, tai užsi-
nirši, ką šiandie valgei. —! pi jos komitetams savo vaikus
“Na, manau sau patai-deisti į Aušros Vartų moky-’

Kiau.”
Bet visi “nevidonai” pama-

— Bėdos ieškojau.
— Oi tų bėdų mes per akis 

turim!
— Kas-gi?
— J mokyklą vaikai ne

tilps.
— Kas atsitiko?
— Matai] Kampininke. J. 

Km. Kardinolas paliepė para

Dr. A. G. Rakauskus 
2433 W. Marųuette 
Rd. Grovehill 3262

šamane, supuolė klausti:
— Profesoriau, išrišk gin-

fc*
— Kas per ginčas?
— Kur dėsime pasenusius

lažnyčios langus?
— Aš sakau, atsiliepė ne

klą, o ne į viešą, tad ir de 
juojam, kad naujų suolų • 
reiks.

Ilgai negalėdamas užtrukti 
jau braidau po nepriklauso
mą Cicerų.

— Kas girdėt? — klausiu! 
barberio.

— Blogai. Velniai įsiveisė
kantri moteris: — statykim ir susipiovė su naujienie- 

čiais; barzdų nesiskuta, o vyk 
sta į ligoninę žandinių tai
syt, tai man biznį sugadino.

Parvažiuodamas pakeliui 
maniau sustoti ties Wabansia, 
bet palikau kitam sykiui.

įaują bažnyčią, tai ten su
ėsim!
— Negerai, — šaukia kita:

— padarysim Liurdą su lan
gais.

— O aš sakau, .— trečia 
ėkia: — klebonijon sudė-
im! Kaikuriuose mokyklų vado

— O ką veiks? — paklau- vėliuose pažymėta, jog Chi-
iau. įcaga yra garsi pakavimo ir

Hm!? nežinom. įkentuvimo įstaigomis. Iš to
— Taigi jei jūs galvelės visi suprasite, jog vadovėliai 

etžino kur žmonės deda su- išleisti prieš prohibicinius čė- 
ed'usius, supuvusius langus, įsus. Vadinas, vadovėliai reikia
aklauskit savo “Žinių”, jos 
urodys patogią vietų.

keisti, nes visas pasaulis ži
no, kuo dabar Chicaga garsi.

pūslėje ir 
jos takuose 
yra 1) Kro- 
niškas tul
žies pūslės 
uždegimas.

Šio uždegimo priežastimi y- 
ra mikrobai arba bakterijos.
2) Tulžies sutirštėjimas — 
kas trukdo tulžies pūslės liuo- 
są išsituštinimą, gi užsilaiky
mas tulžies ilgesniam laikui 
pūslėje, duoda progos užsi- 
megsti akmens branduoliui.
3) Padaugėjimas taip vadi
namo cholesterol kraujuje. Ši 
medžiaga žymiai pasidaugina 
laike nėštumo. Moterys, susi
laukusios vieno ar daugiau 
kūdikių yra labiau linkusios 
prie šios ligos. Nenuostabu 
todėl, kad moterys kenčia 
nuo šios ligos daugiau, negu 
vyrai. Jeigu paimsime 100 to
kių ligonių, tai jų tarpe rasi
me moterų 75, o vyrų — 25. 
Dėvėjimas korsetų, vidurių nu 
kritimas, stoka išsimankšty- 
mo, valgymas daugiau negu 
reikia, sukietinti viduriai taip 
gi duoda progos atsirasti ak
menims tulžies pūslėje. Dau
giausia nuo šios ligos kenčia 
tarp 40 ir 50 metų amžiaus 
žmonės; Bet senesnio ir jau
nesnio amžiaus žmonės taip
gi nuo jos nėra liuosi.

Akmenų skaičius yra įvai
rus. Gali būt vienas, du, ar
ba daugiau. Dažniausiai jų

yra kelios dešimtys, o kar
tais gali būt net keli šimtai.

Symptomai bei ženklai.

Ligonio nusiskundimas y- 
ra įvairus, atsižiūrint kurio
je vietoje ir kokioje padėtyje 
randasi akmenys.

Kuomet akmenys yra tul
žies pūslėje, ligonis dažniau
siai skundžiasi jaučiąs sun-

jkumą ir pilnumą žemiau kra
itinės (ties duobuke). Ypač 
Ipo valgiui jaučiama vidurių 
į išpūtimas ir nemalonumas, 
kurs palengvėja ligoniui dau
gėjant arba, nusivėmus, visai 
pranyksta, bet tik tam, kad 
sugrįsti, kuomet vėl ligonis 

: pavalgys. Šis nemalonumas 
'gali tęstis kelis, o .net ir vie- 
1 ną — kitą dešimtį metų ir 
'per tą laiką žymiai nusilp
ninti sveikatą. Tokie ligoniai 
paprastai, visados turi su
kietintus • vidurius.

Bet kuomet akmenys pasi- 
liuosuoja ir ineina į tulžies 
ištekėjimo taką — dūdelę va
dinamą Cystic duct), tada li
gonis pergyvena nepaprastai 
didelį, staigų skausmą, kurs 
daugiau ar mažiau yra nuola
tinis, bet protarpiais ant tiek 
padidėja, kad. ligonis net alp
sta iš skausmo. Iš tiesiosios 
priešakinės pusės veriantis 
kaip striela skausmas pereina 
link tiesiojo peties ir nuga
ros. Ligonį apima karštis, jis 
Vemia ir smarkiai prakaituo
ja. Palytėjus ranka tiesiąjį 
šoną žemiau krutinės, ligonis 
pajaučia didelį skaudėjimą. 
Ši kankynė gali tęstis keletą 
valandų arba keletą dienų, sa
vaitę ar daugiau.

Užsikimšus tulžies dūdelei,

kartais gimsta staigus tulžies 
pūslės uždegimas, delko ne
kartą ji trūksta.

Jeigu akmuo užkliūva toje 
vietoje, kur tulžies ir kepenų 
dūdelės susijungia, be stai- 

įgaus ir begalinio skausmo ir 
į kitų aukščiau minėtų symp- 
Jtonių, ligonis tampa aptrauk
tas geltos ir jo kepenos žy
miai padidėja.

Akmenų atsiradimas ar už- 
kliuvimas bendroje tulžies du 
doje (common bile duct) gali 
dalinai arba visiškai užkimš
ti šią dūdų. Tada didesnio 
laipsnio gelta aptraukia ligo
nį ir ji tęsiasi apie metus 
laiko arba net ir ilgiau. To- 

įkių ligonių išmatose ar dau- 
Įgiau ar mažiau visados ran
dama tulžies.

Gydymas. — Kad atgauti 
sveikatą, šios rūšies ligoniams 
ar ankščiąusiau ar vėliau 

I tenka susidurti su operacija, 
i Ir jeigu ji yra padaroma ank
ščiau visados yra geriau. Ati- 1 . ' i dėliojimas gali ligonį taip 

! nusilpninti, kad vėliau jam 
nėra galimybės operaciją at
laikyti. O be operacijos to
kiam ligoniui tenka kankin
tis iki jam gamta leidžia gy
venti.

Ypatingos domės reikia 
kreipti į burnos švarą: šva
riai užlaikyti ir prižiūrėti 
dantis, jei yra reikalo juos už
taisyti arba ištraukti; suge- 
dusiems tonsilams neturi būt 
vietos žmogaus kosuryje, nes 
tai yra ligos perų lizdai ku
rie nekartą pagimdo tulžies 
pūslės uždegimą.

Maisto atžvilgiu, ligonis ga
ili turėti nemažą palengvini
mų, valgydamas paprastai 
priruoštus valgius, pasisau- 
gojant kiaušinių, kepenų, in
kstų, įvairių saldžių pyragai
čių ir riebalų. Vandens gėri

mas nuo 6 iki 8 stiklų per 
dieną turi būt dieną iš dienos 
praktikuojamas.

Vaistai priskiriama sulig 
kiekveno ligonio reikalo ir jo 
sveikatos stovio.

Klausimai ir atsakymai.

KLAUSIMAS. — A. K. 
Mano septynių metų vaikutis' 

I susižeidė praeitą žiemą, kuo
met jis bebėgdamas parpuolė. 
Iš karto, paskaudo jo jam ke
letą dienų ir rodos, buvo jau 
sveikas. Bet po kiek laiko pas 
tebėjau, kad jis eidamas šlub
čioja. Pastaraisiais laikais, 
naktį kaikada verkia. Skun
džiasi, kad jam tiesiosios ko
jos kelį skauda. Ir šiaip at
rodo sumenkęs. Kai mažas 
buvo labai gerai tarpo. Ger
biamam daktarui už patarimą 
busim labai dėkingi.

ATSAKYMAS. — Iš Tams 
tų laiško sprendžiu, kad jūsų 
vaikutis kenčia nuo tuberku- 
lozo (džiovos) tiesiajame klu
bo sąnaryje (hip joint). Šios 
ligos pradžia, beabėjo, randa- 
•si kitose vaikučio organų da
lyse. Patarčiau nusivesti kū
dikį prie tikro daktaro — lai 
ištiria abelną vaiko sveikatą 
ir, jeigu išsigalima, patalpi
na ligoninėn ir, sulig reika
lo, lai priskiria tam tikrą šių

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš
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laikų gydymo būdą sergan
tiems są’narių džiova.

KLAUSIMAS. — V. N. P. 
Ant kiek yra pavojinga vė
žio liga, ir ar kartais negali
ma šia liga užsikrėsti? Ar iš- 
tikrųjų nėra nuo šios ligos 
vaistų? Prašau gerbiamą Dak 
tarą man paaiškinti.

ATSAKYMAS. — Vėžio li
ga yra pavojinga ant tiek, kad 
ji be laiko pakerta žmogaus 
gyvybę.

Užsikrėsti šia liga kitam 
žmogui nėra galimybės, bet 

I ligoniui turinčiam vėžį, ši li
ga turi galimybės persimesti 

(kiton vieton jo paties nelai
mei.

Į Taip, nuo vėžio ligos nėra 

j išrasta vaistai. Bet pagyti 
j nuo vėžio ligos galima, jeigu 
ligonis kreipiasi laiku prie 
daktaro. Gydymas vėžio ligos 
yra su pagelba peilio, radiu-
m’o ir X-spindulių.

MIESTŲ SAVIVALDYBIŲ 
ĮSTATYMO PROJEKTAS

Miestų savivaldybių įstaty
mo projektas bus paruoštas 
galutinai maždaug po mėne
sio laiko. Rudenį mano į mie
stų savivaldybes padaryti ri
nkimus jau pagal naująjį pro
jektą. . “R.”

© VIISSIG.
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS Vtttt Ht MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP tŽSISĖNEJLSIOS Ir NEISGYDOMO8 JOS 
YRA. Speciališkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimų kraujo, odos, ligas, žalsdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, kų jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li mgtų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 V. V. Nedėllomls iki 12 d. 
4200 West 26 St. kampu Keeler Avė., Tel. Crawford 5573
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RIETAVO VIDURINĖ MOKYKLA.
Si mokyklai yru įsteigtu 1918 !ų 15% mokinių, kaip kitais

metais. Jų įsteigė būrelis Rie
tavo miestelio ir apylinkės su
sipratusių žmonių. Iki 1921

metais būdavo ir dabar val
diškose mokyklose daro. Tam 
reikalui prisėjo už neturtin-

metų mokyklų išlaikė patys Į gus mokinius užmokėti apie. 
mokyklos laikytojai. O nuo j 100 litų. Žinoma, tas labai ap- 
1921 metų mokytojams algas sunkino mokyklos gyvavimų, 
moka Švietimo Ministerija. Kad palengvinus mokyto-

LIETUVIAI AMERIKOJE

PUIPACn UFIHUTQ III (draugai iš llarvey, Steger ir bnluAUU nuoma, ILL.Lg apielinkių širdingai prašo 

me tamstas atvažiuoti į mūsų

LAIMĖJO EDISONO STI
PENDIJĄ.

Šv. Elzbietos draugijos ir L. tas jau sugrįžo iš Lietuvos

šv. Kazimiero parapijos pik
nikas.

Per karščius iš lupų nekri
to: negali tverti, kad kepina, 
tai kepina, jau vesta. Išliko-

Kitas išlaidas, kaip tai, ku- jams darbų ir atleidus juos me gyVį įr sveiki 
ras, aptarnavimas, šviesa, šva nuo rinkimo pinigų ir nusto- “Drauge” sekenie antrus 
ros palaikymas, mokslo prie-’jus iš žmonių pinigus lininis, ĮįetUvių kolonijų įvykusius 
monių įsigijimas, knygynas kas jau įklrėjo, tėvai nutarė į piknikuS!) kurie gerai pavy- 
ir kit., reikia .aprūpinti pa- prašyti Švietimo ministerijos, ’ kę. Džiaugsmas ima, jog
tiems mokyklos laikytojams, kad mokyklą suvalstybintų.Įjiems__ kad davė, tai ir dribt
arba, kaip čia vadina, moky-1 Išrinkta delegacija, kuri su'teigj0> y(es ir-gi esame ne i- 
klos Laikomajam Komitetui J prašymu nuvyko į Ministerija, J namįaį( aje gaspadoriai, iš- 
padedant mokyklos mokyto- (bet Ministeris tuo tarpu pra- j tyrę, kų reiškia gerai pavy-

šv. Kazimiero parapijos pik
nikų, kuriam galėsite, ko tik 
norėsite, rasti ir gauti. Mes 
visus kuomi galėsime ir kiek 
įmanysime mylėsime.

Klebonas ir Komitetai.

W. LYNN, MASS.

Artliur O. Williams, Jr., 17

jams.
Simet kalbamos

šymo nepatenkino. ,;kę parapijai piknikai. Nevi-
mokyklos Rįetaviškiečiai tiek laikoj, *ur mokyklos išsilaiko iš vai- 

birželio mėn. 15 d., mokslui', pa|yS ]aįkę įr šelpę Rietavo*.’^4 sumokėtų mėnesinių mo- 
pasibaigus, į\}ko iškilmingas 'vidurine (komercinę) mokyk-!kesčių; pusę reikia dadėti.

Taigi ir buk žmogus Saliaaktas. Į mokyklos salę susi- Į įr dabar daro žygius, kad 
rinko visi mokytojai, moki- - ne įįk įr toliau išsilaikytų, 
niai su tėvais ir mokyklos, j)eį net įr aukštesnias klases 
laikomojo komiteto nariai..įun\fų, dėl to nori šiemet ati- ’
Sugiedojus Tautos himnų, di- daryti penktų klasę, nes labai, kuras, algos, reikmenys, 
rektorius Ant. Stabingis ati-.įmonės pageidauja. O dabar ,!v^s tai nebe pinigų.

monas.
Nėra daikto, kurį nupirkta

me be pinig-ų. Ar tai taisy-

darė susirinkimų ir paskaitė1. niokįnįų skaičius vis didėja. 
1929 1930 mokslo metų pi- įTįk piniginiai reikalai sun-
niginę apyskaitų, būtent: gan kas jS;baį gerą, kad pa- 
ta iš mokinių ūkio reikalams
2013 litų Laikomojo Komiteto 
narių mokesčio 395 lit., va
karų pelno 773 lit. ir 6 cent.,

Pats apšvietos darbas nėra 
pelningas, bet būtinai žmoni
jai reikalingas. Tai-gi gau-į

Organizuojasi parapija.

Šioje lietuvių kolonijoje yra i 
nemažas skaičius lietuvių gy
ventojų. Bet vienoje srytyje m. iš East Providence, R. I.,
yra atsilikę nuo kitų lietu- laimėjo Edisono stipendijų 
vių kolonijų — neturi lietuvis 1930 m.
kos bažnyčios, kuri yra labai j ■■■ ■■■».!-' --------- 1----
reikalinga, o ypač čia augu-' Pr°g°s nepraleiskime pro ša- 
siam jaunimui palaikymui, d-

'lietuvybės, nes bažnyčia daugį Papartis,
gelbsti jaunimų nuo ištautė-; 
jimo.

Šitame dalyke mes negalime!

kaltinti vien Lynn’d lietu -1 Minės Vytauto sukaktuves, 
vius. Priežastimi

R. K. S. Amerikoje, L. Vy 
č.ių, A. L. R. K. Moterų Sų 
jungos ir LDS. kuopos. Iš 
šių draugijų atstovų yra su
sitveręs pastovus komitetas, 
kuriam pirmininkauja Kazys 
Kasmonaitis, nepaprastų ga
bumų žmogus ir jau visas dar- ’ 
bas yra užbaigtas. Važiuoti 
į Waterbury rengiamės iškil
mingai. Jau yra užsakyta de
šimts autobusų ir dar yra re 
gistruojama privatiniai auto- 
mobilai. Vytauto šventės žen
klai jau gauti ir tikietai va
žiavimui jau atspausdinti. 
Kaip ženklus, taip ir tikietus 
galima gauti pas šiuos asme
nys; A. Pateckis, 5^ Ward 
St., M. Labeckaitė, 44 Madi- 
socn St., S. Gaučius, 54 Put-

sveikas ir drūtas. Report.

Greitas
Palengvinimą
Reumatizmui 
Strėnų 

Skaus
mui

Neuralgi- , 
joj, Galvos j 
Skaudėji

mui 
Šalčių

BAYER Aspirln palengvins hkaus-] 
mus. Be abejojimo. Net ir tuos gi-

1 savos

HARTFORD, GONN.

liūs skausmui kurie suskaudina vi
sus žmogaus kaulus. Net ir slsta- 
matlškus skaudėjimus kurios mote- 

ct. * x.. i t jf Tys kenčia. Jie pasiduoda šiom plliu-
naill St., A. Šimkus lbo At- kein! Tikras Aspirln teikia {vairių
flifli St A TTrhrsnn«5 Garden naud«- Skaitykit nurodytus budus111C11 OL, A. uroona>, Oraraen vaurtotl kiekivenam tikrų Bayer Aa-
St., J. Bernotas, 166 Lakren-į Perin pakely. Ir nekedtėkit bereika- 

• lingu skausmų, neuralgijos, neuri- 
ce St., P. Mikalauskas, 339 tis, reumatizmo, šių piliukių bonku- 

tę laikykit namie; nešiokit kišeni
ne dėžutę, jei turit netikėtų galvos I 
skaudėjimų, greitų šalčių: Greitas 
palengvinimas, be kenksmingu velk- I 
mių; Bayer Asplrin neslogina šir
dies. Tik visada žiūrėkit Bayer vas 
do — ir žodžio "tikras” raudonai at
spausdinto kiekvienoj dėžutėj.

Capitol Avė., V. Petrukevi- 
čienė, 559 Zion St., A. Žilia- 
mienė, 56 S. Prospect St., R. 
Mončiūnienė, 30 Putnam St., 
V. Ambotienė, 64 Babcock

Priežastimi neturėjimo, Kaip jau buvo r£aSyta būk- g, j Leonaitis Capitol n At/FTI 
bažnyčios yra stoka ge-;ražčiuose> kad Connecticut ’ M BAYER

ASPIRINJrų organizatorių, kurie šiuo; valstijos lietuviai apvaikščios
dūrintieji žmonės atkreiptų Įtw pinigus įvestuojame į ap-j 
dėmesį ir kiek galėdami Šelp-Į^etų ber dorovę bet prmga,. uk subruzJ“^°;
tų. Juk jeigu Rietave aukš-įmums nesugrįžta. Ir vėl pmi-!^ . įt0

Didžiojo Kunigaikščio Vytau- 
in. mirties sukaktuves

— r------------------------------ Mtesnioji mokykla užsidarvtųJgV Įsigyk. Piknikus rengti j .darb» visi Lynn o lie-,vlenoje vietoje, tai yra Wa-
aukų 2114 lit. ir 92 cent. iš lai labai didelėg apyiin*kė ’ne išmislas verčia, bet gy-' £C°nn-’ Ubor Day, tai
kitų šaltinių 560 lit. ir 85 jaunuomenė nktų be aukštes-\vieji parapijos reikalai. ). / ’ * įir Hartfordo lietuviai jau y-
cent. Viso šiais mokslo me- ,nj0 moksio J Musų parapijos piknikas.'1 ’ * visas pas ra pasiruošę tų dienų gausiai

,mo moKsio. \ p j p tangas, kad tik būtų įkurta\naidrodvti
u /artojų Bendrovė ir A- dienų, parapijos kieme. Pik- •ParaP^ S1°3e heU-| Pradžioje šių metų draugi
škoj gyvenantis, kilęs iš nikas prasidės pirmų valandą^.11* Tunu > yra paskyrusios narius at-

tais surinkta 5856 lit. ir 73 
centai. Tais pat metais išleis
ta viso 5787 litai ir 8 cen
tai, būtent: neturtingiems mo 
kiniams užsimokėti už moks
lą, duota pašalpos 2033 litų, 
švarai palaikyti 91 Iii.*, paš
to ir telef. išlaidos (nes pri
vatinės mokyklos turi apmo
kėti visus laiškus) 143 lit. 55 
cent., raštinės reikalams 70; 
lit. 93 cent., spaudiniams 123 
lit. ir 95 cent., kurui ir švie-

Tad kviečiame nevien Hart
fordo lietuvius, bet ir iš apy
linkės kolonijų, kaip tai: Man 
chester, Thompsonville, Po- 
ųuonock, AVindsor, Simsbury, 

.‘. Suffield ir kitų gausiai suva
žiuoti į mitingų.

Klebonas grįžo.
Gerb. klebonas kun. Ambo-

PROBAK

mer
Rietavo, didis Lietuvos mylė
tojas Ipolitas Pakalniškis: 
siunčia pinigų (gauta jau 900 
litų) ir knygų. Už tai visi 
mokyklos laikytojai ir moki
nių tėvai, ypač tie, kurių vai
kai jo pinigais buvo sušelp
ti, širdingai dėkoja. Mokyk’ 
los kapelio,nas kasmet už mo
kyklos geradarius atlaiko

sai 617 lit. ir .60 cent., apnio-! šventas Mišias ir dažnai per
keta skolų 723 lit. ir 40 cent.,, pa,najdag su mokiniais pasi-
sargui ir Raštvedžiui 800 lit., 
remontui 875 lit. ir 50 et., in 
ventoriui' 230 lit. ir 50 cent., 
kitiems reikalams 73 lit. ir 
65 centai. Dar mokykla liko 
skolinga už malkas 300 litų, j 
sargui ir raštvedžiui 350 litų'

meldžia.
Mokyklos Iškilmėse buvęs.

TRUMPESNIS DARBUI 
LAIKAS.

ti, kad jau buvo sušauktas st0Vauti jas šiame veikime, 
visuotinas -lietuvių susirinki- Gaila> kad ne visos mūsų dr
ums, aptarti šį svarbų, daly-'-jos prįsįd<ėjo.

Brangūs parapijonys, gerie:ką. Atsilankė į susirinkimą? šios draugijos prisidėjo Ė 
ji kaimynai, mylimieji mūsų ,daug žmonių ir visi balsavo, smarkįaį rengiasi prie bendro 

.u.. —u..--. -j į kad būtinai būtų sudaryta ^minėjimo: šv. Jono, šv.
kas nieko neduoda. Kuo dau- lietuvių parapija. Išrinkta jaozapo, Gyvojo Rožančiaus,

po pietų.

Kvietimas.
ADVOKATAI

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus. 
50c. už 5 — |i už 10

Sempelis — ioc.

PROBAK CORPORATION
•m neiti

Buvusis prezidentas Cooli ■ J 
ir Režauskui 100 litų viso’dge nesenai paskelbė laik-įUuoso laiko turėtų, Fordas
750 litų. Iraščiuose, kokiu būdu būtu tat pikuoja darbininkams

I 7 * * ‘ ' ■ * " “Po piniginės apyskaitos pe- galima šaliai grąžinti gerbu- 
dagogų tarybos sekretorius į vį, ty. geruosius laikus, 
mokyt. Rozniekas paskaitė! Jis rašo, kad šalies gerbu- 
mokslo metų apyskaitų, kurjviu turi rūpintis kiekvienas, 
pažymėta, kad šių mokslo me- 'Gerbūvio grąžinimui, anot jo, 
tų pradžioj mokykloj buvo 91 j visa paslaptis yra tame, kad 
mokinys, o pabaigoj 88 mo- į žmonės turi daugiau visko 
kiniai. Dar vienam kitam pa-įpirkti ir daugiau visko var

giau jie turės liuoso laiko, laikinoji valdyba, kuri rūpin- 
tuo mažiau turės pinigų ir tusi šio dalyko reikalais. Taip 
jiems nebus kuomi išlaikyti; pat išrinkta komisija atsi 
gerbūvį. Darbininkai tik tada j klausti kardinolo, ir jeigu ', 
gali visko daugiau pirkti ir • kardinolas duos leidimų, kad 
daugiau pinigų išleisti, kada lietuviai gali kurti parapijų, 
nuolatos dirba, ty. šešias die- varys tolimesnį darbų.
,nas savaitėje. Kas kita bū- Šis darbas yra girtinas ir 
'tų, jei darbininkai būtų at- remtinas. Todėl pasitaikiusios 
lyginami ir už liuosų. laikų.
Bet taip nėra.

Kad darbininkai daugiau
ATIDAROMA

KROMEL’S PHARMACY
LIETUVIŠKA APTIEK A 

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav. 
kas metai duoti du mėnesiu 3toa gt> Harbor, ind
atostogų. Tas reiškia, kad ' P,,dau, trecep!u\ už’alka«,, vlsokl«
kas metai darbininkai dirbtų : tarlmua. Taipgi užlaikau lce creamo 
... . tr j • v 'ir soda Fountaln parlorų. Kviečiu
tik lt) mėnesių. Kadangi už į visus Indiana Harboro, East Chicago 

t, liuosų laiką jis nežada dhr-i ”

bininkams atlyginti, tokiu! . ___ . —
budu nebus galima siekti sva- Į 
jojamo gerbūvio.

kalbėjus ir sudainavus keletą 
dainelių, pasimelsta už mo
kyklos geradarius ir eita ap
žiūrėti mokyklos parodos. Ten 
rasta mokinių rankų darbe-

toti. Tad ir pataria visiems 
taip elgtis — daugiau pini
gų išleisti pirkiniams.

Tad dabar buvusis prezi
dentas ir klausiamas: Kaip

Gerbūvis atsiekiamas kito-' 
mis priemonėmis. Pramonin
kai neturi krautis didelių tur
tų. Pelnu proporcionaliai da
lintis su darbininkais. Dar-

lių, piešinių, lietuvių kalbos milionai bedarbių ir mažai dir'Į^^n^nkus u'^ darbų teisingai
I I i, • T\ 1 * • 1 •

reikalams braižinių ir sche- bančių gali daugiau visko atlyginti. Darbininkai neno
ri daug liuoso laiko, tik aukš
tesnio atlyginimo.

mų, muziejaus rinkinių ir ki-Įpirkti, jei jie neturi pinigų 
kitokių dalykų. Po to moki-(ir daugelis jų su šeimynomis 
niai, pasiėmę savo liudijimus, į alksta f
išsiskirstė, o tėvai susirinko Į Vargiai jis ras įtinkamų «p»nTATT«

aptarti mokyklos reikalų. j ir įtikinantį atsakymų į šį'
Kaip matyt iš piniginės,' statomų jam klausimų.

S.

Kitas įžymus šioj šaly ger
būvio kėlėjas tai automobilių

RADIO KONCERTAI
KLAUSYKITE LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMŲ 
Nedėlioję iš WCFL 970 K.

nuo 1 iki 2 v. po pietų 
Ketverge iš WHFC 1420 K. 

nuo 7 iki 8 vai, vakare
Vasaros žrmos kainos ant Radio

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNADGKAS
I

ADVOKATAS
160 No. La Šalie St. Rm. 1431

CHICAGO. ILL.
Nuo 9:30 iki 5 vsrt. vak.

Local Office; 1900 S. UNION AVĖ. 
Tel Roosevelt 8710 

Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0502^
7-9 vai. vak. apart Panedėlie Ir 

Pėtnyčlos

3&rwn$wick
rtfONOIIR t»Mt *»»• »»<•«»•»

Bfcen&iniiit
l The Laxative

Mėgsta jį vi«J 

Skanus knuntimui 

mint, taip kaip guma.

apyskaitos, šiais mokslo me
tais mokyklai reikėjo surink
ti daug pinigų, o visa tai dau
giausia turėjo atlikti patys (nierius šaukia, kari darbinin- 
tnokytojui su direktorium, kai turi turėti daugiau liuoso 
Nors dar ne visus reikalingus .laiko. Liuosu laiku jie išlei- 
pinigus surinko. Išlaidas pa-'šių daugiau pinigų ir tuo bfl- 

’ didina dar ir tas, kad Švie-'du palaikysiu gerbūvį, 
timo Ministerija šiemet neat- { Vargiai jis nežinotų, kad už 
leido nuo mokesčio už moks-, liuosų laikų* darbininkams nie’.^

TAI GYbO SUKIE- 

KIETĖJIMĄ.
Sukietėjua viduriam* pas vaikus at

siranda dieglys, išpūtimas, odos 11- 
• . . t.-, j x.- iKos ir tt. Tas silpnina Juos, ka'.pirgamintojas Fordas. Sis milio- suaugusius; padaro juos piktus, 

karščiuojančius ir norim* ujančlus. 
Bet nevartok valkams gyduolių, ski
riamų suaugusiems pataria vaikų 
spoc'a'.lgtal. 5»0ei> daktarų nnošir.it.s 
pataria vieną vaistą nuo sulrlotėlimo, 
slogų ir kitų valkų ir kudik ų su
sirgimų. Milijonai motinų {rodė jos 
gerumą per 30 metų. CastorV* yra

PILNAS EGZAMINAS 

15.00 TIKTAI 95,00
I

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- į 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, , 
po pilno lkegiamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl- ! 
to. kad jie neturi reikalingo patyri- 
mo, surėdymui žmogaus kanksmln- ; 
gumų.

Mano Radlo — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
elikes bakterlologlžkas egsamlnavl- : 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik- į 
ras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy-; 
rūmas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, žlrdles. reumatlsmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba , 
Jeigu turit kokią užslssnėjuslą, |st- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kud ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pai 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

Inėjimas Rūmas 1018
80 W. JACKSON BLVD.

Arti 8tate Gatvės
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto Ikigrynai augmenlnč, nekenksminga ir 

aurdi. Tikroji Cactorla visada turi11 pa pietų. Vakarais nuo B Iki V 
Flrtcho lo paradą. Saugokis tBUtMl- Nedėliotais nuo 10 ryto Iki X 

po platų

Atwater Kent 7 tūbų su viskuo

49.00
R. C. A. Radiola 10 tūbų su vis-

kuo už 49.00
Sparton 9 tūbų su viskuo

99.00
Victor 10 tūbų su viskuo

109.00
Brunswick 8 tūbų su viskuo

98.00
Brunswlck Radiola su Phonogra-

fu krūvoje už 49.00
Zenlth Radlo 9 tu- OO

Pirm negu plrksito radio pama
tykite Budrlko krautuvėso radios 
visų Standard iftdlrbysčlų, kur pa
lys galite persitikrinti šalę prie 
šalies {vairių modelių.

JOS. F. BUDRIK INC.
3417-21 SO. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 4705

GENERAL MOTORS 
RADIOS

3343 SO. HALSTED ST.

JOHN B. BOROEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph <717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

' Telephone Roosevelt 9090
Name; S Iki 9 ryte Tel. Repub. 9890

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

. 2221 WMt 22nd Stfttt

Arti L»avitt Street 
Telefonai Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 

kare. Seredaoois ir Pėtnyčin 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus 'Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Ava 

TM. Pullman l>M
Nuo B iki 9 vak. Ir BubatomJa

10 PIECE COSMETIC 
SĖT 81.97

ThlR Is a ramaus Vlvanl Sėt and In- 
elades face powd«r, 81.00; Rouge, 75c, 
Titane Cream 81.00. Depllatory »1.00, 
Vaciai A8trln<ent tl.TI, Bath Salt 1.00, 
Toilet Water 81.25. Perfume $2.75, Brll- 
Uantine 75c. Skln Whltener 75c. Totai 
Value 112.00. Speclal prlce, 81.97 for all 
tau plecea to lntroduce thla line.

Vardas .........................................
Adresas .........................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Vsn 58O-5th Avenue, New York

Žiūrėk, kad 
gautum tikrų

EAU DE OUININE

r'"“ry- Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina 
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M. 220 E. 21 St., 
New York. N. Y. Sempelis dy- 
kal.

Buy gloves with whi 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kla. Ją vartotadamag per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE25‘
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GRABORIAI: C H I C A G O J E DAKTARAI:
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

S. D. LACHAWICZ
LU7TCVI8 GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 
ala. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tek Roosevelt 2516 Arba 2619^-

2314 W. 23rd Place
Chicago. 111.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III.’
Tel. Cicero 6927

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todef. kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby st ės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė grali koplyčia dykai
718 WE8T 18 STREET

Tel. Rooeevelt 7683

J. LuIevL&ius
GRABORIUS IR 
BALSAM IOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
BIOS 8. Halsted 
Si. Chicago, UI.

Tel. Vlctory 1118

I. J ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED&JAS

. 1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Sta

Tel. Boulevard 5203 - 8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. 'mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERT AKINO CO.

P. B. Had'ey Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 8161

padėkojęs ir gerosioms Sese- Telefonas Grovehin aiei 

rims Kazimierietėius lietuvių 
šv. Kryžiaus ligoninės šeinii- .
nink&ns ir globėjoms, kurios w MABQUETTE BOAD 
taip švariai ir tvarkingai Ii- Nuo 9 J 12 val ryt0. Nu0 2 vai. - 

goninę veda, kad geriau, ro-į 6 ir 7 iki 9 vai. vakare, 
surengta “suprais pare”. vdos, negalima nė reikalauti. į scrodomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Pati “parė” paprastas šių Daugelį je ligoninių teko man; Nedėliomis pagal sutarų. 

dienu ivvkis ir anie tai ne-(lankytis - ir Europoje ir nla 00S6
Rezidencijoj Van Buren 5858

NEKULTŪRINGAS JAUNI 
MAS.

Town of Lake. •— Rugpiu
čio 16 d. prie 46 ir Paulinu 
g-vių tūlam jaunuoliui buvo

tenka kalbėt, nes daugumas ■ čia dabar Amerikoje kiekvie- 
rengia. Bet nevisi taip elgės,'name beveik mieste, kur lai-
kaip šioj jaunuolio “pąrej”.

Per visų naktį netik kad 
muzika grojo, bet ir patys 
jaunuoliai išėję ant gatvės 
šaukė, kaukė ir staugė įvai
riais balsais, lig laukiniai su
tvėrimai. Taip tęsėsi iki pat 
6 vai. ryto.

Del tokio elgimosi kaimy
nai labai pasipiktinę. Sako, 
kai bažnyčioj bus pamaldos, 
tai jie miegos.

Jaunimas čia augęs ir toks 
nekultūringas! Tai pačių tėvų 
kaltė, kad leidžia taip elgtis 
ir tuo būdu žemina lietuvių 
vardų.

Svečias.

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tol. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330 »

Ofiso Tel. Vlctory 8887

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo J-12 rytais: nuo 7-9

Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Dresel 9191

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

DR. T, DUNDULIS _ Dr. Ai Ai R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
S iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

kome Misijas, tenka ir ligo-,
ninę vienų kitų aplankyti. '
Taigi teko viso ko matyti, ’
bet kad būčiau kur radęs šva- ’
riau ir tvarkingiau, kaip mū-, Nedėiiomis nuo 10 iki 12 ryto 

.vi . v Namų Ofisas 3413 Krankliu Blvd.
sų lietuviškoje ŠV. Kry- ' Val.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

žiaus ligoninėje, negaliu pa----------------------------------------
sakyti. Rez. Te1, ■Midway 6512

Jei dar pridėsiu tų neapsa- I DR. R. C. CUPLER

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

Ofisas 8102 So. Halsted St 
• Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet 7-8 vak. 
Nedėlloinls Ir šventadieniais 10-12

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE
gg

A. PETKUS CO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži kėplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

PADĖKA.

komų kiekvienam lietuviui; 
malonų dalykų, kad čia ir gy
dytojams ir seserims slaugy
tojoms galima savo brangia 
prigimta kalba pasiskųsti sa
vo negalėmis ir sopuliais, ’ Tet Wentworth 30OO 
lai suprasime, kokį kilnų Chi- ' 
cagos lietuviai darbų yra pa
darę įsisteigdami savų lie- ‘ 
tuviškų ligoninę. Tautiečiai, 
ne kur kitur, tik čia ieškokit 
sveikatos, jei kuomet jums

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliala 
Ir Ketvergais vakare

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect

DR. B. ARON
0619

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

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

Tel. Canal 6764 Republio 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

ljgonlua priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO X

I

SS5

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas .

4603 S. Marsbfield Avenue
Tet. Boulevard 9177

Šiuo savo rašteliu norėčiau 
kuo nuoširdžiau padėkoti p. 
Dr. A. J. Jovaišai ir jo gerb. 
padėjėjams bei padėjėjoms 
už padarytų man tonsilų ope
racijų taip sėkmingai, kad 
aš jų persirgau beveik be jo
kio didesnio skausmo ar 
šiaip kokio nemalonumo.

Taip pat negaliu likti ne-
——=—-===»

jos pritruks!
Kun. A. Petrauskas,
M. I, C. misijonierius.

PRANEŠIMAI.

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos: •

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (bu Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsk.o-Rakščlo aptie-

Mfiee: 4459 s- California Avė.
Prospect 1939. Nedėlioję pagal sutarti.

Senas ofisas to] pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829 
Res. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1919. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Brighton Park. — L R. K.
Federacijos 19 skyriaus mė
nesinis susirinkimas įvyks 

antradieny^* rugpiučio 19 d. niiiinhiim ■ n
8 vai. vakare, Nekalto Prasi , Ai Li DAVIDONISj Mi D.
dėjimo Šv. Panelės parapijos 

j mokyklos kambary. Visų dr- 
jų ir kuopų valdybos ir atsto
vai malonėsite atsilankyti, nes 
yra labai svarbus susirinki
mas reikale Vytauto 500 m. 
paminėjimo, kuris ne užilgo 
įvyks.

Valdyba. ,

4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St ‘ 2324 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

DR. ŽMdIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6328 

Vai.: 8 iki 19 ryto 
6-8 vai. vakare

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street , 
'.Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6229

Rezidencija: 6640 So. fitaplewood 
Avenue Tel. Republio 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.

NedėlioJ: 10 — y ryte

DENTIST AI

PRANEŠIMAS

Tel. Boulevard 7042

Tąl. Canal 9287 Rea Prospect 6666

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artealan Ava, 

Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

DR. G. Z. VEZEUS DR. CHARLES SEGAL

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

navimą.

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

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

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDCJA1

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Eairfield Avenue

Td. Lafayette 0727 

SKYRIUS

North Side. — Vytautui pa 
minėti komiteto 
jos vietinio skyriaus susirin
kimas įvyksta 19 d- rugpiu
čio m., tai yra šiandie, para
pijos svetainėj, 7:30 v. vakare.

Malonėkite visi minimo ko
miteto atsovai dalyvauti, nes 
Vytauto medaliai jau yra pri
duoti mūsų komitetui išplati
nimui. Todėl turime susitvar
kyti kokioje formoje juos 
pardavinėsime. Ir daug kitų 
dalykų turime aptarti. Nepa
mirškite.

Valdyba.

ir Federaci- - 4729 w. 12 pi. ir reutraui Tet Clcero 2ggg

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Rezidencija
Nedaliomis 

Susi tarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DENTIST AS

Persikėlė i nauja vietą po num.

1545 WEST 47 STREET
Šalę Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

Tel. Canal 6222

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

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
▼ak: ryto nuo 19—ii nuo 2—4 p« 

platų: 7—8:29 vakaru 
Nedėliomis 19 iki 12

Telef. Midway 2880

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių {tempimą kuris 

esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nulinu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
rtgystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
! atsitikimuose, egzaminavimas daro-

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartj

Tel. Boulevard 1491

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 1 — 4 » g. 

t—9 vakare
Boulevard 7689

Rez. Hemlock 7891

Visi “Draugo” koresponden
tai prašomi žinias rašyti tuo-
niekam neįdomi; tokių visai mas su elektra, parodančia mažiau- 
, . ,. _ , sias klaidas.jau po Įvykio. Pasenus žinia'

Speclale atyda atkreipiama moky-reiktų nedėti.

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čampionams 
per nosis duoda.

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

T. A, D. dar tik kelių metų senu
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo Jų padėkavonlų. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
ba Išdtrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
3188 So. Halsted St. Chicago, III.

klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.
Kampas UaLsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS-

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

DR. GUSSENd

LIETUVIS DENTISTAS

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street •Įsitaisė moderniškų ofisų po j 

num. 4847 W. 14 St. Cicero, Į
Tll Pirmiau Dr Clussen tiirė- Nuo 10 — 12 pietų ir111. rirmiau ur. uussen ture nu0 „ ,kl 7;10 val vakare, 
jo ofisų North Side j, o Cice- Į
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 
roj susilaukė tiek pacientų,

1025 WEST 18 STREET

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore 
2238, arba Randolph 8800.

kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
ntsižfelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia nž prieina-1 
mų kainų. £

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

Ofiso Ir Rea Boulevard 6918

DR. A. J. BERT ASU
8464 BO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos huo 1 Iki 8 po 
pietų ir 6 ik) 8 vai. vakare 

Rea 8201 S. WALLACE 8TREBT

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ

Tel. Yards 0994
' A • 

RejrtdencIJos Tel. Pla«a 120*%
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėi nuo 10 Iki 11 dieną .
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C H I C A G O J E VYTAUTO KOMITETO 
PRANEŠIMAS.

WEST SIDE ŽINIOS. rius katrie nepamiršta drau
gijų. 11

t

DRAUGAS

Sidės vyrai jau gatavi dirb- į riuos Tamista 
ti prie šaltų gėrimų. \Vest siekti.

pasiryžai pa1-

Antradienis Rugp. 19, 1930

X Aušros Vartų par. pik
nikas rugp. 17 d. savo daržei

Draugija Saldžiausios Šir
dies Viešpaties Jėzaus gerai

Sidės moterų ir merginų Auš
ros Vartų dr-ja pasidarbuos 
restorane. Vyrų ir Moterų 

Aušros Vartų dr-ja pasidar- 
ibuos prie įvairių biznių. Šv.

labai gerai pavyko. Darbuoto- gyvuoja ir verta kiekvienam 
jai tikisi padengti visas iš- lietuviai prie jos prigulėti, 
laidas, kurias turėjo bažnyčią Ligonių dr-ja turėjo pen- 
ir mokyklą, begražinant ir kis, bet nuo sus-mo du “atsi- 
dar atliks parapijai. V maldavo”; liko tik trys. Gir-

.. k, . i • ai- . c,.j- !dėt, kad širdime žada smar- X Pasirodo, jog įvest SidesL . ’ .. ..
žmonės mėgsta paeižmonėji- kiau veikti.

Chicagos Lietuvių Vytauto 
Sukaktuvėms Minėti Komite
to visų skyrių susirinkimas į- 
vyks penktadienyje, RUG
PIUČIO 29 DIENĄ, 8 vai.1 Onos dr-ja iš Dievo Apveizdos

A. Kalvaitis,
Lietuvos Konsulas Chicagoje.

SUGRĮŽO Į SENĄ BIZNĮ.

mą. Dailus oras ir gera mu
zika sutraukė visą apylinkę 
į parapijos daržą. Piknikas 
baigtas apie 11 vai. vak. Žino 
nes nenoromis skirstėsi, taip 
•visiems patiko ta pramoga.

i IX Kun. L. Draugelis, M. 
I. C. norėtų savo sveikatą 
sustiprinti, bent kiek pasil
sėti prieš rudens didelius 
darbūs parapijoj. Išvyko sa-' 
vaitei atostogų.

X Jo Em. Chicagos Kardi
nolas yra įsakęs visiems kle-' 
bonams ruoštis padaryti var
dinį sąrašą visų savo parapi- 
jonų. Tuomi bus atsiekta keli 
dalykai.

1. Sužinosime, kiek iš tik
ro yra katalikų Chicagoje. 2. 
Airiai nebegalės daugiau sa
vintis lietuvių, nes klausimui 
kilus, pati vyskupo kanceliari

Narys.

žINiy-žtNELĖS
• X 15 wardo republikonai 

ruošia įdomų pikniką rūgs. 
7 d., Ryan Woods (87 ir Wes- 
tem avė. Dovanos, šokiai, len 
ktynės, veltui užkandžiai, 
graži programą.

X Norintieji gauti Vytauto 
gražių medalių kreipkitės į 
Vytauto Komiteto iždininką 
p.. J. Krotkų, Metropolitan 
State Bank, 2201 W. 22 str.,'

vakare, Dievo Apveizdos par. 
salėj (18th ir Union avė.).

Visos Komiteto valdybos, 
visų komisijų ir visų' skyrių 
valdybų bei jų atstovų pra
šau į šį susirinkimą atvykti, 
kad* pasitarius svarbiais šių 
reikšmingų sukaktuvių pami
nėjimo reikalais.

Visa mūsų tauta iškilmin
gai mini Vytauto Didžiojo 500 
metų mirties sukaktuves. Nuo 
to nei mes, Chicagos lietuviai 
.negalime pasilikti. Ir nepa- 
siliekame. Komitetas ruošiasi 
spalio 26 d., kurioj bus Vy
tauto mirties sukaktuvės mi
nimos, padaryti iškilmingiau
sią dieną Chicagos lietuvių 
istorijoje. —

par. darbuosis prie bot dogs 
ir turės dvi čigones. Ciceros 
labdariai, vyrai ir fnoterys, 
darbuosis prie ice-creamo ir 
lietuviško lemonado. Iš Bri- 
gliton Parko daugiausia pik
niko tikietų parduota. Be to 
brightonparkiečiai turės dar
buotojų prie lietuviškų saldai
nių ir prie kitų biznių.

X Jau kelinta dieną, kai 
sunegalėjęs Adomas Oškeliu-' 
nas iš Marųuette Park. Lin
kime jam greit pasveikti.

PASVEIKINIMO TELEGRA
MA.

Miss Adelė Rubliauskaitė, 
1822 S. 51 Avė.,..
Community Hali,
Cicero, III.

Man itin malonu pasveikin
ti Tamista, Panelė Adelė, su

Įėjusiųjų ar į Centro ar į 
Cliicago, III. Vytauto Komite- skyrių valdybas ir komisijas, 
to skyriai visi jau privalėtų prašau viską atidėti į šalį 
turėti medalių platinimui vi- rugp. 29 d. ir atvykti į susi- 
suomenėje. ' rinkimą, kad tinkamai pasi- laimingu užbaigimu Tamistos

X Šiandien apleidžia Cli i- dalinus darbais, kurių yra mokslo. Dedu daug vilčių, kad
cagą p-ni K. Račkienė, dak- daug ir skubotų.
taro žmona, ir p-lė A. Rub
liauskaitė jaunimo veikėja.

ja spręs pagal paduotą sąra- JU0(^vi vyksta į New Yorką, 
L , f!B|®0 ten laivu “United Sta-

3. Sužinosime, kiek lietuvi**“” i Lietuvą per Klaipėdos 
uostą*. Laimingos kelionės.

Centralinio Kom. pirm.
įgytos čionais 
Tamistai ir mūsų

žinios atneš 
Tėvynei

katalikų prie savo parapijų 
priklauso ir kiek ne.

X Visos Aušros Vartų pa- 
rap. draugijos su noru daly7 
raus “Draugo” piknike atei
nantį sekmadienį. “Draugas1’ 
remia draugijas ir jų veiki
mą, draugijos — “Draugą”, 
kaip sakoma: ranka ranką 
mazgoja.

X “Draugą” patiko nelai-

X Dr. Al. Račkus išvyks
ta į Bufallo, N. Y., kur įvyk
sta numizmatistų seimas. 
Skaitys paskaitą apie Vytau
to laikų pinigus.

X Pereitą sekmadieni Mar- 
quette Parke šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjų piknikas 
gerai pavyko. Svečių buvo iš 
visų Chicagos lietuvių para-' 
pijų. Buvo iš “Draugo” į tai

sižadėjimų gauta šauniai pasi
darbuoti ir paremti “Drau
go” pikniką, rugpj. Aug. 24 
Bergmano Darže.

X “Draugo” pikniko ren
gimo komisija jau baigia mo
bilizuoti darbininkus. Nortli

mė. Bugp. 17 d. bežaizdami.į^ atvykę) gryll0 pelno pa_
trys svetimtaučiai vyrai prie 
Oaklės, išmušė “Draugo” di
delį langą. Kad žmonės jų 
nepagautų, — kūrė tarpgat- 
viais, kaip zuikiai. Jeigu kas 
juos matė bežaidžiant arba 
nelaimę padarius, praneškite 
“Draugo” ofisam 

X West Sidiečiams vertė
tų susirūpinti savo langais 
Jau ne kartą išdykėliai sve
timtaučiai daugeliui juos iš
mušė. Padarykime tvarką.

darė $15.80. Taipgi daug pa-*

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

IŠ SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES 
VIEŠPATIES JĖZAUS 
DRAUGIJOS VEIKI

MO.

Rugpiučio 5 d. dr-ja turėjo 
susirinkimą, kuriame daug 
narių dalyvavo, taip pat bu
vo priimta šv. Jurgio drau
gija, kuri gyvavo per 30 me
tų, bet dabar, sumažėjus na
riais ir turtu, prisidėjo prie 
fiirdinės.
• Raportas kas link metinio 
balio, komitetas pranešė, 
kad bus statomas labai gražus 
veikalas, 12 d. spalio, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj. Taip $20.00 ĮMOKĖTI PERKAKT

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5069

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažę kalne.

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamistas nus- 
trtrtns savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina *1,195. 
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

pat pranešė, jog bus keturi 
laimėjimai. Iz. Petrauskas au
kojo vyrišką siutą, A. Jane- 
vičius — laikrodėlį, Bridge- 
port Fumiture Company - 
lempą, pirm. B. M. Butkus - 
pianą. Taigi nariai labai dė
kingi biznieriams už aukas ir 
nutarė remti lokius biznie-

VARTOTA KARĄ IR 
$100.00 NAUJĄ

Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 
laike.. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų už žemiausia kaine.

Willys, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 S. Western Avė. 

Telefoną* Republlo 6341

Anton Kosniowski sugrįžta 
į rakandų biznį. Jisai prie 47 
g-vės turėjo storą per virš 18 
metų. Po to per 8 metus buvo 
iš biznio pasitraukęs ir tik 
dabar jin grįžta.

Nauja biznio vieta bus po 
num.- 1657 W. 47 St. netoli 
nuo Paulina St. P-nas Kos- 
mokski žada turėti pirmos kle- 
sos rakandus ir jo kainos bu
siančios tokios, kad niekas jų 
negalėsiąs sukirsti. Kadangi 
jisai ilgą laiką buvo bizny, 
tai jo senieji kostomeriai ir 
draugai atsimena jo teisingu
mą. Jo teisingumas., anų lai
kų užtikrina gerą klotį dabar.

Jam bus labai malonu patar 
nauti savo seniems kostome- 
riams ir pamatyti juos savo 
krautuvėj. Visiems atsilankiu
siems suteikiama gražios do
vanos. i

straipsnį, užvardytą “Lietu
vos pakeitimo į lenkų korido
rių projekto atnaujinimas.” 
Bratinas cituoja “Kurj.br Po- 
ranny” straipsnį, kuriame 
traukiama sena dainelė, kad, 
esą, Paryžiuj įtakinguose šiuo 
ksniuose rimtai svarstoma i- 
deja, ar galima būtų atiduoti 
Vokietijai Dancigą ir korido
rių, o Lenkijai Lietuvą. Esą 
ir kai kurie vokiečių sluoks
niai palaiką tokią idėją. Dau
giausia, esą, palankūs tokiam 
pakeitimui Lietuvos lenkų dva
rininkai, kurie tebesvajoja at
gauti visus dvarus. “Slowo” 
net įsidrąsinanti pavadinti 
Lietuvą “Baltojo aro spar
nais.” (Ar ne perdažni tie 
“balionai”? Red.)

I NEPAPRASTA VĖTRA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

BOSTON, Mass., rugp. 18. 
— Šį šeštadienį kaikurias Ma- 
ssachusetts ir Connecticut va
lstybių dalis palietė baisi vė
tra su smarkiu lietum. Žai
bas užmušė tris asmenis. Wor- 
cester mieste keli vaikai gat- 

’vėje vos išsigelbėjo iš van- 
, dens, kada kai-kurios gatvės 
I staiga užlietos. Visur atlikti 
.dideli nuostoliai.

IŠGELBĖTA 317 ŽMONIŲ

LIETUVA UŽ LENKŲ 
KORIDORIŲ?!

Maskva, VTI-28. E. “Izves- 
Lietuvai didelės naudos; kad tijos” paskelbė savo korespo- 
prieitum prie tų idealų, ku- ndento Varšuvoj Bratino

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
I ■

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius nųmus prieinama

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cementą darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne-

J. C. ENCHER Si CO • j reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6534

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Ucz. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

_ Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

Phone Virgiui* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street
Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir 

Norėdami pirkti pigiai gerų karų imedžio nuo mažiausio iki didžiausio, 
kreipkitės 1 mus Kainos prielnamiausios.

I 2452 WEST 69th STREET
WHITE ŠOK MOTOR SALES

JOKANTAS BROS.

4138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674

POUR LEAFCLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžial, porėtai

2 metų lakto išmokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

610 West 35 Street

Tel. Tards 0699

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE3
Kaina *S46.OO F. O. B.

Jei manai pirkti kare. pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kainų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažę kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskya 
Telefonas Lafayette 6666

3962 Archer Avenue

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680___________ _____ 4 .
SENIAVSI8 LIETUVIS

ELEKTROS KONTRAK
TORIUS

Suvedu elektre. Darbe garantuoju. 
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.

' 2523 So. Halsted Street 
Telef. Vlctory 7452

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorins

Mes moliavojlme, dekoruojame Ir 
lšpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
Telefonas Canal 7331

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

3394 So. LEAVTTT ST. CHICAGO

NAUJI STUDEBAKER
i A. M. BUTCHASe
| Maliavą ir visokių geležinių 
i daiktų (hardware) krautuvė. 

Atliekame maliavojimo dar-
FRF.E WHEELING IS H E RE!
Ateikite Ir pažiūrėkite Natijua 8TU- 

DEBAKER 1931 modelius, kurie į 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu ĮjUg įg lauko ir VldaUS, taipgi 

neturi nei vienas kitas automobilis . .
kaip studebaker. plumerio, taisome elektrikas,

įdedame šilto vandens pečius 

ir tt.

KARULIS Savininkas

M. YUSZKA 
Piumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlauala.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Aapos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 
Republic 6633

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avenue 
Telefonas Lafayette 7139

Kainos prieinamos. 

4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

JOHN YERKES
Piumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

ITALIJA JLEIDO J.VAN- 
DENĮ KARO LAIVĄ

ROMA, rugp. 18. — Itali
jos valdžia sale Genoa, Ses- 
tri, į vandenį įleido naują 
kruizerį (karo laivą) “Albe- 
rico da Barbiano,” 5,250 to
nų. Tai esąs vienas greičiau
sių laivų.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra gi eitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099
Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

MORGIČIA1-PASKOLOS
ATMINK SAVO NAUDAI
kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th St. Chicago 
Tel. Boulvd. 061Į arba 0774

Perkam Mortglčius ir Kontraktus. 
Skolinant pinigus ant n$nų. 
Parduodam ir išmainom visok|

turtų.
Padarom daveraastes ir pirkimo 

bei
Pardavimo Notariališkus raštus. 
Siunčiam pinigus ir Laivokortes. 
Atsakantis patarnavimas yra pa-

aekmingumo. Mes Gvuranbuojam sa
vo atliktų darbų.

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON Si CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Sald- Storas vaisių stendas, arti 
Union stoties, gera vieta. Kreiptis 
134 So. Canal St. Chicago.

Priverstas parduot Diamond T. 
11^ tonų trokas, oro tairal, geram 
stovy. 924 No. Karlov avė.

Išvažiuojam, 6 kamb. apt. pilni 
rakandai. *250. Silver, 1449 E. 66 
Pi. Falrfax 6672.

Dreserie, komoda, Simmons lova, 
geraln stovy. Tel. Columbus 2986, 
5502 Iowa St

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yra 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas peę 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marquette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tą biznio šaką suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley K&napackiz
5158 So. Western avė.

TeL Prospect 8157

AVELLINGTON, Naujoji 
Zelandija, rugp. 18. — Papil

domomis žiniomis iš Šuva, iš 
nuskendusio britų garlaivio 
“Tabiti” išgelbėta 175 kelei- 
iviai ir 142 vyru įgulos.

: BELGRADAS, rugp. 19. — 
Iškeltas sumanymas į visas 
Jugoslavijos mokyklas Įtaisy
ti radio priimtuvus.

MARODEHE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

tuksinlų Ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra- 
Slo, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd Sjt. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, 

tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, UI.

REIKIA VARGONININKO
Tuoj reikia vargonininko, 

gerai žinančio savo amatą.
KUN. V. VILKUTAITIS 

6527 Superior Avė. 
Cleveland', Ohio.

Reikia pardavėjų moterų ir vyrų, 
patyrimas nebūtinas. Daryk pinigus 
dabar. Dwight Kinder, Gary, Ind., 
tel. Gary 81473 — B6475 — 26345.

REAL ESTATE

Te!. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

4’lETKIEWICZ£(<į,J
CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
Plytų bung. k. v. šlld., pigiai dėl 

ligoa 6259 School St.

Parsiduoda 8 kamb. plytų rea., lo
tas 62x125, labai pigiai. 2329 So. 
Central Pk. avė.

FARMO S

FARMA ANT MAINYMO
40 akerių farma. Vištų ir 

ančių didelis pulkas, arkliai, 
karvės, cementinis kelias iki 
durų. Tarp trijų didelių mie
stų — Plymouth, Culvert ir 
Argos. Upė teka pro farmos 
galą. Laukai apsėti. Mainy
mo priežastį patirsit ant vie
tos.

BEN. J. ASTRAUSKAS 
Plymouth, Ind'.

Route 4, Boz 95

%25e2%2580%259cKurj.br

